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TAKDİM

Hiçbir millet yoktur ki Millî problemlerine çözüm arasın fakat bulamasın. 
Ama hiçbir millet yoktur ki Millî problemlerini başka milletlerin çözdüğü 
şekilde çözsün ve başarılı olsun.

Vatanımız Türkiye onlarca yıldır çözülmeye çözülmeye kangren haline dö-
nüşmüş herkesin farkında ve rahatsız olduğu onlarca problemle boğuşmakta-
dır. Bu problemlerden ilk akla gelenleri değişik amaçları olan terör örgütleri 
ve bunların her türlü terör faaliyeti; aymazlığı, çıkarcılığı ve hedonizmi ya-
şam biçimi haline getirmiş insanlar; boş vermiş, zararlı alışkanlıkların pen-
çesine düşmüş, yönünü ve yolunu şaşırmış gençlik; çevreye duyarsız, kaba, 
şehirden kopardığı her parçayla zenginleşeceğini düşünen ticaret erbabı; in-
san yaşamaz şehircilik anlayışı; bomboş sanat-kültür ortamları buna mukabil, 
hıncahınç dolu alışveriş merkezleri ve eğlence ortamları, insanımıza bilhassa 
gençliğimize örnek gösterilenler fakat kim olduğunu, kime hizmet ettiğini 
bilmediklerimizle dolu medyamız...

Neden bu problemlere bir çözüm bulunabilmiş değildir? Kanun gücüyle alı-
nan önlemler, bireysel çabalar, bilimsel çalışmalar maalesef bu sorunlara bir 
çözüm üretememektedir.

Tüm bu sorunların kaynağı olan eğitim sistemi, aynı zamanda tüm bu sorun-
ların da yegâne çözümüdür. Zira bu sorunların temelinde iyi yetiştirilmemiş 
insan bulunmaktadır.

Türkiye’de on yıllardır şu üç insan yetiştirilmiştir:

1. Eğitim sistemimiz, kendi kaderiyle Türkiye’nin kaderini bir gören insanlar 
yetiştirmedi. Kendi geleceği ile Türkiye’nin geleceğini birbirinden ayıran 
insanlar sadece kendileri için problem gördükleri sorunlarla ilgilendiler. 

2. Türkiye’nin problemleri üzerine kafa yormayan, Türkiye’nin derdiyle 
dertlenmeyen, duyarsız insanlar yetiştirdik. Beyni ve vicdanı uyuşmuş, 
bilinçsiz sadece müreffeh yaşamayı hedefleyen, maalesef bu aymazlıkları 
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bir şekilde ödüllendirilen insanlar Türkiye’nin bir problemi olup olmadı-
ğını düşünmediler. 

3. Kendi çıkarını ülkenin çıkarından üstün gören topluluklara insan yetiştir-
dik. Bu insanlar Türkiye’nin problemlerini kendine problem edindi fakat 
bu problemleri çözmek için benimsediği/kendini ait hissettiği siyasi görü-
şün/topluluğun düşüncesinin ötesine geçemediler.

Türkiye’nin derdiyle dertlenen, gidişattan rahatsız olanlar ne yapmalı? Tür-
kiye’nin problemlerinin çözümü gerçek bir “Türk ve Millî Eğitim” Sis-
temi kurmaktan geçer. 

Çözüm, çocuk ve gençlerimizi Millî bir kimliğe sahip olacak şekilde yetiştir-
mektir. Bu eğitim sistemi inşa edilirken sanki bir refleks haline gelmiş “acaba 
diğer ülkeler (Finlandiya, Kore, ABD, İngiltere, Fransa vb.) ne yapmışlar” 
diye sorulmamalıdır. Kaçınılması gereken diğer bir husus ise “bilim evrensel-
dir” şeklinde ifade edilen ve özellikle sosyal bilimlerde dünyanın herhangi bir 
yerinde yapılan bir araştırma sonucunun başka bir yerde de geçerli olacağına 
dair inançtır. Bilim evrenseldir sözü şu şekilde anlaşılmalıdır: ABD’de yapı-
lan bir araştırma sonuçları benzer örneklemlerde de geçerli olabilir. Ancak 
farklı örneklemlerde aynı uygulamalarla aynı sonucu beklemek bizi yanlışa 
götürecektir. 

Aslında bir Türk ve Millî eğitim sistemi kurmak sanıldığı kadar zor değildir. 
Bu eğitimin yöntem ve içeriğinin nasıl olacağı daha önceki zamanlarda tespit 
edilmiş, denenmiş ve sonuçları açısından oldukça başarılı olmuştur. Yeni bir 
eğitim sisteminin yöntem ve içeriği için bakılması gereken yer 4000 yıllık 
Türk tarihi-derin köklerimizdir. Eğitim sistemi bu köklerden alınan cevheri 
gelecek nesillere aktaracak şekilde düzenlenmelidir. Türk tarihinin bu açıdan 
incelenmesinden elde edilecek bilgi birikimiyle hem Türkiye Cumhuriyeti 
için hem de diğer ülkelere ihraç edilebilecek müfredatlar geliştirilebilir. 

Ülkemizde eğitim alanında yapılan araştırmaların “nasıl öğretelim” sorusu 
üzerine yoğunlaştığı da bir vakıadır. Ülkemizde program geliştirme süreçle-
rinde de benzer bir durum söz konusudur: Müfredatlar geliştirilirken “nasıl 
öğretileceği” ön plana çıkmakta ancak “ne öğretileceği” geçiştirilmektedir. 
Eğitime taraf olan insanlarımızın dikkatinden kaçmaması gereken husus şu-
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dur: Ülkemizde eğitimi bir sektör olarak görüp çeşitli “laf cambazlıklarıyla” 
veya kişiye özel numaralarla (çağın gerekleri, Fin eğitim sistemi vb.) kendile-
rine rant sağlayan bir grup insan türemiştir. Bu insanlar çok kolay bir şekilde 
yabancı dillerden çevrilen, süslenebilen, bilimsel araştırmalara konu olabilen 
moda haline gelen (pek tabi kısa sürede modası geçen) öğretim yöntemleri-
ni ülke gündemine getirmektedir. Bu güya çözüm önerileri –yeni yöntemler- 
eğitim sistemimizin sorunlarına en iyi ihtimalle ağrı kesici etkisi yapmakta-
dır. Hatta bu gibi faaliyetler eğitimdeki sıkıntıları tespit etmek isteyenlerin 
işini zorlaştırmakta, yanıltmakta ve yapılan tartışmalar eğitim neferlerimizin 
enerjisini tüketmektedir. Söylenenleri biraz daha somutlaştırmak gerekirse, 
örneğin Türkçe derslerinde dil becerilerini geliştirmek için kullanılan metin-
lerin hemen tamamının milletimizin değerlerini taşımadığı, taşır gibi yaptığı 
görülecektir. Maalesef Türkçe derslerinde öğrenciler ne Kutadgu Bilig’den ne 
Nutuk’tan ne de Orhun Yazıtlarından metinlerle buluşturulmamaktadır. Oysa 
dil becerilerini öğretmek için çok sayıda yöntem kullanılabilir ancak en azın-
dan kullanılacak metinler eğitimin Millî olma özelliğine katkı sağlamalıdır.

Derin köklerimize bakacak olursak yeni bir eğitim sistemi ve müfredatını 
hazırlamak için yeterli olduğunu görürüz. Müfredat için gerekli bilgiyi, Or-
hun Yazıtlarından, Kutadgu Biligden, Nizamül Mülk’ten, Mesneviden, Yu-
nus Emreden, Hacı Bayramı Veli’den, Cemil Meriç’ten, Nurettin Topçu’dan, 
Mehmet Akif’ten, Ali Kuşçudan, Ahmet Cevdet Paşadan, Farabi’den, Fuzu-
li’den Cezeri’den, Harizmi’den, İbni Haldun’dan, İbni Sina’dan, Kindi’den 
Mimar Sinan’dan, Piri Reis’ten, Sabiha Gökçen’den, Vecihi Hürkuş’tan, Sul-
tan Alpaslan’dan, Fatih Mehmet’ten, Attila’dan, Mete’den Osman Bey’den, 
Selçuk Bey’den Atatürk’ten, Mostar Köprüsünden,  Süleymaniye ve Selimi-
ye’den, Çaldıran’dan, Çanakkle’den, Dumlupınar’dan, tüm zafer ve yenilgi-
lerimizden, Kara Fatma’dan, Şahin Beyden, Fethi Sekin’den, Ömer Halis-
demir’den, Halaydan, Bardan, Bindallıdan, Türküden, Bozlaktan, Deyişten, 
Mendil Kapmacadan, Aşıktan, Ciritten, Kırkpınardan, hüküm sürdüğümüz üç 
kıtada son yüzyıldır huzur yüzü görmeyen insanların göz yaşlarından elde 
etmek mümkündür.
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Tuğba EMİRHAN
Bilim Uzmanı, Millî Eğitim Bakanlığı, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

e-posta: tubaemirhan@hotmail.com

MİLLÎ DEĞERLERİN ÖĞRETİMİNDE  
ROL MODEL OLARAK ÖĞRETMEN

1. GİRİŞ

Farklı kültür çevrelerinde yetişen bireylerin olaylara bakış tarzının dinî ve sos-
yal değerleri ölçüsünde farklılık göstermesi doğaldır. Söz gelimi bir millet yar-
dımseverlik ve merhamet değerlerini öne çıkarırken başka bir millet adalet ve 
güven duygusunu ön plânda tutabilir. Türk kültüründe çalışkanlık, sevgi, saygı, 
misafirperverlik, iffet (namus), kalp kırmama, sadakat, dua, şükür vb. değerler 
önemsenmiş; yeni nesillere bunların aktarılması için gayret gösterilmiştir. An-
cak yaşanan teknolojik gelişmeler, yoğun iş hayatı, aile birliğinin zedelenmesi; 
bizi öz değerlerimizden uzaklaştırmıştır. Bunun sonucunda da zaman zaman 
tembel, riyakâr, gösteriş peşinde koşan, isyankâr, anlayışsız insanlarla karşı-
laşmaktayız. Bu gibi durumların önüne geçmek için değerler eğitimine yönelik 
çalışmalar yapılmaktadır.  Kendi değerlerine yabancılaşan bir kuşağın oluşma-
sını önlemek amacıyla Türkiye’de konuyla ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu 
noktada eğitim kurumları değerler eğitimine yönelik önemli katkılar sağlamak-
tadır. Okul öncesinden başlayarak liseler de dâhil olmak üzere değerler eğitimi 
çalışmaları okullarda yürütülmektedir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ilk, orta, 
yükseköğretim kurumları yönetmeliklerinde, ders programlarında değerler bir 
şekilde yer alır. Okulda değer eğitimi noktasında ön plânda olan grup, öğret-
menlerdir. Zira öğretmen; konuşması, tavırları, giyim kuşamı, yaşam tarzı... 
ile öğrencilere örnek olan kişidir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenin değerler 
eğitimine katkılarını tespit etmek ve millî değerlerin öğretiminde öğretmenin 
önemine dikkat çekmektir.
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2. YÖNTEM

Değerler eğitimi kapsamında referans noktamız ne olmalıdır?”, “Hangi de-
ğerler?”, “Kime göre değerler?” soruları çerçevesinde Ali Fuad Başgil’in 
Gençlerle Başabaşa adlı eseri nitel araştırma yaklaşımlarından tarama modeli 
esas alınarak incelenmiştir. Söz konusu kaynak baştan sona defaatle okun-
muş, millî değerlerden hareketle belirlenen değerler, kaynaklar taranarak fiş-
lenmiştir. Değerler sınıflandırılmış, iletiler çıkarılmış ve bunlara bağlı değer-
lendirmeler yapılmıştır. 

3. BULGULAR

Bu bölümde söz konusu eserden hareketle rol model olarak öğretmenden öğ-
rencilerine aktarması beklenen değerler, örnekler üzerinden ifade edilecektir. 

3.1. Çalışkanlık

“Çalış, arkadaşım çalış!

 Nâmarde muhtaç olmak, ölmekten beterdir.” (Başgil, 2012:7) 

“Çalış, daima çalış, fakat hırsı bırak. Çünkü hırs, verimli çalışmanın, sağlık 
ve mutluluğun düşmanıdır.” (Başgil, 2012: 77) 

3.2. İyi İnsan Olma

“Kimseye karşı kin tutma ve kimsenin başarısını ve mutluluğunu kıskanma, 
fakat imren. Sen de öyle bir başarı ve mutluluğa erişmeye çalış. İmrenmek, 
yükselmenin şartıdır. Kin ve kıskançlık ise, iç huzurunun, sağlık ve mutlulu-
ğun iki azgın düşmanıdır.” (Başgil, 2012: 74)

“Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın. İyilik 
ibadettir, kötülükle hesaplaşmaz.” (Başgil 2012: 77)

3.3. Cesaret 

“Yolcum! Ben sana bu esercikte başarı diyarının yolunu göstereceğim. Sen 
istersen, ondan ötesine, kendin gidebilir ve özlediğin mutluluğu bulabilirsin.” 
(Başgil, 2012: 18)
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“Hayatta cesur ol. Fakat bil ki cesaret gözü kapalı tehlikeye atılmak değildir.”  
(Başgil, 2012: 76) 

3.4. Dürüstlük

“Kimsenin yüzüne karşı söylemediğini arkasından söyleme ve bil ki arkadan 
konuşma korkaklığın en iğrenç şeklidir.” (Başgil, 2012: 74)

“Daima olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol. Olduğundan farklı görün-
mek isteyen, karşısındakilere kendisinin ahmaklığını göstermiş olur.” (Baş-
gil, 2012: 74)

3.5. Dostluk

“Dost kazanmak için cömert ol. Bil ki cimrinin dostu yoktur.” (Başgil, 2012: 74)

 “Dost ol, tâ ki sana da dost olsunlar.” (Başgil, 2012: 75)

3.6. Sevgi

“Her şeyden önce, ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren. İnsan için 
en faydalı olanı kendi ana dilidir.” (Başgil, 2102: 73)

3.7. Sabır

“Vazgeçme, genç dostum, vazgeçme! Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı 
noktaya düşen damlacıklar, zamanla mermeri bile deler.”  (Başgil, 2012: 71)

“Bir işe başladığın bir dersi öğrenmeye koyulduğun zaman telâş edip sabır-
sızlanma. Sakin ve dayanıklı ol. Yol al, fakat acele etme. Sindirerek çalış ve 
öğren.” (Başgil, 2012: 71)

3.8. Gayret

“Mutluluk, gayretle ve irademizin kuvvetiyle ele geçirebileceğimiz bir kale-
dir.” (Başgil, 2012: 27

“Gayret, her gün biraz daha gayret... Yavaş da olsa daima iyiliğe ve olgunluğa 
doğru kendinden emin bir ilerleyiş.” (Başgil, 2012: 28) 
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3.9. Tutumlu Olma

“Bir konu ve problem hakkında bir yazı veya bir eser yazmaya karar verdiğin 
zaman, önce bu konu ve problem üzerinde önceden yazılmış eserleri oku. Tâ 
ki yazılmış ve söylenmiş şeyleri tekrar edip ömrünü israf etmeyesin.” (Başgil, 
2012: 73) 

3.10. Tevazu

“Alçak gönüllü ol. Mütavazi insan, meyve ağacına benzer. Meyve dalının 
yere eğilmesi meyvesinin çokluğundandır.” (Başgil, 2012: 77) 

3.11. Cömertlik

“Dostlarına vefâlı, düşmanlarına hoşgörülü ol ve yere yıktığın düşmanını tek-
meleme, cömertlik göster. Vefâ ve cömertlik yüksek ahlâkın iki parlak işare-
tidir.” (Başgil, 2012: 75) 

3.12. Saygı

“Büyüklere hürmet et. Tâ ki büyüdüğün zaman sen de küçüklerden hürmet 
göresin.” (Başgil, 2012: 75)

“Kadınlara hürmet et. Düşün ki, kadınlık insanlığın anasıdır.” (Başgil, 2012: 75)

“Ana baba ahı alma. Ana baba ahının zehirini içen kurtulamaz.” (Başgil, 
2012: 75)

“Başkasının düşünce ve inancına hürmet et. Tâ ki başkası da seninkine hür-
met etsin.” (Başgil, 2012: 75)

3.13. Merhamet

“Küçüklere şefkat göster. Tâ ki büyüdükleri zaman onlardan şefkat görmeye 
hakkın olsun.” (Başgil, 2012: 76)

3.14. Namuslu Olma

“Namusluluk, insan vicdanı ile başbaşa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı 
hesabı olmamak demektir. Bu ise, emin ol ki, mutlu olmanın ve iç huzuru ile 
yaşamanın ilk ve en büyük şartıdır.” (Başgil, 2012: 24) 
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3.15. Örnek Alma

“Hayatın ve tutacağın yol hakkında kararsızlığa düşüp de bir ışık aradığın 
zaman, fikrîni ve görüşünü soracağın kimseyi iyi seç. Düşün ki, isabetsiz bir 
fikirden hareket ederek verdiğin karardan bütün ömür boyunca pişmanlık 
duyman mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden aldığın ışık da bütün ömrünce 
yolunu aydınlatır.” (Başgil, 2012: 77, 78) 

3.16. Vefa

“Dostlarına vefâlı, düşmanlarına hoşgörülü ol ve yere yıktığın düşmanını tek-
meleme, cömertlik göster. Vefâ ve cömertlik yüksek ahlâkın iki parlak işare-
tidir.”  (Başgil, 2012: 75) 

3.17. İradeli Olma

“İyilik yolunda iradeni kullanabiliyorsan, korkma. Arkadaşın kötüsü semtine 
uğrayamaz. Karşında boş lafçıların ağzı ötmez; kötü örnekler zehirli dillerini 
çıkarıp seninle alay etmez.” (Başgil, 2012: 26) 

“İnsan zekâsı ve bilgisiyle değil, ancak iradesi ile insandır.” (Başgil, 2012: 26)

“İrade; yalnız insanı hayvandan değil, aynı zamanda insanları birbirinden ayı-
ran ve aralarında üstünlük ve aşağılık farkları yaratan tek ruh kuvvetidir.” 
(Başgil, 2012: 26) 

“Başarılı olmak ve yükselmek sırf gayretin meyvasıdır; gayret ise, iradenin 
ifadesidir.” (Başgil, 2012: 26) 

3.18. Gençliğin Kıymetini Bilme

“Gençlik güzelliğine şans denilen kör kuvvet bile âşıktır. Gençliğini boş yere 
harcama, onu kıymetlendirmeyi bil.” (Başgil, 2012: 75)

3.19. Hüner Sahibi Olma

“Her gün iyi bir eserden yüksek sesle beş on sayfa oku. Bu sayede konuşma 
ve söz söyleme yeteneğin gelişir.” (Başgil, 2012: 71)
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3.20. Sorumluluk

“Gece yatağına uzandığın zaman, o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını 
kendine sormadan uyuma.” (Başgil, 2012: 71)

3.21. İlim İrfan Sahibi Olma

“Rastladığın edebî, felsefî bazı güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime 
hem ifade hazinen zenginler, hem de hafızan kuvvetlenir.” (Başgil, 2012: 71)

3.22. Kalp Kırmama

“Dilini tut ve bil ki, dil yarası bıçak yarasından daha  kötüdür.” (Başgil, 2012: 
73)

3.23. Hoşgörü

“Dostlarına vefâlı, düşmanlarına hoşgörülü ol ve yere yıktığın düşmanını tek-
meleme, cömertlik göster. Vefâ ve cömertlik yüksek ahlâkın iki parlak işare-
tidir.” (Başgil, 2012: 75) 

3.24. Sözünde Durma

“Bir kimseye söz vermeden önce iyi düşün. Fakat verdiğin sözden dönme. 
Sözden dönmek yalancılığın en çirkin şeklidir.” (Başgil, 2012: 74)

3.25. Kararlı Olma

“Bir günün işini (dersini görevini) bitirdikten sonra ertesi günü ne iş yapaca-
ğına karar ver. Yahut hiç olmazsa çalışmaya başlamadan önce, hangi iş (der, 
kitap) üzerinde çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur.” 
(Başgil, 2012: 68)

3.26. Görünüşe Gösterişe Önem Vermeme

“Çünkü, mutluluk tamamıyla gönül işidir. Ve içimizdedir. Onu kendi içimiz-
den başka bir yerde sanıp aramak ve mutluluğu sırf servet, güç ve şöhrette 
görmek çölde serabı su zannetmektir.” (Başgil, 2012: 17) 
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışma kapsamında yapılan inceleme neticesinde şu önerilerde bulunula-
bileceği düşünülmektedir: Öğretmen, öğrencilerine rol model olduğunun 
bilincinde olabilmeli, demokratik bir sınıf ortamı oluşturabilmeli, müfredat 
aracılığıyla öğrencilere değerleri yerleştirebilmeli, millî kültürü çok iyi tanı-
yabilmelidir. Bunun yanı sıra öğretmen, değerler eğitimi çalışmalarında veli 
ile işbirliği yapabilmeli, sınıf içinde millî bir doku oluşturabilmeli, öğrencile-
rinin ahlâki gelişimine katkı sağlayabilmeli, sınıfta tartışma ve paylaşma or-
tamı sağlayarak millî değerleri benimsetebilmelidir. Ayrıca öğretmen, değer 
aktarımı noktasında okul idarecileri ile çözüm üretebilmeli, vatan ve millet 
sevgisini öğrencilerine aşılayabilmelidir. 

Sonuç olarak ilim irfan sahibi ve millî değerler bakımından güçlü bir altyapı-
ya sahip öğretmenler, millî birlik ve beraberliğin getirdiği güven ile toplumda 
güçlü dururlar. Böylece millî değerleri geçmişten geleceğe taşıyan bir köprü 
olurlar.
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enderun eğitim müfredatı

1. GİRİŞ

‘Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz!’

Osmanlı sultanlarının Enderun Mektebi’nin kapısına yazdırdığı, aslında birçok 
şeyi ifade eden bu cümle; kapısından içeriye girmeden, bizi aslında nasıl bir 
eğitim modelinin karşılayacağı hakkında bilgilendiriyor.

Şimdiki eğitim sistemimizden farklı bir eğitim modelini uygulayan Enderun 
Mektebi’nin işleyişine geçmeden önce Enderunun kelime anlamını açıklaya-
lım. Enderun; Osmanlılarda askeri ve idari kadronun yetiştirilmesi için teşkil 
edilen saray eğitim kurumudur. Enderun Mektebi, Osmanlı Devleti’nin kud-
retini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir 
Osmanlı eğitim müessesesidir. Enderun odalar halinde ve çeşitli kademelerde 
eğitim ve öğretim verilen, öğrencileri de acemi oğlanlar arasından seçilen bu 
okul Osmanlı eğitim sisteminde elitler eğitimini meydana getirmektedir. Ende-
run Mektebi’nin kurulduğu güne kadar ona benzer başka bir kuruluş bulunma-
maktadır. Selçuklularda ve Avrupa’da hanedan mensuplarının özel itinaya da-
yalı öğrenim gördükleri mevcut ise de, Enderun Mektebi’nin eğitim sistemi 
bunlardan tamamen farklıdır.

Osmanlı eğitimi denildiğinde öncelikle medrese hatırlanır. Hâlbuki bunun ya-
nında sıbyan mektepleri, tekke ve zaviyeler, âlim ve ariflerin evlerindeki ilim 
meclisleri, kütüphaneler, kervansaraylar, şifahaneler, esnaf ve sanat loncala-
rı da birer eğitim mekânıydı. Bunlar içinde en mühimi, şüphesiz medreseydi. 
Medresenin en büyük hususiyeti, her sınıftan talebe kabul emesiydi. Toplumun 
hemen her kesiminden zeki, kabiliyetli, çalışkan ve elbette şansı yaver giden-
lerin hayatları büyük ölçüde değişebiliyordu. Osmanlı toplumunda fertlerin 
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mümkün mertebe sosyal ve coğrafi konumunu değiştirmemesi beklenirdi. Bu 
durgun düzende yükselebilmeye imkân tanıyan en etkili yol ise, medresede 
okumaktı. Zira uzun ve meşakkatli bir eğitimden sonra medreseden icazet 
alan, köy çocuğu da olsa, en üst mertebelere tırmanabiliyordu. Osmanlı’da 
bugünkü manada üstün zekâlıların eğitimi, özel yeteneklilerin eğitimi gibi 
modern dönemin kavramları yoktu. Bu kavramlar Sanayi Devrimi sonrası 
modern devlet ve toplum ihtiyaçlarıyla şekillenen sosyal icatlardır. Ve kla-
sik Osmanlı döneminde karşılıkları yoktur. Eğitimin bir kamu hizmeti ya da 
mecburi bir görev olarak ortaya çıkması, tamamıyla sanayi toplumu sonrası 
şartların ortaya koyduğu bir durumdur.

1.1. Enderun Mektebinde Dersler Nelerdir?

Enderun Mektebinde işlenen derslerin neler olduğu ve nasıl işlendiği hakkın-
da bilgi paylaşmaya devam edelim. Enderun Mektebi kurulana kadar Osman-
lılarda ve diğer İslâm Devletlerinde eğitim kitle eğitimi şeklindedir. Cami ve 
medreselerde ağırlığı Din Bilgisi eğitimine dayalı olacak şekilde bir eğitim 
yapılmıştır.[1] Enderun Mektebi’nin kuruluşundan sonra da kitle eğitimi halka 
açık olarak faaliyetine devam etmiştir.

Enderun Mektebi’nin kuruluş tarihi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmek-
tedir. Bunlar başlıca iki ana noktada toplanabilir. Birincilere göre, Enderun 
Mektebi 2. Murad,[2] diğerlerine göre ise Fatih Sultan Mehmed[3] tarafından 
kurulmuştur. Arşiv çalışmalarında Muallim Cevdet Yazmalarından “Enderun 
Tarihi”nde mektebin 2. Murad tarafından kurulduğu açıklık kazanmaktadır.[4]

2. Murad zamanında kurulan Enderun Mektebi gerçek şahsiyetine Fatih Sul-
tan Mehmed zamanında kavuşmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında En-
derun Mektebi yalnız bir devşirme mektebi olma hüviyetinden çıkarak, dev-
letin korunması için gerekli mülkî ve İdarî kadro eğitimine de yönelmiştir.

Rycaut’a göre, Devşirme Kanunu ile Hristiyan çocuklarının en çok alındı-
ğı yerler Üsküp, İştip, Köstendil, Pirizren, Gorici, Samokov, Prepol, Taşlıca, 
Yanya, Pirlepe, İskenderiye, Ohri, ipek, Dukakin, Kırçova, Foça, Novesin, 
Manastır, Mostar, İmoçka, İzvornik, Böğürdelen, Göli, Kesniye, Horpişte, 
Bihlişte, Niğbolu, Selanik, Vize, Azak, Ozi ve Akçakale’dir.[5]
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Karaman’dan Erzurum’a kadar olan kısımda oğlan devşirmek yasaktır. 
Aynı şekilde Kanunî Sultan Süleyman Rus, Acem, Çingene, Türk, Harputlu, 
Diyarbakırlı ve Malatyalı oğlanların devşirilmesini yasaklamıştır.[6]

Devşirme eğitimi Millîyetlerin değişimini esas alan bir kültürleştirme ve be-
lirli prensiplere göre devlet adamı yetiştirme yani disiplinleştirme anlamına 
gelmektedir.

Eğitim-öğretim işlerini kapsayan maarif politikasının amacı Devşirme su-
retiyle toplanan Hristiyan çocuklarını tamamıyla Türkleştirmek ve Müslü-
manlaştırmaktır. Bunu sağlayabilmek için hem ana vatanın, hem de Devletin 
resmî dili olan Osmanlıcayı yani o zaman kullanılan Türkçemizi öğretmek 
esas alınarak Türkçe derslerinin saatleri çoğaltılmıştır. Türkçe yazı çeşitlerini, 
güzel yazıyı, millî musikimizin usûl ve kaidelerini öğretmek de Türkleştirme 
siyasetini sağlayan ve millî kültürü kuvvetlendiren tedbirlerdendir.[9]

Fatih’in İstanbul’u fethiyle Osmanlı Devleti çok gelişmiş, teşkilâtı da olduk-
ça genişlemişti. “Dil, din, ırk, an’ane bakımından farklı olan ülkeleri Türk 
Devletinin otoritesi altında tutabilmek için Devletin çeşitli görevlerini yerine 
getirebilecek bilgili ve kabiliyetli idarecilere ihtiyaç vardır. Ayrıca Saray hal-
kının bütün işlerini idare edebilecek elemanlar da gerekmektedir. Bu büyük 
ihtiyaç karşısında Hazırlık Sarayları kurulmaya başlanmıştır. Bu Saray Mek-
tepleri, Osmanlı Devletinin bütün sivil memurlarını, devlet ileri gelenlerini ve 
askerî görevlilerini, Yeniçeri Ağasını, Sadr-ı âzamı, Defterdarını, Kubbe Ve-
zirini, Divan Şairlerini, Tarihçilerini, Hattatlarını, Beylerbeylerini ve Valile-
rini yetiştirmiştir. Hazırlık Saraylarının önemli bir özelliği de gençlerin daha 
mektepte iken iş ve memuriyet hayatına katılmasıdır. Öğrenciler böylece hem 
birtakım dersler görmekte, hem kabiliyetlerine göre çeşitli sanatlar öğren-
mekte, hem de mektebin genel işlerine katılmaktadırlar. Dolayısıyla bilgi, iş 
ve memuriyet stajı hep bir arada yürütülmektedir.[10]

Bu Saray Mektepleri, tarihî silsileye göre, aşağıdaki şekilde sıralanabilirler:

Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, İskender Çelebi Sarayı.

Bu sarayların her biri, birer mektep niteliğindedir. Hepsinin de amacı, En-
derûn Mektebi’ne nitelikli öğrenci yetiştirmektir.
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Saray düzeni içinde ve devletin dış hizmetlerinde ilerleyip yükselebilmek bü-
yük ölçüde kabiliyetlere dayalıdır. Bu sebeple öğretimin başından sonuna ka-
dar ilgiye, kabiliyetlere ve bireysel farklılıklara öncelik tanınmıştır. Hazırlık 
okullarındaki öğrenciler hünerleri, dil ve edebiyat, çeşitli el sanatları, hattatlık 
vs. gibi alanlardan birinde gelişip yetişme imkânı bulmuşlardır. Daha ileri 
düzeyde eğitim göremeyecekleri anlaşılanlar, bu aşamanın sonunda Yeniçeri 
Sipahi Ocakları ile ordunun çeşitli hizmetlerine aktarılmışlar veya sarayın 
ihtiyacını karşılamak için kurulmuş çeşitli atölye ve imalâthanelerde çalışma 
imkânı bulmuşlardır. Üst öğretim aşamasında da öğrenci, kabiliyetlerine uy-
gun çeşitli öğrenim kademelerinden birinde yetişmiştir. Türkçe okuma yaz-
ma, Arapça Kur’an ve Din dersleri bütün öğrencilerin ortak olarak izlemek 
zorunda olduğu derslerdir. Bunun dışında ortak öğrenim alanları beden eği-
timi, savaş hünerleri gibi konulardır. Arapça Dil ve Grameri, Farsça ve Fars 
Edebiyatı, Fıkıh, Tefsir, Türk Edebiyatı vs. gibi konular üst öğrenim aşama-
sında özel kabiliyetlere dayanan konulardır.

Ayrıca öğrencinin Seferli Kiler ve Hazine Odalarına bağlı meslekî öğrenimin 
hangi dalında derinleşip gelişeceği de geniş ölçüde bireysel yeteneklere bağlı 
özelliklerdir.[11]

Hazırlık mekteplerinden Enderun Mektebi’ne veya Sipahi Bölüklerine geçe-
bilmek için birtakım kurallara mutlaka uyulmuştur. Bunların başında “Çıkma 
Kanunu” gelmektedir. Bu kanunun uygulanması mektepten bir çeşit mezun 
olma şeklindedir, 2. Bayezid’in çıkardığı ve 1482 tarihinden itibaren geçerli 
olan bu kanun, Kanunî Sultan Süleyman zamanında kesin şeklini almıştır. Bir 
de Padişah tahta çıkınca çıkmalar olmuştur. Çalışmaları ve kabiliyetleri iyi 
olanlar yedi, sekiz yılda öğrenimlerini tamamlamışlardır. Yetişememiş olan-
lar ise on dört yıl kadar öğretimlerine devam etmişlerdir.[12]

Çıkma Kanununun uygulanmasında iki yol vardır.[13]

Birincisi, Hazırlık Sarayından İyi yetişenler, terbiye ve ahlâkları İyi olanlar 
Saraya alınarak daha yüksek öğretim veren Enderun sınıflarına kabul edilmiş-
lerdir. Orada eğitim ve öğretimlerinde büyük başarı gösterenler sarayın çeşit-
li memuriyetlerine geçmişlerdir. Sırasıyla terfi ederek en büyük makamlara 
kadar yükselmişlerdir, içlerinde Beylerbeyi, Serhad Kumandanı, Vali ve Elçi 
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olanlar olduğu gibi Vezir olanlar, hatta Seraskerliğe ve Sadrazamlığa kadar 
yükselenler de vardır.

Diğer bir çıkma şeklinde ise Hazırlık Sarayı Mektebinin derslerine gerek-
tiği kadar çalışmamış ve kabiliyeti az gelişmiş olanlar Saraya alınmamıştır. 
Sipahi Bölüklerine sevk edilen bu gençler asker ocaklarının okumuş, yaz-
mış zümresini meydana getirmişlerdir. Çıkmalar belirli zamanlarda olmuştur. 
Saraya alınacak ve orduya katılacak öğrenciler için hem Saraydaki Enderun 
sınıflarında hem de Ordunun Sipahi Bölüklerinde açık yerler bulunması ge-
rekmektedir. Bu sebeple çıkmalar her sene olmamıştır. Boşluklar olmayınca 
öğrencilerin Hazırlık Saraylarından çıkmaları da mümkün değildir. Sarayda 
aşağıdan yukarıya doğru adaletli bir terfi sistemi uygulanmıştır. Yer değiştir-
meler bir silsile ve sıra gözetilerek yapılmıştır. Kadroları sabit olan Enderun 
Koğuşlarında boşalan yerlere de Hazırlık Sarayları Mekteplerinde iyi yetiş-
miş olanlar kabul edilmiştir.

Geniş ülkelere yayılmış olan Osmanlı Devleti’nin çeşitli Devlet görevleri ve 
halk hizmetleri için Çıkma Kanunu’nu en iyi uygulayan Kanunî Sultan Sü-
leyman olmuştur. Fakat zamanla diğer sistemlerde olduğu gibi Çıkma Kanu-
nu’nda da yanlış uygulamalar olmuştur.

Enderûn-i Hümâyûn hiyerarşik bir biçimde düzenlenmiş başlıca altı Oda 
(veya Koğuş)’dan meydana gelmiştir. Tam anlamıyla bir ihtisas okulu niteli-
ğindedir. Bu eğitim kademeleri şunlardır:

Büyük ve Küçük Oda, Doğancı Koğuşu, Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu, Ha-
zine Odası, Has Oda.

Büyük ve Küçük Oda arasındaki fark büyüklük farkı olup birer meslek oku-
ludurlar. Büyük ve Küçük odada bulunan iç oğlanları Sarayın en alt kademe-
sinde bulunup kabiliyet gösterebilirlerse diğer dört Odada en yüksek yerlere 
kadar çıkabilmişlerdir.[14] Giydikleri kıyafetlerden dolayı kendilerine “Dola-
mak” da denilmiştir.

Enderun Mektebi’nin hazırlık sınıfları konumunda olan bu odalarda Türkçe, 
Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra spor hareketlerinden olan güreş, at-
lama, koşu, meç, ok çekme, tomak talimleri de yaptırılmıştır. Yaşça on dört 
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ve daha fazla olanlar yaşları İtibariyle spor öğretiminde daha başarılıdırlar. 
Bu İki Odadan terfi edip bir derece yükselen kıdemli bir iç Oğlanı Seferli 
Koğuşuna geçirilmiştir. Bunlardan Seferli Koğuşuna geçmlemeyenler, yani 
kaftanlı olamayanlar İse çıkmalarda maaş derecelerine göre Süvari Ocağının 
Sipahi veya Silahdar bölüklerine çıkarılmışlardır.[15]

Doğancı Koğuşu’na Hâne-I Bâzyân da denilir. Avcı Sultan Mehmed tarafın-
dan kaldırıldıktan sonra bunlardan bahsedilmemektedir. Fakat daha önceden 
de bir Doğancı Başının emrinde böyle bir Enderun halkı bulunmaktadır.[16]

Bütün Türk boylarında olduğu gibi Osmanlı Türkleri de av teşkilâtına büyük 
önem vermişler; Şahin, Doğan gibi hayvanların eğitimiyle meşgul olmuşlar-
dır. Doğancı Başının Saraydan çıkma yolu diğer Arz Ağaları gibi Mırahurluk, 
Çakırcı Başılık ve Şahinci Şaşılıkla olmuştur.[17]

Seferli Koğuşu derece İtibarıyla Enderun’un Büyük ve Küçük Odalarıyla Do-
ğancı Koğuşundan yüksektir. Bu koğuşa savaşçı manasında Seferli denilmiş-
tir. Daha sonraları İse bir sanat mektebi haline getirilmiştir. Musikişinaslar, 
Hanendeler, Kemankeşler, Pehlivanlar, Berberler, Hamamcılar, Tellâklar ye-
tiştirilmiştir. Soytarılar olarak bilinen Dilsiz ve Cüceler de bu Koğuşta bulun-
maktadır. Seferli Koğuşunda âlim, şair, musikide başarılı çok sayıda kimse 
yetişmiştir.[18]

Kiler koğuşunda bulunan gılmânlar teorik bilginin yanı sıra özellikle çeşitli 
yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında ve servisinde eğitilmişlerdir.

Sarayın ekonomik işleriyle hâzinenin korunmasında ise Hazine Koğuşu 
önemli rol oynamaktadır.

Enderun Mektebi odalarının en yüksek kademesi olan Has Oda aynı zamanda 
da eğitim ve öğretimin en yüksek kısmını oluşturmaktadır. Bu Odadaki eği-
timin ana hedefi, elemanları İdarecilik yönünde yetiştirmekle sınırlanmıştır.

Has Oda üzerine aldığı bu eğitimi, teorinin yanı sıra uygulamaya dayalı ola-
rak yapmaya çalışmıştır.

Has Odadakiler Enderun Mektebi’nin elit kısmı idiler. Defalarca seçimden 
geçmişler ve genç olmalarına rağmen sistemde büyük bir yere sahip olmuş-
lardır.
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Öğrenciler kabiliyetlerine uygun olarak bu öğrenim kademelerinden birin-
de yetişmektedirler. Türkçe, okuma, yazma, Arapça, Kur ‘ân ve Din dersleri 
bütün öğrencilerin ortak olarak izlemek zorunda olduğu derslerdir. Bunun 
dışında ortak öğrenim alanları beden eğitimi, savaş hünerleri gibi konulardır. 
Arapça Dil ve Grameri, Farsça ve Fars Edebiyatı, Fıkıh, Tefsir, Türk Ede-
biyatı vs. gibi konular üst öğrenim aşamasında yer alan konulardır. Ayrıca 
öğrencinin Seferli, Kiler ve Hazine Odalarına bağlı meslekî öğrenimin hangi 
dalında derinleşip gelişeceği de geniş ölçüde bireysel kabiliyetlere bağlı özel-
liklerdir.[19]

Saray eğitim sistemiyle yetiştirilmek İstenilen İdarî memur, mücadeleci devlet 
adamı ve sadık bir Müslüman tipindedir. Bunlar aynı zamanda İlim adamı ve 
iyi bir hatip, kibar ve iyi ahlâklı olmak zorundadırlar. Bu amaçla Enderun Mek-
tebi öğrencisi Saraya kabul edildiği günden ayrıldığı güne kadar Müslümanlık 
ile Türk örf ve adetlerini mükemmel şekilde öğrenme durumundadır.[20]

Saray İşlerinde kullanılacak gençler sırasıyla “Gılâman”, “İç Ağası” “İç Oğ-
lanı” ve en sonunda da “Enderun Ağası” ismini almaktadır. Bunlar kıdem ve 
ehliyetlerine göre Sarayın büyük görevlerine yükselebilmişlerdir. Enderûn-ı 
Hümâyûndaki bütün iç ve dış tayinler Padişah tarafından yapılmıştır.[21]

Odaların her biri birinci derecede bir “Oda Başı”na, İkinci derecede de bir 
“Kethüda”ya bağlıdır. Her Oda bir kütübhane memuru, kâtip, hazineci, imam 
ve üç müezzine sahiptir. Okulun hacmine ve rütbe sayısına göre sayısı de-
ğişen öğrenci danışmanı vardır. Ayrıca on İki terfi sınavı vardır. Her Odanın 
oğlanları on gruba bölünmüşlerdir. Her grubun başında bugün Pedagog dedi-
ğimiz bir Lala bulunmaktadır.[22]

Enderun Mektebi’ndeki eğitme işinde, özellikle Ak Ağaların önemli bir yeri 
vardır. Sarayda Ak Ağaların da büyük bir siyasî nüfuzu bulunmaktadır.

Enderûn-i Hümâyûnda disiplini sağlayabilmek için bir takım terbiye ve saygı 
kurallarına uymak gerekmektedir. Ak Ağalar her yaştaki gençlerin disiplinini 
sağlama konusunda çok başarılı olmuşlardır.

Osmanlı Devleti idareciliğin önemini kavramış ve ona gereken değeri ver-
miştir. Gençleri kabiliyetlerine göre sınıflandırmış ve onlara idarede şans ta-
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nımıştır. Saray Mekteplerinden yetişenlerin büyük bir kısmı Devletin en bü-
yük makamlarına kadar yükselmişlerdir. Şairler, edipler, tarihçiler, musikî ve 
güzel yazı meraklıları ve ustaları olan sanatkârların çoğu Saray Mektepleriyle 
bunların devamı olan Enderûndan yetişmişlerdir.[23]

Kıdemli ve başarılı öğrencilerden yaşça büyük olanlar Lala olarak seçilmiştir. 
Bunlar arasından olağanüstü başarı gösteren Lalalar öğrenci kümelerine “mü-
zakereci veya kalfa” olarak atanmıştır. Kümeler genellikle eşit yaşta olanlar-
dan çok, çeşitli yaşlardaki öğrencilerden meydana gelmiştir. Yaşça büyük ve 
öğrenimde ileri durumda olanların küçüklere yardımcı olması istenmiştir.[24]

Enderun Mektebi’ndeki kültürleştirme faaliyetlerinde Fatih Sultan Meh-
med’in şahsî dehasının büyük rolü vardır. Fethedilen ülkelerdeki Hristiyan-
ların ancak bir kültürleştirme ile asimile edilebileceğini sezen Fatih Sultan 
Mehmed kültürleştirmenin de ancak kendi milletinin dünya görüşünün fet-
hedilen ülkelerdeki Hristiyan çocuklarına aşılanması ile mümkün olacağını 
düşünmüştür. Osmanlı Devleti’nde kültürleştirme sisteminde İslâmlaştırma 
siyâsetinin de önemle üzerinde durulmuştur.

Fatih Sultan Mehmed, Dâire-i Hümâyunu genişletmiş ve buranın halkının sa-
yısını çoğaltmıştır. Bu sırada Sarây-ı Hümâyûn halkı için bu daireyi genel bir 
mektep haline getirmiştir. Enderûn-ı Hümâyûn denilen bu mektebe meşhur 
ilim adamlarından öğretmenler getirtilmiştir. Birçok ilim ve fennin öğretilme-
si için Fâtih Sultan Mehmed bütün ilim adamlarını Sarayında toplamıştır.[25] 
Onun zamanında bir taraftan ordu ıslah edilmiş, diğer taraftan da askerî, malî, 
ve sivil idare için çok değerli idareciler yetiştirilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed ile başlayan Enderun Mektebi’nin gelişmesi 2. Baye-
zıd, Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman zamanında da devam et-
miştir. Bu hükümdarlar tarafından Enderun Mektebi’ne kazandırılan bina ve 
eserler Sultan 4. Murad, Sultan 3. Ahmed ve Sultan 3. Mustafa tarafından 
bakım ve onarım görmüştür.

2. Bayezid, Sarayda Müezzin Başılık, Tüfekçi Başılık, Üzengi Ağalığı gibi 
memuriyetler kurmuş ve bunların her birinin görevlerini de bir talimatna-
meyle bağlamıştır. Yavuz Sultan Selim ise teşrifat merasimini bozmamış, 
hatta Hırka-i Saadet ziyaretini mevcut merasime İlâve etmiştir. Bu tarihler-
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den İtibaren saray İçinde hiçbir kimse Bâb-üs-saâde Ağaları ve daha sonra da 
Dâr-üs-saâde Ağalarının üstün mevkiine geçememişlerdir. Hiç kimse Kilerci 
Başının sağından veya önünden yürüyememiştir. Saray halkı belirlenen za-
manda yemek yemiş, yatıp kalkmıştır. Kanunî Sultan Süleyman zamanında 
da Sarayın korunması, resmî günlerde, alaylarda, çok parlak şekilde yapılmış-
tır. Enderun denilen İç sarayın hizmeti İçin Bekçi, Bostancı, Haseki, Baltacı, 
Kapıcı, Saray Ağası, Peyk, Solak, Mehter, Seyis, Şahinci, Çakırcı, Tirendaz 
olarak Topkapı Sarayı’nda her zaman birkaç bin kişi bulunmuştur.[26]

Yetenekler her yerde tespit edilip terfi İmkânı sağlanmıştır. Bu aynı zamanda 
daha yükseköğrenim İçin seçilme şansıdır. Sarayda uzun süre kalan iç Oğ-
lanları görevlerini tam olarak yaparlarsa kendilerine toprak verilerek, burada 
İşletme yapmalarına müsaade edilmiştir.

Menavino’ya göre iç Oğlanlar sisteminin çağdaş bir gözlemi, bu sistemin bi-
rinci derecede bir eğitim sistemi olduğunu gösterir. Saray gençlerin duyu-
rulduğu, bakıldığı yer değil, eğitildiği yerdir. Çalışmalar ve öğrenim büyük 
devlet yönetimi için düzenlenmiştir.[27]

N. M. Penzer’e göre, İç Oğlanı yetiştiren kuruluşlarda bir Ocak ruhu vardır. 
Burada yetişenler arasındaki bağlılık çok kuvvetlidir. Saray Mektebinin ter-
biye şekli zor ve uzundur. Bununla beraber öğrencileriyle yalnızca mektepte 
değil, bütün hayatları boyunca ilgilenmişlerdir. Saray Mektebinden hem sivil 
hem de askerî elemanlar yetişmiştir. N. M. Penzer son derece titiz bir program 
çerçevesinde hareket eden bu kuruluşun eğitim tarihinde tek örnek olduğunu 
belirtmektedir.[28]

İtina ile seçilen ve iyi bir öğretim gören iç Oğlanları, savaş ve binicilik hü-
nerlerini de büyük ölçüde öğrenmişlerdir. Ok atmak, mızrak kullanmak, kı-
lıç sallamak, cirit ve tomak oynamak, ata binmek gibi sporlar yaptırılmıştır. 
Meselâ Kanunî Sultan Süleyman kendi zamanında süvarilerinin gelişmesine 
önem vermiştir, iç Oğlanları alt oldukları koğuşlara göre hizmet ve sanat da 
öğrenmişlerdir.[29]

Saray işlerinde kullanılacak gençler sırasıyla “Gılâman”, “İç Ağası” “İç Oğ-
lanı” ve en sonunda da “Enderun Ağası” İsmini almışlardır. Bunlar kıdem 
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ve ehliyetlerine göre Sarayın büyük görevlerine yükselmişlerdir.[30]Enderûn-ı 
Hümâyûndaki bütün iç ve dış tayinler Padişah tarafından yapılmıştır.

Türklere göre mevki sahibi ve başarılı olmak iyi hizmet göstermek ve ka-
biliyetli olmak, şerefli bir şeydir. Tembel, işe yaramaz ve vasıfsız bir adam 
toplumun dibinde kalmaya mahkumdur.

Lybyer’e göre, bu durum Türklerin görevlerinde başarılı olmasının, sınırla-
rını genişletmesinin ve diğerleri üzerinde hâkimiyet kurmasının sebebidir.[31]

Odaların her biri birinci derecede bir “Oda Başı”na ikinci derecede bir “Kethü-
daya bağlıdır. Odaların hacmine ve rütbe sayısına göre sayısı değişen öğrenci 
danışmanı vardır. Eler Odanın oğlanları on gruba bölünmüşlerdir. Eler grubun 
başında bugün pedagog dediğimiz bir lala bulunmaktadır. Öğrencileri gayretli 
çalışmaya yöneltmek için en iyi yol onları üzerinde çalışmak istedikleri alanda 
konu seçebilme özgürlüğüne sahip kılabilmektir, iç Oğlanlarının eğilimli ve 
kabiliyetli oldukları alanlar ciddiyetle incelenerek konular üzerinde derinleme-
sine ve hakkıyla çalışmaları istenmiştir.[32] Osmanlı Devlet Sistemi, hayatın her 
alanında belirli kuralları esas alan sıkı bir disiplin üzerine kurulmuştur. Bu di-
siplin özellikle eğitim ve öğretim kurumlarında tavizsiz olarak uygulanmıştır. 
Buna bağlı olarak ceza ve mükâfatların sınırları, çok açık bir biçimde tayin edil-
miştir. Öğrencilerin yanı sıra yöneticiler ve öğretim üyeleri üzerinde de denetim 
söz konusudur. Mevkiler arttıkça cezalar da artmıştır.[33]

İlim ve sanat alanında üstün olan kimselerle öğretimde uyum sağlayamayan-
lar ve gördükleri eğitime karşı kötü davranış sergileyenler Saray-ı Hümâyun 
adabına aykırı davranmış olurlar. Bu nedenle de çeşitli konularda yasaklar 
koyma, tehdit, dayak, azarlama ve gerekli görüldüğü için mektepten uzaklaş-
tırma gibi cezalar söz konusudur. Cezalandırma konusunda aşırılığa gidilme-
se de kusur ve eksiklikler karşısında da hoşgörü gösterilmemiştir.[34]

Enderun Mektebi’nde ilk mükâfatlar sınıftan sınıfa terfi şeklinde olmuştur. 
Göze girmeleri hâlinde Has Odaya kadar yükselebilme şansları bulunmak-
tadır. Bu Odada terfi on iki veya daha fazla kademeli memuriyet şeklinde 
düzenli olarak yapılmıştır, İç Oğlanlarının tamamı, dikkatli bir şekilde iz-
lenmiş, değerlendirilmiş ve güven verdikleri ölçüde kendilerine sorumluluk 
verilmiştir.[35]
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Has Odadaki başkanların alt kademelerdekileri azarlama hakları vardır. Şayet 
suç cezalandırmayı gerektirecek kadar ağır bir suç ise bunun uygulanmasına 
padişah karar vermiştir. En önemsiz bir karşı koymada suçlunun sarığının 
alınması, daha sonra elbisesinin yakasının yırtılması, bahçe kapısından ko-
vulması gibi utandırıcı seviyeye düşürülecek cezalar söz konusu olmuştur, iyi 
davranışlar görüldüğünde ise ilk saray ve devlet görevlerine terfi ettirilmesi 
söz konusudur. Sultan Selim zamanının meşhur Kaptan-ı Deryası Hüseyin 
Paşa, bu Odadan çıkmış bir İç Oğlanıdır.[36]

Okul başarılarının mükâfatlandırılmasına da özel önem verilmiştir. Arapça, 
Kur’an tilâveti, Hüsn ü Hatt, Musikî gibi konularda gösterilen seçkinlik ve 
başarılar; binicilik, silah kullanma, cirit ve diğer yarışmalarda gösterilen üs-
tünlükler bizzat hükümdarca hem söz ve hem de nesnel değerlerle ödüllendi-
rilmiştir. Çeşitli değerlerde para ödülleri, elbiseler, silah, binek hayvanı, onu-
ra verilen şölenler bunlar arasındadır. Maaş arttırma, daha önemli ve yetkili 
görevlere getirilme bu mükâfatlar arasındadır.[37]

On yedinci yüzyılda Kapıkulunun diğer Ocakları ile birlikte Devşirme Siste-
mi de bozulmuştur. Devşirme Kanunu’nun gereklerine uyma önemini kaybe-
dince sistemde bozulmalar başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nde, XVI. ve XVIII. yüzyıllardan önce askerî daha sonra da 
siyasî alanda baş gösteren çözülme olgusu, etkisini Enderun Mektebi’nde de 
göstermiştir. Çünkü artık savunma için silahla mücadele yanında diplomatik 
görüşmeler önem kazanmaya başlamıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin as-
kerî ve siyasî mektebi olan Enderun Mektebi üzerinde öğretim programından 
çok, idare etme tarzı bakımından önemli değişiklikler getirmiştir.[38]

Enderun Mektebi’ndeki ilk esaslı değişiklik 2. Mahmud (1808-1839) zama-
nında olmuştur. 2. Mahmud Yeniçeriliğin kaldırılmasıyla başlayan düzenleme 
hareketlerinin yanı sıra Enderûnda da birçok değişiklikler yapmıştır.

1.3. Enderun Mektebi’nin Sonu

Rönesans, reform, din savaşları, felsefe ve sanattaki gelişmelere, ulus-devlet 
anlayışının doğması, coğrafi keşifler, sömürgecilik, sermaye birikimi, kapital 
ekonomi, yüksek askeri teknolojiler ve merkezi devletler; bütün bunlar 17. 
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Yüzyılın sonunda Avrupa’da yeni bir devlet ve toplum sistemi ortaya çıkardı. 
Ve diğer bölgeleri de hızla etkisi altına aldı. Osmanlı Devleti ise Batı’daki 
bu gelişmelerle aynı doğrultuda ilerlemeler kaydedemedi. Belki de bilinçli 
olarak emperyalizmden, kapitalizmden uzak durdular. Neticede önce askeri 
mağlubiyetler, toprak kayıpları ve mali buhranlar geldi. Yöneticiler, bu başa-
rısızlıkların nedenlerini araştırırken Batı bilim ve tekniğini almaya başladılar. 
Kısa bir süre sonra da Sultan Üçüncü Selim’in Nizam-ı Cedid’i ve sonrasında 
Sultan İkinci Mahmud’un radikal kararlarıyla Osmanlı klasik kurumları yeri-
ni, Batılı yenilerine bıraktı. Bundan Enderun Mektebi de payını aldı.

Devlet ihtiyaç duyduğu bürokratını arık Enderun’dan değil, öncelikle Avru-
pa’ya gönderdiği gençlerden temin etme yolunu tercih etti. Kısa bir süre son-
ra da yeni okullar açılarak hızla yükselen bürokrasiye memur yetiştirilmeye 
gayret edildi. Ardından 1859’da Mekteb-i Mülkiye açılarak orta seviye devlet 
adamlarının da sistematik tarzda yetiştirilmesi hedeflendi. Islahat Fermanı’nın 
(1856) ilanının ardından gayrimüslimlerin de devlet bürokrasisinde memur 
olabilmelerine imkân sağlandı. Her etnik ve dini gruptan çocuğun alındığı, 
tam bir Fransız taklidi olan Mekteb-i Sultani 1868’ de açıldı. Aslında bu okul, 
bir anlamda modern Enderun vazifesi üstlenmişti. Osmanlı sarayının klasik 
Enderun’u, Tanzimat sonrasında atıl kaldı. Fiilen bitmiş olan okulun resmen 
sona ermesi, İkinci Abdülhamid Han’ın hal edildiği 31 Mart Vakası’yla oldu.

1800’lü yılların başından itibaren artık devlet kendi eliyle birilerini seçerek 
kendi hizmetinde kullanamayacak; yetenek, talih ve yeterli gayreti olanlar, 
bizatihi devlet imkânlarından istifade edeceklerdir. Toplumsal hayatta ve dev-
let mekanizmasında meydana gelen bu zihniyet değişimi, klasik çağın devlet 
adamı yetiştirme geleneğinin de sonunu getirmiştir.

2. SONUÇ

Tamamen farklı bir eğitim anlayışını savunan Enderun Mektebini aslında iyi 
çözümlemek gerekir. Gerçekten bireylerin yeteneklerine göre yetişmesine 
imkân veren bir kurum nasıl olur da sonra kapatılmak zorunda kalır ayrıntılı 
araştırmak gerek. Alanında en iyisi olan bir okul görüyoruz. Sadece şehzade 
eğitimi değil, diğer devlet yetkililerinin de en iyi şekilde yetişmesini amaç-
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layan kurum, belli bir süre sonra bu amacı karşılayamaz olmuş ve Avrupa’ya 
giden gençlerden seçilmeye başlamış bürokratlar. Zamanla önemini kaybetti-
ği için de kapatılmak zorunda kaldı. Araştırmalara baktığımda Enderun Mek-
tebi ile ilgili çok sağlıklı bilgilere ulaşamadım. İnceleyebileceğim çok fazla 
kaynak olmadı. Şu andaki eğitim sistemine uyarlanabilecek bazı bölümlerin 
daha dikkatli araştırılarak yeni bilgilere ulaşılması gerektiğini düşünüyorum. 
Özellikle de her şeyden azar azar bilen bir nesil yerine, bir şeyi çok iyi bi-
len bireyleri yetiştirebileceğimiz müfredatlar ve kurumlarla eğitimde daha iyi 
yerlere gelebiliriz.
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AHİLİK ve EĞİTİM

1. GİRİŞ

Türk-İslam yurtlaştırma geleneğinin özetini oluşturan fetih, imar ve iskân kav-
ramlarının doğal bir ürünü olarak ortaya çıkan çeşitli kurum ve kuruluşların en 
başında Ahilik teşkilatı gelmektedir. Ahilik meslekî bir dayanışma ve yardım-
laşma kurumu olma özelliği yanı sıra sahip olduğu insan yetiştirme geleneği 
ile bir eğitim-öğretim kurumu olarak ön plana çıkmaktadır. Bilgi, birikim ve 
tecrübenin bir gelenek halinde yeni nesillere biçimsel bir şekilde aktarılma-
sı Ahilik kurumunu bir okul kimliğine büründürmektedir. Ayrıca etkin olduğu 
dönem itibariyle Anadolu’yu yeni bir yurt yapma görevi ile yola çıkan Hora-
san Alperenlerinin üstlenmiş oldukları Türkleştirme ve İslamlaştırma ilkeleri 
sebebiyle de kutlu bir amaca hizmet eden önemli sivil toplum kuruluşlarıdır. 
Ahi Ocağı’nda yetişen bireyler Türklük gurur ve şuuru, İslam ahlak ve fazileti 
ile donanımlı, usta-çırak ilişkisine sadık, her yönü ile örnek bir meslek erbabı 
olarak topluma kazandırılmaktadır. Maddî ve manevî yönleriyle iyi insanı ye-
tiştirmeyi amaçlayan Ahi Ocakları, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu sahasında 
etkili olan eğitim-öğretim kurumları şeklinde özetlenebilmektedir. Bu çalışma-
da Ahilik teşkilatının üstlenmiş olduğu eğitim-öğretim görevi çeşitli özellikleri 
bakımından ele alınmaktadır.

Anadolu’nun Türk-İslam coğrafyasına dönüşmesi sürecinin temel taşlarından 
biri olan Ahilik teşkilatı ekonomik, sosyal, ahlaki ve dini hayat üzerinde önemli 
bir etki sahibi olmakla birlikte şüphesiz bu düzeni sağlayacağı bir eğitim sitemi-
ne de ihtiyaç duymaktaydı. Türk-İslam geleneğinin gereği olarak bu teşkilatın 
dünyevi ve uhrevi olanı ayırarak faaliyet göstermesi mümkün olamayacağın-
dan eğitim sistemi yetiştireceği üyelerinde dini, ahlaki ve mesleki yeterlilikleri 
sağlayacak şekilde geliştirilmişti (Demirci, 2011, s. 121).
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Ahilik teşkilatının kurulduğu ve işlevsel hale geldiği dönemde Anadolu’da 
bulunan Rumlar ve Ermeniler gibi gayrimüslim unsurların varlığı bilinmek-
le birlikte bu dönemde İslam inancının bölgede hâkim olabilmesi, önyargı 
ve diğer olumsuzlukların yok edilmesi adına gerekli olan ‘hal lisanı’ Ahilik 
çatısı altında yetişen bireylerde vuku bulacak; ekonomik, sosyal ve kültü-
rel hayat Ahilik teşkilatında yer alan ahlaklı, dürüst, cömert, adil, Müslüman 
Türk esnaf ve sanatkârların eliyle düzene kavuşacaktır. Bu yönü ile Ahilik 
Türk’ün Horasan’dan Ahmet Yesevi Ocağı’ndan getirdiği Türk-İslam kültü-
rünün, Fütüvvet geleneği ve dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal gerçeklik-
leri ile yoğrulmasıyla oluşan kutlu bir hedefe yönelmiş yapı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Demirci, 2011, s. 121).

İyi bir esnaf veya sanatkârdan önce dindar, ahlaklı ve dürüst birey yetiştir-
meyi hedefleyen Ahilik teşkilatının hiyerarşik yapısı ve eğitim siteminde bu 
amaca hizmet edecek tasavvufi unsurlara rastlanmakta, teşkilatın zaviyelerin-
de usta-çırak ilişkilerinin mürşit-mürit ilişkisine benzer şekilde yapılandığı ve 
bu şekilde teşkilatın, icra edilen sanatın ve mesleğin gereklerine bağlı üyele-
rinin varlığının sağlandığı görülmektedir (Özköse, 2011, s. 11). Zaviyeler her 
dalda eğici bilgin ve hatiplerin yer aldığı ve eğitim faaliyetlinin yürütüldüğü 
bir yer olmasının yanı sıra yolcuların ve misafirlerin konaklama ve yiyecek 
ihtiyaçlarının karşılandığı mekânlardı (Temel, 2007, s. 39). Bir eğitim kuru-
munda insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması insana verilen değerin bir 
göstergesi ve Ahilik geleneğinde olan insanı ‘Eşrefi Mahlûkat’ olarak görme-
nin yansımasıdır (Temel, 2007, s. 40).

1.1. Ahilik’te Eğitim Kavramı

Ahilik’te eğitim yaş üzerinden sınıflandırılmamakta eğitim alabilecek olan 
her bireyi hedef alan eğitim programları geliştirilerek yetişkinlerinde eksik-
liklerini giderici adımlar atılmakta bu durum okuma yazma bilmeyen esnafla-
rın yaşlarının ilerlemesine rağmen zaviyelerde okuma-yazma eğitimine katıl-
malarında görülmektedir (Temel, 2007, s. 50). Zaviyelerde genellikle meslek 
eğitiminin dışında kalan dini ve ahlaki eğitimler verilmekte mesleki eğitim-
ler ise günümüz işbaşı eğitimlerine benzeri şekilde atölye ve dükkân gibi iş 
yerlerinde verilmekteydi (Temel, 2007, s. 51). Zaviyelerde verilen, cömert, 
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ağırbaşlı, erkân ve adap bilen, vefalı ve mütevazı olmak gibi ahlaki öğeleri 
içeren eğitimler İslam ahlakı temel alınarak hazırlanmış Ahilik kaidelerini 
içeren Fütüvvetnamelerde yer alan kurallar çerçevesinde gerçekleşmekteydi 
(Demirci, 2011, s. 124). Gençlerin bu eğitimleri ileri gelen devlet görevlile-
rinden kadı, vaiz, kâtip gibi kişilerden almasının sağlanması Ahi zaviyelerini 
diğer eğitim kurumlarından ayıran ve eğitime verilen önemi gösteren bir un-
sur olarak belirmektedir (Demirci, 2011, s. 129).

İşbaşı eğitimi olarak alınan mesleki eğitimlerde yetiştirilmesi için ailesi tara-
fından teşkilata teslim edilen çocuklar eğitimine bir meslek erbabının yanında 
yamak olarak başlar, bir süre ücretsiz yamak olarak çalıştıktan sonra çıraklığa 
yükselir ve yamaklık döneminde aynı zamanda okuma yazma eğitimine tabi 
tutulurlardı (Özköse, 2011, s. 16). Genelde 1001 gün olan çıraklık döneminin 
süresi bazı meslek guruplarında artmakta çıraklıktan kalfalığa geçiş ise çıra-
ğın ustası ve kalfası gözetiminde gerçekleşen bir sınavda başarılı olması ile 
mümkün olmaktaydı. Kalfalık dönemine geçen teşkilat üyesi ahlaki, dini ve 
mesleki eğitimlerinin yanında kılıç kuşanma, atıcılık ve at binme gibi askeri 
eğitimlere tabi tutulmaya başlanırdı (Özköse, 2011, s. 16) Teşkilat üyesi es-
naf ve sanatkârların askeri eğitimlere tabi tutulması şüphesiz Türklerde Alpe-
renlik ve ordu-millet geleneğinin bir yansımasıdır. Ahilik teşkilatının askeri 
anlamda da güçlü olması, çeşitli gazalarda yer alması ve özellikle Moğol is-
tilasına karşı direnişte önemli bir rol üstlenmesini sağlamış ve teşkilatın sa-
hip olduğu askeri ve siyasi güç Selçuklu hâkimiyetinin çöküşü sonrası başta 
Osmanlı Beyliği olmak üzere ve diğer Anadolu Beyliklerinin güçlenmesinde 
önemli rol oynamıştır (Özerkmen, 2004, s. 66).

Kalfalık döneminde tabi tutulduğu eğitimleri de başarıyla tamamlayan teş-
kilat üyesi ustalık eseri olarak tarif edilebilecek ve diğer ustaların onayını 
alan mesleki becerisini gösteren bir ürünü ortaya koyması ile ustalık döne-
mine geçmekte ve usta olduktan sonra müstakil işyeri açma yetkisini elde 
etmekteydi (Özköse, 2011, s. 16). Üye usta olduktan sonrada eğitim sürecinin 
dışına çıkmayarak zaviye eğitimlerini almaya devam etmekle birlikte meslek 
öğretimi hususunda eğitimci olarak görevini sürdürmektedir. Yani yetişen her 
usta yeni bir çırak yetiştirerek hem bir geleneği devam ettirmekte hem de 
yapmış olduğu iş ile ilgili nitelikli eleman açığını kapatmaktaydı. Bu durum 
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ise geleneği bilen meslek ustalarının uzun yıllar boyunca yetişmesine zemin 
sağlamaktaydı.

Ahilik kurumu himayesinde verilen eğitimler genel olarak toplumsal çatış-
mayı önleyici birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırıcı, toplumun farklı ke-
simleri arasında iyi ilişkiler geliştirici ve sosyo-ekonomik çerçevede mesle-
ki uzmanlaşma ile birlikte düzenleyici ve denetleyici bir yapının oluşmasını 
sağlamıştır. (Özköse, 2011, s. 18) Bu eğitimler ile esnafların belirli bir ticari 
ahlaka kavuşmaları dönemin sınırlı pazar imkânında meydana gelebilecek 
ekonomik çatışmalar ile toplumsal yapının bozulmasını da engellenmiştir. 
(Demirci, 2011, s. 131) Bu yönüyle Ahilik teşkilatının toplumun somut koşul-
larına çözüm getiren ve bu çözümü de toplumun değerlerine, başta Türk-İs-
lam geleneğine uygun olarak geliştiren ayrıca geleceğe yön çizen bir yapı 
olarak günümüzde benzeri olmayan bir işleve sahip olduğunu görmekteyiz 
(Özerkmen, 2004, s. 60).

2. SONUÇ

21. yüzyıl Türkiye’sinde yaşanmakta olan birçok toplumsal sorunların Ahilik 
teşkilatının eğitim sitemine hâkim olan genel ilkelerin gerek sivil toplum ku-
ruluşları gerekse devlet kontrolündeki eğitim kuruluşlarında var olmayışından 
kaynaklanmaktadır. Ahilik’in ana amacı olan; her şeyden önce ahlaklı, adil, 
liyakatli ve millî ve manevi değerlere sahip birey yetiştirmek günümüzde ana 
hedef olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda başarılı doktor, başarılı mühendis 
veya başarılı tüccar yetiştirmekten önce Türk-İslam değerlerine bağlı ahlaklı 
birey yetiştirmeyi başaran bir eğitim sitemi inşa edilerek gerek sosyo-kültürel 
gerekse sosyo-ekonomik birçok sorunun çözümüne önemli katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.

Ahi Ocağı’nda eğitim alan bireyler, teşkilattan öğrendiği mesleki, dini ve ah-
laki kuralları tatbik ederek toplum içinde örnek şahsiyet olmuşlardır. Ayrıca 
bu tür bir eğitim sonucunda yetişen esnaf, dini ve ahlaki esasların eğitim öğ-
retim yoluyla halka benimsetilip yaşatılmasına da katkı sağlamıştır. Bugün 
toplumda yaşanan sorunların temelinde yer alan tüketim-mutsuzluk ikilemi-
nin çıkış noktası maddeci bir yaklaşım iken Ahi ahlakı ile üretim-mutluluk 
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ikilisi ile yetişen bireylerin çıkış noktası manacı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla 
geleneksel eğitim yoluyla sisteme kazandırılabilecek üretken ve mutlu birey-
lerin de kaynağı Ahilik sisteminin içinde yer almaktadır.

Özellikle ustalık gerektiren meslek sınıflarında yer alan ara eleman açığının 
giderilmesi konusunda bazı sıkıntıların yaşandığı yadsınamaz bir gerçektir. 
Usta-çırak ilişkisi ile yetişmiş ve ahlaki değerler ile donanmış ara elemanların 
yetiştirilebileceği sistem, Ahilik olarak ifade edilmelidir.
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MİLLÎ ŞUUR VE TÜRK DİLİ

Bu dil tanıtmış bize dünyada her şeyi
Bu dil ecdadımızın bize miras verdiği

Kıymetli hazinedi... Onu gözlerimizdek
Koruyup, nesillere biz de hediye edek

    Bahtiyar Vahapzade

1. GİRİŞ
Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle 
veya işaretlerle yaptıkları anlaşmadır(Türkçe sözlük, 1998) İnsanlık tarihi Hz. 
Adem’den itibaren iletişim için farklı diller, farklı yöntemler kullanmıştır. Ni-
tekim Kur‘an’ı Kerim’de de “Allah, Adem’e isimleri öğretti”(Kuran-2;31) buy-
rulurken iletişim için kullanılacak dile işaret edilmiştir. Aksan (2015) “Dil; in-
sanın gözüdür, beynidir, düşüncesidir, ruhudur.” ifadesiyle dilin insandan ayrı 
düşünülemeyeceğini, onunla özdeşleştiğini dile getirmiştir.

İnsanoğlu kendini ifade ederken sadece ses ile iletişim kurmaz. Bedeniyle, ha-
reketleriyle bunu destekleyerek anlatımını zenginleştirir. Bazen de sadece ha-
reketlerle derdini, meramını karşısındakine aktarmaya çalışır. Gencan (1966) 
da, “Duygu, düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan işaretlerin –daha çok, 
ses işaretlerinin- hepsine birden dil denir... Dil, düşüncenin, -daha geniş anla-
mıyla içbenliğimizin- aynasıdır.”ifadesiyle dili, kişinin iç dünyasını yansıtan ve 
sadece sese indirgenmemesi gereken bir iletişim aracı olarak tanımlamıştır. İç 
dünyasının sonsuzluğu dili de sınırları olmayan bir dünya hâline getirir. Chom-
sky (1957), “Bir dil, her biri sonlu uzunlukta ve sonlu bir üyeler kümesinde 
oluşturulan (sonlu ya da sonsuz) cümleler kümesidir.” derken de dildeki bu 
sonsuzluğu belirtmiştir.
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Dil, milletle yani onu kendine, kendini de ona ait kabul eden toplulukla öz-
deştir. Her dil, sahibi olduğu ulusla anılır ve o ulusa kendi sembolleriyle ad 
verir. Milletlerin gücü ölçüsünde dil büyür, zenginleşir, egemen olur. Türk 
dili, milletimizin şanlı geçmişinden ve geçmişte kurulan güçlü devletlerimiz-
den mütevellit güçlü, köklü ve asil bir dildir.

1.1. Millî Şuur

Millî şuur, milleti oluşturan her ferdin kendi millî değerlerine sahip çıkma 
gayretidir/hassasiyetidir. Bu şuura sahip bireylerden oluşan her millet nesiller 
boyu kendi kültürüne sahip çıkmış, aidiyetinin temel dayanağı olan tüm de-
ğerlerini geleceğe aktarma noktasında bir vazife üstlenmiştir. Topçu (1939), 
millî şuuru oluşturacak olan Millîyetçiliği izah ederken “Millîyet mefkûresi 
ferdî hürriyetle beraber her türlü benzeyişlerden doğan birlik temeli üzerine 
kurulmuştu. Birliği kuran madde ile ruha bağlı unsurların hepsi birleşerek 
milleti meydana getirirler. Bu birlikler; soy, toprak, emek birlikleri ile dil, din 
ve dilek birlikleridir.”

Temir, Türk olmanın şartlarını dile getirirken “Türkçe konuşan, Türk millî şu-
uruna sahip olan, kendini Türk olarak duyan, Türk olarak düşünen ve yaşayan 
herkes Türk’tür.” ifadelerini kullanmış ve millî şuuru millet olma şartlarından 
saymıştır. Bunu destekleyici güzel bir sözü de Atsız (1942) “Dil, bir milletin 
sembolüdür. O, milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik fak-
tördür.” şeklinde dile getirmiştir.

1.2. Dil ve Millî Şuur İlişkisi

Milletler tarih boyunca çeşitli varoluş mücadeleleri vermişler, kimi zaman 
bu mücadelelerden muzaffer biçimde ayrılırken kimi zaman da mağlubiyetin 
ağırlığı altında ezilmiş hatta tarih sahnesinden silinmeye doğru sürüklenmiş-
lerdir. Bu açıdan baktığımız zaman günümüzde varoluşunu sürdüren milletler 
güçlü tarih, ülkü, dil ve kültür birliğine sahip milletlerdir. Savaş meydanla-
rında ayakta kalabilmek de, dünya medeniyeti yeni gelişmelere yelken açar-
ken “ben de varım” diyebilmek de bu birliktelikten doğan güce bağlıdır. Bu 
çalışmanın temel amacı da dil ve millî şuur arasındaki ilişkinin tarihî süreç ve 
olaylara dayandırılarak ortaya konmasına katkı sağlamaktır.
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Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını 
bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
sözü diline sahip çıkma sorumluluğuna işaret etmektedir. Mazisi kahraman-
lıklarla dolu aziz milletimizin diline de sahip çıkabilecek kudrette olduğunun 
da altı çizilmektedir.

Bir milleti dilinden uzaklaştırmak millî dayanaklarından uzaklaştırmak de-
mektir. Nitekim dillerin tarihî gelişimi ve o dili kullanan milletlerin tarih 
sahnesindeki rolleri göz önünde bulundurulduğunda bunun birçok örneği 
karşımıza çıkmaktadır. İlminskiy Metodu ile Orta Asya ve Kırım Türklüğü 
dilinden, kültüründen uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Bu noktada millî bir ref-
leks olarak ortaya çıkan Gaspıralı, “Dilde, fikirde, işte birlik.” ülküsüyle millî 
şuur için gerekli üç ana kavram üzerinde durmuş ve bu sayede Orta Asya 
Türklüğünün ayrıştırılmasının önünü kesmeyi amaçlamıştır. Millî şuurun, di-
lin zenginliği ve kuşatıcılığıyla beslenmesinin ne denli önemli olduğunu da 
ortaya koymuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş dönemlerinde Samoylo-
viç Bakü’de düzenlenen bir kongrede, Türkler için ortak dili (Latince alfa-
beli) savunmuş ve Sovyet güçleri tarafından hapsedilmiştir. Bu bulgulardan 
da hareketle dilin, bir milleti bir arada tutan en önemli unsur olduğunu, dile 
verilecek bir zararla millete zarar verilmiş olacağını ifade etmemiz mümkün-
dür. Ayrıca Güngör (2011), Türk dilinin milletimizin birliğini sağlamadaki en 
önemli maya olduğunu ifade ederek bu düşünceyi desteklemektedir.

2. SONUÇ

Devletlerin sınırları, gümrükleri ve birbirleri arasında geçişlerde uyguladığı 
diplomatik kurallar vardır. Ancak milletin, dilin, kültürün ve bunların maya-
sıyla oluşturulan medeniyetin sınırları yoktur. Türk milleti; dil, din ve gele-
nekleriyle kültürünü şekillendirmiş, farklı coğrafyalarda farklı medeniyetlerle 
etkileşim hâlinde olmasına rağmen kültür birliğini koruyabilmiştir. Gök Tanrı 
İnancından, Şamanizmden, İslamiyete kadar geçen sürede millî değerlerini 
inancının süzgecinden geçirmiş, inancına muarız unsurları arındırdığı bir kül-
tür ve muazzam bir medeniyet ortaya çıkarmıştır. Çin Seddi’nden Kerkük’e, 
Bakü’den Kosova’ya, Kırım’dan Semerkant’a, Sibirya’nın karlı dağlarından 
İstanbul’a kadar Türk’ün adım attığı her coğrafyada kültürünün izleri ve kül-
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tür birliğinin yansımaları vardır. Bunları bugünlere getiren millî şuurla hare-
ket etme ve Türk diline sahip çıkma bilincidir.

Meriç’in Bu Ülke’de “Bir adamı tanımak için; düşüncelerini, acılarını, he-
yecanlarını bilmemiz gerekir.” dediği gibi bir milleti tanımak için dilini, kül-
türünü ve yaşayışını bilmek gerekir. Dilini koruyan, diline sahip çıkan şuur 
gerçek vatanseverlik anlayışıyla donanmış “millî şuur”u oluşturur. Son söz 
olarak şunu söyleyebiliriz ki bize düşen en önemli vazife millî şuurumuzu te-
mellendiren dilimize sahip çıkmak olmalıdır: “Türkçe konuş, Türk’çe düşün, 
Türkçe yaz, ümidin Türkçe olsun.”
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DİL BİLİNCİ İLE MİLLÎ KİMLİK İLİŞKİSİ

1. GİRİŞ

Dil, kelimelerden çok daha fazlasıdır. Dil, sadece şekil ve biçim açısından ele 
alınıp üzerine kelam edilerek sınırlandırılamayacak kadar sınırsızdır. Anlamsal 
yönüyle ve muhtevası ile de üzerine tefekkür edilmesi gerekmektedir.

Kısakürek’e (2008, 49) göre dil; kâinata müsavidir ve kâinatın kalbimize nak-
şettiği plandır. Kâinatta ne varsa dilde de o vardır ve dil sekameti, rezaleti, al-
çaklığı en küçük bir bedahet hissine dahi imkân vermemektedir. Çarpıcı bir bi-
çimde dilin ehemmiyetinin örneklendirildiği bu tanım; dile kâinata eş bir değer 
yüklenmiş olması, dildeki bozukluk ya da ayıbın sezgi ve idraki menfi yönde 
apaçık şekilde etkileyecek olmasının yanında konuşmaya da aynı yönde sirayet 
edeceği vurgusu bakımından dikkat çekmektedir. Bununla birlikte bu tanım, 
alışılagelmiş sözcük anlamlandırma ve sözlük tanımlamalarından farklı olması 
hasebiyle de önem arz etmektedir.

Kısakürek’in dil tanımının günümüzde vuzuha eriştirilmesinde yaşanan zorlu-
ğu Sinanoğlu (2010, 16) “Herhalde bizim kadar çabuk ve sık, ıstakozun kabuk 
değiştirmesi gibi dil değiştiren bir millet olmamıştır. Neredeyse bir nesil için-
de Osmanlıca’dan Öztürkçeye, oradan ‘Anglomanca’ diye tabir edeceğim yeni 
garip dile geçtik.” şeklinde özetlemektedir. Sinanoğu’na (2010) göre Arapçalı, 
Farsçalı Türkçeye sonradan “Osmanlıca” denilmesinde bir tuhaflık bulunmak-
tadır. Sinanoğlu’nun tarihi seyir nihayetinde ortaya çıkan duruma dönük ten-
kidini Ayverdi (1976, 194), “Bir kelimenin kökü mühim değil, telaffuzu mü-
himdir. Sesi ve mimarisi millî olduktan sonra kelimeler nereden alınırsa alınsın 
mademki lisana girmiştir, şu halde Türkçe olmuştur. Bu, sade bizim için değil, 
her millet için budur.” ifadeleriyle desteklemektedir.
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Açıkçası binlerce yıllık maziye sahip bir milletin dilinin ve kültürünün baş-
ka diller ve kültürlerle alışverişe girmemiş olmasını beklemek zamanın ve 
yaşamın olağan akışıyla çelişecektir. Dili; doğal yaşam süreci içerisinde 
dünü günle birleştiren ve bu birleştirici hüviyetinin nihayetinde oluşan bi-
rikimi yarına aktaran bir vasıta olarak kabul etmemiz gerekmektedir. Bu 
kabulün doğal bir sonucu olarak dilin tarihle olan ünsiyeti de aşikâr olmak-
tadır.

Bugün Türk kültür ve fikriyatını yapıcı ve şuurlu bir anlayış üstüne getirmek 
için bin şu kadar yıllık medeniyet ve tarihimizin doğuş ve yükseliş sebepleri 
üstüne çevirerek mazi ile barışmak ve yeniden rabıta kurmak, belki de salim 
ve kestirme yol sayılabilir (Ayverdi, 1976). Günümüzde muhteşem mazimiz 
ve tarihimizle istikbalimiz arasına muazzam setler çekmiş bulunuyoruz. Bu 
setleri yıkmak suretiyle nesillerimizi kendi lisanlarını okuyup anlayabilen-
ler; dilini, kimliğini ve dolayısıyla da milletini bilenler olma bahtiyarlığına 
eriştirebiliriz. Kaplan (2018), edebiyat gibi kültür ve dil de bir milletin tarihi 
ile yakından ilgili olduğundan onları tarihi zaviyeden göremeyenler mana ve 
ehemmiyetini kavrayamaz, Türkiye’de bazı aydınların kültür ve dil konu-
sunda yanılmalarının başlıca sebebi budur, diyerek muazzam bir muvazene 
kurmaktadır. Kendi lisanına, Türk diline yabancı olanların Türk milletinin 
ruhunu anlama ve onun meselelerini çözüme kavuşturabilme imkânları bu-
lunmamaktadır. Lügat hazinesi her geçen gün daralan talebelerin lisanları fa-
kirleştiği ve kendi kültür değerlerine yabancılaştıkları gibi kendi kültürlerine 
ciddi manada yabancılaşan münevverlerin milletlerinin tarihini, dilini, dinini, 
edebiyatını, örf ve âdetini anlayıp doğru değerlendirerek onlardan milletinin 
hoşuna gidecek yeni eserler üretebilmesi mümkün olmamaktadır. Sırtını mil-
letinin tarih ve kültürüne dayayan sanatçı geleceğine güvenebilir (Kaplan, 
2018, 9).

Millet olabilmenin ilk şartını fertlerin ortak bir millî dile sahip olmalarına 
bağlayan Hacıeminoğlu (2018), millet mefhumu tarif edilirken ortaya çıkan 
görüşlerin hepsinde “dil birliği”nin ilk temel unsur olarak daima başa gel-
diğini ve milletin nasıl teşekkül ettiğini araştıran hemen her filozofun yahut 
mütefekkirin ulaştığı neticeyi formülleştirirken sözlerine mutlaka “aynı dili 
konuşan” diye başladığını belirtmektedir.



Dil Bilinci ile Millî Kimlik İlişkisi

– 37 –

1.1. Dil Bilinci

Dil meselesi fikir, kültür ve edebiyat âlemimizde üzerinde en çok durulan, 
herkesin mutlaka bir şeyler söylemek mecburiyetini hissettiği bir konu hâli-
ne geldi. Herkes talih oyunu oynar gibi, kelimelere şecere tayiniyle meşgul. 
Hâlbuki bir dilin temeli, tek tek kelimelerden ziyade onun cümlesi olmasın 
mı? Düşüncenin ve zihni akışımızın kalıbı cümlelerimiz değil mi (Türinay, 
1996, 115)?

Kelimelerin ve mefhumların önemli oluşu kadar cümleler de önemli değil mi? 
Bir dilde, bu hangi dil olursa olsun, tek başına bir kelime ya da kavramla bir 
mana vermek mi, yoksa kelimelerden müteşekkil bir cümle ile anlatılmak iste-
neni ifade etmek mi daha kolaydır? Dil sadece kelime ya da dil bilgisinden mi 
ibarettir? “Doğan, ‘Büyük Türkçe Sözlük’ün sunuş yazısında, dili; ‘düşüncenin 
kendini idrak ettiği iklim’ veya ‘düşüncenin yeşerip boy attığı toprak’ olarak 
tarif ediyor. Bu ibareler, Doğan’ın, dil ile düşünce arasındaki mevcut bir bağı, 
kendisine hareket noktası olarak seçtiğini gösteriyor” (Türinay, 1996, 137).

Dil, düşüncenin taşıyıcısı olma hüviyetini cümleler vasıtasıyla ortaya koy-
maktadır. Tefekkür lügat kadar olmakla birlikte, sahip olunan kelime dağarcı-
ğı seviyesinde hayal kurulup düşünülebilmekle birlikte bunları ifade edebil-
menin yolu kalıba dökmekten, cümleler kurmaktan geçmektedir. Bilinmeyeni 
ve dolayısıyla tanınmayanı düşünebilmenin imkânsız oluşu, düşüncenin dil-
den bağımsız olmadığını göstermektedir. Hacıeminoğlu’na (2015, 54) göre 
dil, ilmin ve kültürün temelini oluşturur. İnsanın bilgi, kültür ve düşünce hu-
dudu bildiği kelime sayısı ile sınırlandırılmıştır. Yazma, konuşma ve okuma 
istidadıyla ilgili olarak da aynı ölçü konulabilir çünkü her şey; ilim, sanat, 
kültür ve düşünce dilin kelime ve kavramlarındandır.

“Hâlbuki dil, insan zihninin bir fonksiyonu olarak, sesin ve sözün ötesinde 
bir yetenek ve muhakkak ki doğuşumuzla birlikte getirdiğimiz, giderek ge-
liştirdiğimiz bir gizli sistemdir. Bu noktada dil düşünce akışımızla, bu akış 
esnasında oluşan düşünce kalıplarıyla ve düşünce kalıplarındaki dizilişin bir 
ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte dil dediğimiz şey, iletişime yönelik 
zihni akışın belli bir sistematik içinde ifadesi ve dizilişidir. İnsandaki dil bi-
linci de bu noktada aranmalıdır” (Türinay, 1996, 145).
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Felsefeciler önceleri “insan düşünen bir hayvandır” fikrini benimsemişlerse 
de daha sonra “insan konuşan hayvandır” fikrini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıy-
la insan olmanın en önemli tarafının konuşabilme özelliğine sahip olmaktan 
geçtiğini vurgulamışlardır. İnsanın bu özelliği diğer bütün özelliklerinin geri 
plana atılması anlamına gelmektedir. Günümüz felsefecileri de insanı diğer 
canlılardan ayıran en önemli özelliğinin dil olduğunu ileri sürmektedirler.

Psikologlar “düşünme” için “insanın kendi kendisi ile konuşmasıdır” derler. 
Yahut da “konuşmak insanın sesli düşüncesidir” denir. Gerçekten de insan 
zihninin ve ruhunun bütün verimi “dil” ile “dil” sayesinde ortaya çıkar. Başka 
türlü söylemek istersek, “dil olarak, dil şeklinde” ortaya çıkar. Bu itibarla 
her şeyi “dile getiren” dildir. Çünkü “dil düşüncenin aletidir.” Çünkü “dil 
düşüncenin anasındır.” Çünkü “dil düşüncenin evidir” Hatta “dil düşüncenin 
kendisidir.” Hâsılı, dil her türlü zihni ve ruhi tezahürlerin kelimeler halinde 
billurlaşmasıdır (Hacıeminoğlu, 2015, 14).

Dil, millet denilen sosyal varlığı birleştirir. Fertler arasında duygu ve düşünce 
akımı meydana getirir. Milletler duygu ve düşüncelerini yazıya geçirdikle-
rinde daha sağlam bir birlik meydana gelir. Bunun sayesinde de duygu ve 
düşünceler zaman ve mekânda yayılır (Kaplan, 2018). Bu münasebetle mil-
leti oluşturanlar arasında hem bir dil bilinci hem de bir kimlik bilinci vücuda 
gelmektedir.

1.2. Millî Kimlik

Millî mefhumu millete ait olan anlamına gelmektedir. Bir milleti diğer mil-
letlerden ayıracak şekilde zaman içerisinde temayüz etmiş belirgin karakter 
özellikleri de millî kimliği oluşturmaktadır. Güngör (2003) Türklerin mümey-
yiz sıfatlarını vuzuha kavuştururken namuskârlık, disiplin duygusu, vakar ve 
kadere rıza ile tevekkül üzerinde önemle durmaktadır. Kaplan (2018, 31) ise 
çocuklarımızı nasıl yetiştirelim ki, onlar, millî şahsiyetlerini muhafaza ederek 
Türkiye’yi ileri bir ülke hâline getirsinler ve Türklüğü kurtarsınlar sorusunu 
sormaktadır. Buradan hareketle nesillerimizin terbiyesinde merkeze almamız 
gerekenin nesillerimizin ait olduğu millî kimliklerinden başka bir şey olama-
yacağı apaçık gözükmektedir. Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış 
biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile olu-
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şan özellikler bütünü millî hüviyeti ortaya koymaktadır (Özdemir, 2009, 9). 
Nesillerimizin kendilerine özgülükleri, nevi şahıslarına münhasırlıkları ancak 
ve ancak onları millî kimliklerine dönük yetiştirmekle ve onlara dillerini, tö-
relerini, geleneklerini ve toplumsal değerlerini öğretmekle sağlanabilir. Bu-
nun için yegâne ihtiyaç da yine dil olmaktadır. Ancak ve ancak kendilerine 
özgü düşünüp kendilerini ifade edebilecekleri bir dil vasıtası ile millî kimlik-
lerini edinebilmektedirler.

“Türklerin en belirgin özelliği, “hür ve müstakil olarak yaşama”, “dünyada 
hâkim olma” iradesidir. Türk tarih ve kültüründe bunu gösteren pek çok örnek 
vardır. Fakat Türk münasebette bulunduğu veya idaresi altına aldığı kavimle-
re saygılı ve adil olmasını da bilmiştir. Anadolu Türkü’nün başarısını sadece 
kılıç kuvvetiyle izaha kalkışmak çok yanlış bir görüştür. Anadolu Türk dev-
let ve medeniyetini kuranlar sadece gaziler değildir. Mevlana, Hacı Bektaş 
Veli ve Yunus Emre gibi bütün insanlığı sevgi ile kucaklayan ve birleştiren 
velilerin de bunda büyük rolü vardır. Anadolu’yu fetheden Türkler her yer-
de camiler, medreseler ve tekkeler kurmuşlardır. Bunlar Türklerin yiğitlik ve 
kahramanlığına adaleti, sevgiyi, müsamahayı, zarafet ve inceliği katmışlar-
dır” (Kaplan, 2018, 34).

Nesillerimizin kendi kimliklerini, millî kimliklerini tanımaları tarihlerinden 
kopuk olmamaları ve geçmişi okuyabilmeleri, geçmişten günümüze aktarılan 
değerleri bugün de değerlendirebilmeleri ile mümkün olacaktır. Bugün kul-
landıkları dile ile Yunus Emre’yi okuyup anlayabilmeleri ile mümkün olacak-
tır. Aksi takdirde şairin “O mâhiler ki derya içredir deryayı bilmezler” dediği 
gibi kendileri için dilin işlevini yitirmiş olmasından mütevellit kendilerini 
vücuda getiren esasların, millî kimliklerinin farkında olmaları ve bilincine 
erişmeleri mümkün olmayacaktır.

Dil bir milletin kültür değerlerinin başında gelir ve bu sebeple ona büyük 
ehemmiyet vermek gerekmektedir. Millet denilen sosyal varlığın temelini 
aynı dili konuşan insanlar oluşturmaktadır. Dil, duygu ve düşünceyi insana 
aktaran bir vasıta olduğundan insan topluluklarını yığın olmaktan kurtararak 
aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet, yani millet haline ge-
tirmektedir. Bir balık için okyanus ne ise, bir milletin ferdi için milletinin bin-
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lerce yıllık terkibin neticesi olan kültür de odur. Bir Türk için, Türk milletinin 
binlerce yıllık bakiyesinden müteşekkil kültürü vazgeçilmez olmak mecburi-
yetindedir. Bununla birlikte bir kültürün ihata ettiği sınırlar içerinde yaşamak, 
o kültür üzerinde fikreylemek demek anlamına gelmemektedir. Millî şuur, 
adı üstünde bir şuur, yani farkına varış ve farkındalık, his ve idrak etmek de-
mektir. Hikmetin esası, ferdin ve milletin kendi kendini bilmesi, millî şuur ise 
kendi milletini tanıması ve bilmesi demektir (Kaplan, 2018).

Çalık (2016, 21), millî kimliği hem tarih içerisinde ve hem de tarih vasıtasıyla 
“hak edilmiş bir vatan toprağı”nda esas olan ortak dil, inanç ve hafıza üze-
rinden inşa edilen bir olgu olarak tanımlamakla kalmayıp tarih ne kadar ge-
riye doğru götürülür ve kolektif hafızada yüceltilirse, millî coğrafya ne kadar 
tezyin ve teshir edilirse millî kimliğin de o kadar derin ve zengin bir anlam 
kazanacağını, daha sağlam ve köklü bir karakter kazanacağını vurgulamak-
tadır. Burada, bu inşa sürecinin ana maddelerinden birinin dil olduğunun ve 
tarihi geriye götürüp kolektif hafızayı geliştirip genişletmenin ancak dil ile 
mümkün olacağının dikkatimizi çekmesi gerekmektedir.

Dil, tıpkı ev gibi bir milletin duygu, düşünce ve hayatının barınağı, korunağı-
dır. Dilin bütünü milletin evidir. Bin bir odalı bir ev! Buna şehir, ülke demek 
daha doğru olur. Milletler dillerini tıpkı medeniyetler gibi kurarlar. Her mille-
tin kendisine göre bir medeniyeti vardır (Kaplan, 2018,135). Milletine aidiyet 
hissi ile bağlı olan her ferdin evini koruması ve her daim güzelleştirmeye 
çalışması gerekmektedir.

Güngör’e (2013), dünden bugüne Türklerde sosyal sınıf olmadığını izah eder-
ken kâtiplikten sadrazamlığa ve şeyhülislamlığa kadar hemen her makam ve 
rütbeye gelecek şahıslarda aranan vasıfların başlıcalarından birinin Türkçe 
konuşmak olduğunu vurgulamaktadır. Tarihimizde dile bu denli değer veril-
miştir. Dile günümüzde de gereken değerin verilmesi, hakkının teslim edil-
mesi gerekmektedir. Aksi takdirde, dil giderse milletin gideceği muhakkaktır.

2. SONUÇ

Millî kimliği oluşturan başlıca unsurlardan birisi olarak dilin sayılması haki-
katte dilin çok önemli bir özelliği ile ilgilidir. Çünkü insanın olduğu yerde dil 
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vardır. Farklı bir deyişle insan dil sayesinde insandır ve dil sayesinde başka 
varlıklardan ayrılır. Böyle olunca da insanın her hareketinde dilin olmasından 
daha tabi başka bir şey olamaz. İnsanı insan yapıcı, insanın bütün hayatını 
ve varlığını kuşatıcı özelliği ile dil, millî kimliği oluşturan her unsur içinde 
mutlaka yer alacaktır. Her dil, içinde taşıdığı başka hiçbir özellik söz konusu 
olmasa dahi, sadece belli bir milletin dili olmak hasebiyle bile millîdir ve 
millî kimliği oluşturan çok önemli bir unsurdur (Özdemir, 2009).

Dil ile millî kimlik arasında göz ardı edilemeyecek kadar, hayati seviyede 
bir ilişki bulunmaktadır. Üzerinde yaşadığımız topraklara kökleriyle tutunan 
ağaçlar misali fert fert bu topraklara tutunabilmemiz için dilimize gereken 
değeri vermemiz önem arz etmektedir.

Dilimiz bizi toprağa, coğrafyamıza bağlamaktadır. Coğrafyamız bize üzerin-
de yaşama hakkı tanımaktadır.

“Soy, millî kimliği oluşturan unsurlardan biridir.

Dil, millî kimliği oluşturan unsurlardan biridir.

Tarih, millî kimliği oluşturan unsurlardan biridir.

Vatan, millî kimliği oluşturan unsurlardan biridir.

Kültür, millî kimliği oluşturan unsurlardan biridir” (Özdemir, 2018, 20).

Sonuç olarak diyebiliriz ki dil, millî kimliği oluşturan beş unsurun içerisinde 
münhasıran bulunmakla birlikte tarihin ve kültürün de taşıyıcısı ve ana kolo-
nudur. Dile bu zaviyeden bakıp dili bir de bu yönüyle düşünüp değerlendirdi-
ğimizde dilin ihtiva ettiği önem daha da dikkat çekici hâle gelmektedir.
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DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN 
GÜNÜMÜZE TÜRK İKRAM KÜLTÜRÜ

1. GİRİŞ

Bir toplumda saygınlık kazanmış, toplumun benliğine girmiş örf, adet, yaşam 
biçimi gibi bir takım uygulama ve pratiklerin kuşaktan kuşağa kültürel vasıtalar-
la aktarılması, geleneği ve gelenekte devamlılığı işaret etmektedir. Bu anlamda 
Dede Korkut hikâyelerine bakıldığında bu gün yaşayan pek çok kültürel unsurun 
oluşum aşamaları ve köklerini bu destansı hikâyelerde bulmak mümkündür.

Dede Korkut hikâyeleri, bu gün bizlere zengin bir kültür sunumunda bulun-
maktadır. Türk milletinin asırlar önceki düşünce ve bakış açısını yansıtan bu 
hikâyelerde edebî unsurları bulmanın yanı sıra “töre, tarih, aile, kadın, çocuk, 
misafirperverlik, sanat, av, ikram, nüfus siyaseti ve din” gibi pek çok tarihî ve 
toplumsal motife rastlamak da mümkündür. Dede Korkut Hikâyeleri Ergin‟e 
(s.12) göre: “Türk çocuklarının ruh ve kafa yapısını tek başına sağlam tutacak 
kudrette bir eserdir.”

Günümüzde Anadolu coğrafyası başta olmak üzere tüm Türkî coğrafyalarda 
geçmişin kültürel birikimini ve bağını günlük hayattaki uygulama ve pratikler-
de görmek mümkündür.

İkram; ağırlama, hediye etme ve sunma gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Ki-
tab-ı Dede Korkut incelendiğinde Oğuzların yaşamında ikramın yeri ve önemi 
daha net bir biçimde anlaşılmaktadır. İkram sunmanın ahlaki bir erdem olarak 
kabul edildiği ve sıklıkla gerçekleştirildiğine bakılacak olunursa; Oğuzların 
Türk-İslam karakteriyle birlikte Türk cömertlik anlayışına da hâkim oldukları 
neticesine ulaşılacaktır. Geçmişten günümüze kadar devam eden bu kültürel 
anlayış gerek Osmanlı dönemi ve sonrası gerekse Cumhuriyet ile birlikte bu 
güne kadar gelen süreçte canlılığını muhafaza etmektedir.
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Osmanlı döneminde devletin en önemli görevlerinden birisi de halkın ihti-
yaçlarını gidererek, yoksulların yanında yer almak olduğundan ikram kültürü 
de canlılığını korumuş bu anlamda çok sayıda vakıfların kurulmasıyla ihtiyaç 
sahibinin ihtiyacı giderilmiştir. Bununla birlikte yerli ve yabancı ayırt etmek-
sizin misafirperverlik anlayışı da yaşamın her alanında en üst düzeyde kendi-
ni göstermiştir. Elbette ki İslam’ın sadaka anlayışı da ikram kültürüne ayrı bir 
özen gösterilmesi hassasiyetinin pekiştiricisi olmuştur.

Günümüzde ise bu yardımlaşma duygusu devam etmiş bilhassa bayramlar 
ve törenler başta olmak üzere ikram kültürü yaşamın her alanında kendisini 
göstermiş, tüm zenginliğiyle milletin gönlünde yer edinmiştir.

1.1. Dede Korkut Hikâyelerinde İkram Unsurları

Dede Korkut Hikâyelerinde yer alan ikram kültürü unsurlarına bakıldığın-
da; ad verme törenleri, zaferle geçen mücadeleler, sünnet törenleri, toylar ve 
Tanrı’ya yapılan duaların kabulü vb. maksadıyla çeşitli ikramlar sunulduğu 
görülmektedir. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Destanı’nda “...Bir gün Kam Gan 
oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şami otağını yeryüzüne diktirmişti. 
Alaca gölgeliği gökyüzüne yükselmişti. Bin yerde ipek halıcığı döşenmişti. 
Hanlar Hanı Bayındır yılda bir kez ziyafet verip Oğuz beylerini misafir eder-
di. Gene ziyafet tertip edip, attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç 
kestirmişti. Bir yere ak otağı, bir yere kızıl otağı, bir yere kara otağ kurdur-
muştu. Kimin ki oğlu kızı yok, kara otağa kondurun, kara keçe altına döşeyin, 
kara koyun yahnisinden önüne getirin, yerse yesin yemez ise kalksın gitsin 
demişti.” (Ergin, 2017: 21). Hikâye analiz edildiğinde beylerin düzenli olarak 
ziyafet vererek cömertlik ve misafirperverlik örneği gösterdiği net bir biçim-
de görülmektedir. Bunun yanı sıra aile yapısının temelini oluşturan, soyun 
devamı niteliğindeki çocuk sahibi olmanın önemi de ayrıca vurgulanmıştır. 
Çocuğu olan veya olmayan aileler arasında net bir tavır ortaya konup, yapıla-
cak olan ikramlar buna göre şekillenmiştir.

Hikâyenin devamına bakıldığında Han’ın hatunu söylemiş görelim ne söy-
lemiş: “... Hey Dirse Han, bana gazap etme, incinip acı sözler söyleme, ye-
rinden kalk, alaca çadırını yeryüzüne diktir, attan aygır deveden erkek deve, 
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koyundan koç kes, İç Oğuz’un Dış Oğuz’un beylerini başına topla, aç görsen 
doyur, çıplak görsen donat, borçluyu borcundan kurtar, tepe gibi et yığ, göl 
gibi kımız sağdır, büyük ziyafet ver, dilek dile, olur ki bir ağzı dualının hayır 
duası ile Tanrı bize bir topaç gibi çocuk verir.” Dedi. Dirse Han dişi ehlinin 
sözü ile büyük bir ziyafet verdi dilek diledi. Attan aygır, deveden erkek deve, 
koyundan koç kestirdi. İç Oğuz, Dış Oğuz beylerini başına topladı. Aç gör-
se doyurdu. Çıplak görse donattı. Borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi 
et yığdı, göl gibi kımız sağdırdı. El kaldırdılar, dilek dilediler. Bir ağzı du-
alının hayır duası ile Allah Teâlâ bir çocuk verdi. Hatunu hamile oldu. Bir 
nice müddetten sonra bir oğlan doğurdu”(Ergin, 2017: 24). Bu bölümünden 
anlaşıldığı üzere yapılacak duaların kabul görmesi maksadıyla ziyafet tertip 
edilmiştir. İnsanları doyurmak, onları memnun etmek aynı zamanda Tanrı’yı 
da memnun edeceğinden dualar, verilen ikramlar ile pekiştirilmiştir.

Dirse Han oğlu Boğaç Han hikâyesinde görülen bir diğer ikram unsuru ise 
“Boğaç Han’ın ilk avından sağ salim dönmesi üzerine tertip edilmiştir. Anla-
tıda attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kesilerek bir çeşit şükür 
ve kutlama mahiyetinde Oğuz Beylerine ziyafet verilmiştir”(Ergin, 2017: 29).

Salur Kazan’ın da toy düzenlediği ve konuk ağırladığı örnekler görülmektedir.

“Kazan Bey, ordusunu, çoluğunu çocuğunu, hazinesini aldı geri döndü. Altın 
tahtında yine evini dikti. Karacık çobanı tavlacı başı eyledi. Yedi gün yedi 
gece yeme içme oldu. Kırk tane kul, kırk cariye oğlu Uruz’un başına azat 
eyledi. Kahraman koç yiğitlere çok ülke verdi, şalvar, cübbe, çuha verdi” 
(Ergin,2017: 58).

“...Kazan da attan atladı yere indi, oğlunun boynunu öptü. Beyler Kazan ile 
oğlunun üzerine at sürdüler, etrafını çevirdiler. Hepsi attan inip Kazan’ın eli-
ni öptüler. Yürüyerek kâfire at sürdüler, kılıç vurdular. Derelerde tepelerde 
kâfire kırgın girdi. Kaleyi aldılar. Kilisesini yıkıp mescit yaptılar. Kanlı kâfirin 
elinden babasını çekip aldı. Kudretli Oğuz eline gelip çıktı. Akça yüzlü ana-
sına müjdeci geldi. Kaza benzer kızı gelini Kazan’a karşı gelip elini öptüler, 
ayağına kapandılar, Kazan güzel çimene çadır otağı diktirdi. Yedi gün yedi 
gece toy düğün edip yeme içme oldu”(Ergin, 2017:227).



"Milli" Eğitim Üzerine Yazılar

– 46 –

Kazan Bey Oğlu Uruz Beyin Esir olduğu anlatıda annesi oğlunun kurtulması 
için adak adamaktadır. Adağın içeriğine bakıldığında ise ikram öğelerinin ön 
plana çıktığı görülmektedir;

“Kuru kuru çaylarına su akıttım
Kara elbiseli dervişlere adak verdim
Yanıma doğru baktığımda komşuma iyi baktım
Umanına bekleyenine yemek yedirdim
Aç görsem doyurdum çıplak görsem, donattım
Dilek ile bir oğlu zorla buldum
Yalnız oğul haberini a Kazan söyle bana
Söylemez olursan yana yakıla beddua ederim Kazan sana dedi” (Ergin, 2017: 110).

Kampüre’nin oğlu Bamsı Beyrek anlatısında ise, Bamsı Beyreğin göstermiş 
olduğu kahramanlıklardan ötürü Oğuz Beyleri çağrılmış ve gelen misafirle-
re ikramlar sunularak Dede Korkut öncülüğünde ad koyma töreni gerçekleş-
tirilmiştir (Ergin, 2017: 67). Hikâyenin devamında görülen bir diğer ikram 
örneği de Bamsı Beyreğe Banu Çiçeğin istenmesi durumunda karşılaşılacak 
sorunlar öncesi bir danışma meclisin kurularak Oğuz Beylerinin ağır misafir 
olarak ağırlanmasıdır. “...Oğul, kudretli Oğuz Beylerini evimize çağıralım. 
Nasıl uygum görürlerse ona göre iç edelim dedi. Kudretli Oğuz Beylerini hep 
çağırdılar, evlerine getirdiler. Ağır misafirlik eylediler. Kudretli Oğuz Beyleri 
dediler: Bu kızı istemeye kim varabilir? Uygun gördüler ki, Dede Korkut var-
sın, dediler” (Ergin, 2017: 71).

Kanglı Koca Oğlu Kan Turalı hikâyesinde ise ikram öğesi bir düğün eşliğinde 
karşımıza çıkmaktadır. “...Irağından yakınından geliştirler, gizli yaka tutarak 
koklaştılar, tatlı damak vererek emiştiler, ak boz atlara binerek koşutsular, bey 
babasının yanına eriştiler. Babası oğlancığını gördü, Allah’a şükürler eyledi. 
Oğlu ile gelini ile Kanglı Koca Oğuz’a girdi. Yeşil, alaca, güzel çimene ça-
dır dikti. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirdi. Düğün etti, 
kudretli Oğuz Beylerini ağırladı. Altınlıca gölgeliğini dikip, Kan Turalı gelin 
odasına girip, muradına maksuduna erişti” (Ergin, 2017: 157). Dede Korkut 
hikâyelerinde görülen evlilik merasimlerinde çiftlerin bir araya gelmesi, so-
yun devamının sağlanması, hayırlara vesile olacak bir olay olarak görülmüş, 
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misafirler ağırlanmış çeşit çeşit etler kesilmiş ve bu kutlu merasim ikram kül-
türü ile zenginleştirilmiştir.

Begil Oğlu Emre Bey hikâyesinde ikram unsuru misafir ağırlama olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. “...Yine Bayındır Han’dan adam geldi dedi: Acele gele-
sin. Sonra Begil geldi, peşkeşini çekti. Bayındır Hân’ın elini öptü. Hân da 
Begil’i misafir etti, güzel at, güzel kaftan, bol harçlık verdi. Üç gün de Begil’i 
avşikar etiyle misafir edelim dedi” (Ergin, 2017: 186). Bu ağırlama şekli an-
latıda görüldüğü gibi av merasimi düzenlenerek yapılmıştır. Av, kimi zaman 
misafiri ağırlama bahanesi olarak da karşımıza çıkabilmektedir.

Hikâyenin devamında ise başarı ile sonuçlanan bir mücadelenin sonu, şölen 
ve ikramlar ile devam etmektedir. “...Akıncılar kâfirin elini gününü vurup 
kızını gelinini esir ettiler. Oğlan babasına müjdeci gönderdi, hasmımı yen-
dim dedi. Aksakallı babası karşı geldi. Oğlunun boynunu kucakladı. Dönüp 
evlerine geldiler. Karşı yatan kara dağdan oğlana yaylak verdi. Kara koçu 
koşucu attan tavla verdi. Akça yüzlü oğluna akça koyun şölenlik verdi. Ela 
gözlü oğlana al duvaklı gelin aldı” (Ergin, 2017: 196).

Uşun Koca Oğlu Segrek hikâyesinde ikram unsuru olarak sevgiliden gelecek 
güzel bir haberin neticesinde dağıtılacak olan hediyelerden bahsedilmektedir.

“Altı yol ayrımına çadır dikeyim
Gelenden gidenden haber sorayım
Hayır, haber getirene at elbise vereyim

Kaftanlar giydireyim” (Ergin, 2017: 204). Hikâyede görülen bu durum bir 
nevi dileğin kabul olması için yapılan adak mahiyetinde görülmektedir.

Anlatının devamında Segreğin, esir alınan kardeşini kurtarması, müjdeli bir 
haber olarak görülmektedir. Bu güzel haber ikramlar verilerek kutlanmıştır. 
“Kanlı kâfir elinden kardeşçiğini çekip aldı. Aksakallı babasına müjdeci gön-
derdi, babam bana karşı gelsin dedi. Uşun Koca’ya haberci geldi: Müjde, 
gözün aydın oğulların ikisi beraber sağ esen geldi dediler. Koca işitip şad 
oldu. Gümbür gümbür davullar çalındı. Altın tunç borular öttürüldü. O gün 
alaca büyük otağlar dikildi. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç 
kesildi, şenlikler yapıldı” (Ergin, 2017: 210).
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2. DEĞERLENDİRME

Oğuz Türkleri arasında yaşanmış, kültürel ve toplumsal yaşayışlar ile işlen-
miş olan Dede Korkut Hikâyeleri Türk edebiyatı için ciddi bir hazine olmak 
ile birlikte Millî ve manevi değerleri de yansıtmasıyla geçmiş ile bu gün ara-
sında kurulacak kültür köprüsünün mihenk taşı niteliğindedir.

Hikâyelerden verilen örnekler göz önüne alındığında net bir biçimde anlaşı-
lacağı üzere Türk toplumu ikram, cömertlik ve misafirperverlik gibi toplum-
sal birlik ve dayanışmayı pekiştiren paylaşma duygusunda son derece hassas 
davranmıştır.

Dede Korkut hikâyelerinde görülen ikram kültürü çeşitlilik göstermekle bir-
likte düzenlenen meclisler, düğün, sünnet ve diğer toplumsal törenler ile ya-
şanılan kahramanlık hikâyelerinde ön plana çıkmaktadır. Toplumsal birlik-
teliğin kuvvetli olması mutluluklarında paylaşılarak bir arada yaşanmasına 
vesile olmuştur.

Hikâyeler incelendiğinde verilen ikramların büyük bir kısmının ziyafet ve 
hediyeleşme mahiyetinde olduğu görülmektedir. Evlilik ve doğum ile alakalı 
ikramlar dönemin aile yapısının da güçlü bir bilinçte olduğu bilgisini de yan-
sıtmaktadır. Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan koç kestirilerek ziya-
fet verme sık karşılaşılan bir ikram yöntemi olmuşsa da kılık kıyafet, at, kaf-
tan ve harçlık vererek ikram ve cömertlik örneği sunulduğu da görülmüştür. 
Dede Korkut hikâyelerinde görülen çeşitli ikramların tümü toplumsal huzur, 
barış ve beraberliğin sembolü olmuş aynı zamanda topluma ortak duygularda 
buluşma imkânı da sunmuştur.

2.1. Geçmişten Günümüze Anadolu Coğrafyasında Misafirperverlik 
ve İkram Kültürü

Eğlenceler, dost sohbetleri, misafir ağırlama, düğün, nişan, adak, bayram ri-
tüelleri, dinsel törenler gibi sosyal olgular yemek kültürüyle de paralel ge-
lişerek toplumda bir iletişim ağının oluşmasına katkı sağlamaktadır. (Sağır, 
2016: 276)
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Türk kültür hayatında misafirperverliğin ayrı bir yeri vardır. Misafirperver-
likleriyle tanınan Türkler evlerine gelen kişileri rahat ve memnun etmek için 
ellerinden geleni yaparlar. Bunun için kutlama, bayram, özel bir gün, vb. ol-
masına gerek yoktur. Bir Türkün evini ziyaret eden misafir o evin en önemli 
kişisidir denilebilir. Öyle ki eskiden evlerde “misafir odası” adı verilen, gün-
lük olarak kullanılmayan, diğer odalardan daha özenli düzenlenmiş odalar 
bulunmaktadır.

Dede Korkut Hikâyelerinde misafirperverliğe büyük önem verilmektedir. 
Öyle ki Mukaddime kısmında “Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha 
iyi” denmektedir (Ergin, 2005: 16). Aynı kısımda kadın türleri açıklanırken 
iyi kadın tipi “misafiri ağırlamaya göre” değerlendirilmektedir: “Kırdan ya-
bandan eve bir misafir gelse, kocası evde olmasa, o onu yedirir içirir, ağırlar 
azizler gönderir.” (Ergin, 2005: 18) denmektedir.

Türk halk kültüründe geleneksel misafirliği ve bununla birlikte gelen misa-
firin kim olduğu, hangi inanca sahip olduğu önemli değildir. Bu durumu en 
güzel anlatan deyimlerden bir tanesi “Tanrı misafiri” deyimidir. Bu deyim, 
beklenmedik şekilde gelen tanıdık ya da tanımadık kişiler için kullanılmakta 
olup günümüzde hâlen geçerliğini korumaktadır.

Misafir ve ev sahibi arasındaki bağlantıyı en iyi anlatan ifadelerden biri olan 
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” sözü aynı zamanda misafirin ev 
sahibine olan bağlılık duygusunu dile getirmektedir. Türk atasözleri içerisin-
de misafirlikle ilgili olanlar;

“Ev sahibi misafirin hizmetkârıdır. Gelene git denilmez. Konuğa hürmet eyle 
eğerci kâfir olsa da. Konuğun rızkı ardından gelir. Konuk sevenin sofrası boş 
kalmaz. Misafir kısmet ile gelir. Misafir misafir üzerine olur, ev ev üzerine 
olmaz. Misafirin ayağı uğurludur” (Yurtbaşı, 2012: 370).

Yusuf Has Hacib’in çeşitli devlet idarecilerine öğütlerde bulunurken onlara, 
ara-sıra idareleri altındakilerle muhtaç olanlara ziyafetler vermeyi tavsiye et-
mesi ve “Beylerin şöhretini iki şey büyütür: Kapısında tuğu ve başköşesinde 
sofrası” demesi XI. yüzyıl Türk idare geleneğinin, imkânı olan herkesi, halkı 
ve idareleri altındakileri doyurmakla vazifeli kılındığı açıkça ortaya koymak-
tadır(Genç, 1982: 177).
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Türk misafirperverliğini ve cömertliğini gösteren anlatılardan biri de İbn Ba-
tuta seyahatnamesidir. Batuta “Misafirperverlikte Yarış ve Ahı Tekkesinde 
Konaklama” başlığı adı altında bu durumu şöyle dile getirmiştir;

Şehre girdiğimiz zaman çarşıdan geçerken dükkânlardan çıkan bazı insan-
ların hayvanlarımızı çevirerek dizginlerine sarıldıklarını gördük. Aniden 
başka bir grup çıkıp onları durdurdu ve çekişmeye başladılar. Aralarındaki 
münakaşa uzayınca bazıları hançerlerini çekip ötekilere saldırmaya kalkıştı. 
Konuşuyorlar ama hiçbir şey anlamıyorduk. Korkmaya başladık. Bu adam-
ların yol kesen eşkıya Cermiyanlılar olduğu kuşkusuyla kaygılandık. Öyle 
ya, şehir; onlara aitti. Malımıza, canımıza kastetmiş olabilirlerdi. Sonra Hak 
Teâlâ bize Arapça bilen, hacca gitmiş bir adam gönderdi. Ona sorduk, bunlar 
ne istiyor diye. Şöyle cevap verdi: “Bu adamlar yiğit ahılardır!” Bizimle ilk 
karşılaşanlar Ahı Sinan’ın adamları, sonradan onları durduranlar ise Ahı Til-
man’ın gençleriymiş. Her iki taraf da bizim kendi yanlarında konuk olmamızı 
istiyorlar, bu yüzden çekişiyorlarmış. Gösterdikleri yüksek misafirperverliğe 
şaşmamak mümkün değil! Sonunda işi kur’a çekmek suretiyle hallettiler, ba-
rıştılar. Kim kazanırsa önce o tarafın tekkesine konuk olmamıza karar verildi 
(Batuta çev. Aykut, 2000: 409).

Kur’an-ı Kerim de ise; bir misafirin İslam ahlakına göre nasıl ağırlanması 
gerektiğini, Hz. İbrahim örnek verilerek açıklanır. Aşağıdaki ayette hayatı 
müminlere güzel bir örnek olan Hz. İbrahim’in, yaşadığı olay şöyle haber 
verilmektedir:

“Sana İbrahim’in ağırlanan konuklarının haberi geldi mi? Hani, yanına gir-
diklerinde: “Selam” demişlerdi. O da: “Selam” demişti. (Haklarında bilgim 
olmayan) Yabancı bir topluluk. Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, 
çok geçmeden semiz bir buzağı ile (geri) geldi. Derken onlara yaklaştırıp (ik-
ram etti); “Yemez misiniz?” dedi. (Zariyat Suresi, 24-27)

Anadolu kültüründe misafirperverlik davranışı devlet yönetiminde de kervan-
saraylar olarak kendini göstermiştir. 16. yüzyıl gezginlerinden İtalyan Theo-
doro Spandugino, Türk kervansarayları hakkında “Türkler, kervansaray de-
dikleri, yoldan geçenlerin hiçbir ücret ödemeden konaklayabildikleri, yemek 
yiyebildikleri konaklama yerleri yaptırırlar. Buralarda hastalara bakılır, ken-
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dilerine ekmek, sıcak çorba ve ilaç verilir. Konaklama ve hizmet konusunda, 
hiçbir din, dil, ırk ayırımı yapılmaz.” (Çubukçu, 2016: 15).

Padişahların erkek çocuklarının sünnet düğünlerini, kızlarının veya kız kar-
deşlerinin evlenme düğünleri vesilesiyle yapılan Sûr-ı Hümayunları anlatan 
Sûrnâmelerden göre sünnet törenleri, İslamiyet’in kabulünden önce, Türk 
tarihinin sonraki dönemlerinde tam bir şenlik ve eğlence havası içerisinde 
gerçekleşmekteydi. Düğün gibi pek çok etkinliğin aktarıldığı bu sûrnâmelerin 
hepsinde az veya çok olmak üzere mutlaka ziyafetlerden söz edilmektedir. 
Bu ziyafete davet edilenler, hangi gün kimlere ziyafet verileceği, yenilen ve 
içilen şeyler, yapılan ilmi sohbetler, dualar yer almakla birlikte, düzenlenen 
eğlencenin de ziyafetsiz olamayacağı vurgulanmaktaydı (Arslan, 1999: 190).

İkram ise Türklerin misafirlerini ağırlarken sunduğu her şeyin genel adı ola-
rak görülebilir. Çoğunlukla hayatın geçiş evreleri arasında görülen bu kültür 
bize atalarımızdan mirastır.

Türk Mutfak kültürü ile ilgili gelenek ve uygulamalar günümüzde hala uy-
gulanmaktadır. Doğumdan ölüme kadar geçen zaman içinde, insanların özel 
günleri ile ilgili törenlerde, dinsel veya toplumsal kökenli bayramlarda ikram 
edilen yiyecek ve içecekler sanki bir kurala bağlıymış gibi uygulanmaktadır. 
Anadolu’da, yeni doğan bebek ziyaret edildiğinde “Loğusa şerbeti” ikram 
edilmektedir. Gelen konuklara, Loğusa şerbetinin yanında, pide ya da tavuklu 
pilav ve ayran ikram edilir. Ayni şekilde, bebeğin ilk dişi çıktığında haşlanmış 
buğday olan “hedik” ikram edilmesi eskiden beri devam eden bir gelenektir(-
Halıcı,1997:65; akt: Güler, 2010: 29).

Erzincan’da damat adayı, misafirlere şerbet yapılmak üzere kız evine pembe 
ipekler içinde kelle şekeri gönderir. Buna “şeker örtüsü” adıyla da bir top 
kumaş eklenirdi. Kumaş, kız evine gelince “ana yolluğu” adını alırdı. Şerbeti, 
Kız evi kızın sözü kesildikten hemen sonra ikram ederdi (Albayrak, 1983: 
152).

Geçiş törenlerinden birisi olan ölüm sırasında da yemekle ilişkili bazı ritü-
eller göze çarpmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak, Aydın’da cenazenin 
defnedilip toprağa verildiği gün “Toprak Mevlidi” okutulur. Ayrıca toprağa 
ilk kazmayı vurana hediye verilir(Kalafat, 2011: 93).
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Kars ve yöresinde, yemek ikramı ölü ailesinin ekonomik durumuna göre 
ölümün üçüncü, yedinci ve elli ikinci günleri halka verilir. Bazı çevreler bu 
yemek ikramını ölünün kırkıncı gününe kadar sürdürür(Turan, 1982: 551). 
“Avcılar İstanbul’da ise cenazenin hayrı için kırk sofra yemek ikram edilir” 
(Kalafat, 2011: 119).

Tahtacı Türkmenlerinde ölü gömüldükten sonra bir kurban kesilir. Yapılan 
yemeğe “yas yemeği veya kabir yemeği” adı verilir. Cenazenin üç, yedi, kır-
kıncı günlerinde yemekler ikram edilir (Kalafat, 2011: 117).

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Nevruz kutlamaları ise birlik, 
beraberlik ve kaynaşmanın sağlandığı bir etkinliktir. Örneğin, “Tokat’ta halk 
bir gün önceden Nevruz törenlerine hazırlanır, gerekli malzeme (bulgur, yağ, 
yumurta) köyün çocukları tarafından köy evleri dolaşılarak temin edilirdi. 
Öğlene doğru kurulan ocaklarda, büyük kazanlarda çeşitli yemekler hazırla-
nıp ikramlarda bulunurdu” (Sağır, 2012: 2688).

Malatya, Kars, Erzincan bölgelerinin kimi yerlerinde kuzular doğduğu zaman 
çobanlar evden eve dolaşarak sürü sahiplerinden hediyeler toplarlar. Genel-
likle bu hediyeler bahşiş, çerez gibi türlü yiyecekler olur (Boratav, 2015: 245-
246).

3. SONUÇ

Kültürel kurumlar her ne kadar canlı, hareketli ve değişime açık olsa da geç-
mişle bağlarının tamamen kopması genellikle mümkün olmamaktadır. Yapı-
lan bu çalışma bu günümüz Anadolu insanının gönlünde taht kurmuş olan; 
ikram, cömertlik misafir severlik kavramları köklerini İslamiyet öncesine ka-
dar indirgeyebilecek köklü bir kültürel yapılardır. Bu çalışmada Dede Korkut 
hikâyeleri temele alınarak günümüze kadar gelen süreçlerde çeşitli ikram un-
surlarına kısa kısa örnekler verilerek temas edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda görülüyor ki; Dede Korkut hikâyeleri günümüz-
de yaşayan ikram kültürü çok daha zengin çeşitliliği ile yaşama biçimi haline 
getirmiştir. Hikâyelerde açlar doyurulmuş, çıplaklar giydirilmiş, şölen nite-
liğinde yiyecek ve içecek ziyafetleri ile sevinçler ikramlarla paylaşılmıştır. 
Dede korkutun devamı niteliğinde görebileceğimiz Osmanlı döneminde ge-
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rek devlet yönetimi anlamında gerekse halk yaşamında ikram, misafirperver-
lik ve ihtiyaç sahipleri her durumda baş üstünde tutulmuş ve cömertlik ahlak 
ilkesi olarak benimsenmiştir.

Günümüzde de canlılığını koruyan bu anlayış, misafir ağırlamada, doğum, 
evlenme ve ölüm gibi geçiş ritüellerinde, yardımlaşma, sevinç paylaşma ve 
şükretme gibi çeşitli yöntemlerle hayatın her alanında yaşamaktadır.

İnceleme sonucunda görülüyor ki Türk kültürü ikramı, dağıtmayı paylaşmayı 
ve dayanışmayı her dönemde en güzel örnekleriyle yaşatmıştır. Bu gün Ata-
larımızın bize bıraktığı en güzel ahlak miraslarından birisinde şüphesiz ki eli 
açık ve kerem sahibi bir yaşam biçimidir.
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YURT DIŞINDA TÜRKÇE VE TÜRK 
KÜLTÜRÜ ÖĞRETMEK İÇİN HAZIRLANAN 

KİTAPLARDA VE İLGİLİ ÖĞRETİM 
PROGRAMINDA MİLLİ KÜLTÜR UNSURLARI

1. GİRİŞ

Millet aralarında dil, kültür, ülkü birliği bulunan kişilerden oluşan topluluktur. 
Bir milleti millet yapan unsurların başında dil gelmektedir. Çünkü dil milletin 
bireylerini birbirlerine bağlamakta onlarda ortak duyuş ve düşünüş birliği sağ-
lamaktadır. Türkçe de Türk milletini bu bağlamda birleştirmekte ve bir arada 
tutmaktadır. Türkçe ülkemizde ve yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan öğretilmektedir. Türkiye’de Türkçe ve sınıf öğretmenleri tarafından ana 
dil olarak, yurt dışında ise Türkçe ve Türk Kültürü dersi başlığı altında çeşitli 
branşlardaki öğretmenlerden verilmektedir.

1961’de Türkiye ile Almanya arasında yapılan iş gücü anlaşmasından sonra 
Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden Türk vatandaşları önce dil ve ileti-
şim sorunu yaşamışlar bu yabancı ülkede çalışıp Türkiye’ye dönmek için uğ-
raşmışlardır. Ancak Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları bir traktör parası 
biriktirip Türkiye’ye dönmeyi planladıkları bu ülkede kalıcı olduklarını zaman 
içerisinde anlamışlar ve buraya yerleşmişlerdir. Almanya’ya yerleşen Türkler 
çocuklarını Alman okullarında, Türk sınıfı uygulaması olan okullara (öğret-
menler ve kitaplar Türkiye’den gönderiliyordu.) vermişlerdir. Almanya’da ya-
şayan Türk çocukları bu sınıflarda Türkiye’de hazırlanan öğretim programla-
rına göre yetiştirilmiştir. Fakat ilerleyen yıllarda Federal Almanya bu duruma 
son vermiş, Türk sınıflarını kapatmış ve sadece Türkçe dersinin Türk öğret-
menler tarafından verilmesini ve seçmeli olmasını kabul etmiştir. Günümüzde 
ise Almanya’da Türkçe dersi büyük çoğunlukta seçmeli ders olarak verilmek-
tedir. Bu dersler T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Almanya’ya gönderilen 
beş yüz sekiz ve mahallen atanan dokuz yüz seksen dokuz öğretmen olmak 
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üzere toplam bin dört yüz doksan yedi öğretmen tarafından on altı eyalette 
verilmektedir (Arıcı ve Kırkkılıç, 2017, 484). Mahallen atanan öğretmenler 
ilgili eyaletin kendi imkânlarıyla seçip Türkçe dersi vermesi için görevlendir-
diği öğretmenlerdir. Almanya’da Türkçe dersleri öğrenci velilerinin okullara 
verdikleri Türkçe dersi başvuru dilekçelerinin okullar tarafından okulların 
bulunduğu bölgeye en yakın T.C. Konsolosluğuna gönderilmekte ve eğitim 
ataşeliklerimiz aracılığıyla o bölgenin eğitim müdürlüğünden onay alındıktan 
sonra MEB tarafından görevlendirilen öğretmenler dersler için ilgili okullarla 
iletişime geçmekte ve derslere başlamaktadırlar. Okullara görevlendirme en 
az on iki öğrenci velisinin dilekçe verdiği okuldan başlamakta ve daha az 
sayıda dilekçe verilen okulların öğrencileri merkezi bir okulda yapılan Türk-
çe ve Türk Kültürü derslerine katılabilmektedir. Türkçe dersleri çoğunlukla 
birleştirilmiş sınıflarda yapılmaktadır ve sınıf seviyeleri 1-3, 4-5, 6-8, 9-12. 
Sınıf seviyelerine dikkat edilerek düzenlenmektedir.

Türkçe dersleri MEB tarafından hazırlanan Yurt Dışındaki Türk Çocukları 
için Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programına (1-10. Sınıflar) göre 
yapılmaktadır. Bu programda yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının; Türk 
kültürünü, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda geliştirmeleri, maddi ve 
manevi değerlerini yakından tanıyarak sahip çıkmaları bu yolla da millî ben-
liklerini korumaları amaçlanmıştır (MEB, 2009, 2).

2015-2016 öğretim yılında, Almanya’da on üç ataşelik bölgesinde 4.150 
okulda 107.552 öğrenci Türkçe ve Türk kültürü dersine katılmaktadır. Ders-
lere katılan öğrenci sayısı Almanya’da yaşayan 3.000.000 Türk nüfusuyla kı-
yaslandığında oldukça düşük bir orana denk gelmektedir.

Kültür, bir milletin sahip olduğu Millî ve manevi değerlerin tamamıdır. Kül-
tür, bir iman çevresinde maddesi ve üslubu ile gerçekleştirilen bir hayattır 
(Kösoğlu, 1996, s.7). Kültürün insanın kendini kendi evinde duymasını sağla-
yacak bir dünya ortaya koyması olduğunu ifade eden Uygur’a göre kültür, in-
sanın ne tür bir yaşama biçemi, ne tür bir var olma programı, ne tür bir eylem 
kalıbı benimsediğidir (Uygur, 2006, s.17). Taylor’a göre kültür bilgiyi, imanı, 
san’atı, ahlâkı, hukuku, örf-âdeti ve insanın cemiyetin bir üyesi olması dola-
yısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve itiyatları ihtiva eden mürekkep bir 
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bütündür. Wiesler’e göre bir topluluğun yaşama tarzıdır. Thurnwald’a göre 
bir toplulukta örf ve âdetlerden, davranış tarzlarından, teşkilât ve tesislerden 
kurulu ahenkli bütündür. (Kafesoğlu, 2000, s.15). Turhan’a göre bir milletin 
sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden oluşan bir bütün olan kültür, 
millet içindeki her tür bilgiyi, alakayı, kıymet ölçülerini, genel görüş ve zih-
niyet ile ilgili her tür davranış şeklini içeren ve o milleti diğer milletlerden 
ayıran özel bir hayat tarzı oluşturmaktadır (Turhan, 2006, s.48).

Millî kültür ise bir milleti diğer milletlerden ayıran, ona özgü olan kültürel 
değerlerden oluşur. Türk Millî kültürünü ise Türk dili yani Türkçe, Türkle-
rin geçmişten günümüze kadar inandıkları inanışlar ve son olarak İslâm dini, 
Türk gelenek ve görenekleri, Türk sanatı, Türk milletinin dünya görüşü ve 
Türk tarihi oluşturmaktadır. Millî kültürün bir medeniyetin çeşitli manzarala-
rından ibaret olduğunu belirten Güngör’e göre kültür, medeniyetin cemiyet-
lere intikal ediş tarzı ve onlarca benimsenmiş şeklidir (Güngör, 2011, s.100).

Dil kültür unsurlarının başında gelir. Çünkü dil olmadan öteki unsurların 
meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Her millet 
kâinatı değişik şekillerde algılamış ve yorumlamıştır. Aynı zamanda dil kültü-
re ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil onu 
kullanan milletin kafa yapısını nasıl düşündüğünü zihninin nasıl çalıştığını ve 
mantığını ortaya koyar.

Din, Kültür unsurları içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bilhassa eski de-
virlerde yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür un-
surlarını gölgede bırakmıştır. Dinin milletler üzerindeki hâkimiyeti impara-
torluklardan millî topluluklara geçinceye kadar devam etmiştir. Millîyetçilik 
çağında milletler imparatorluklardan kopunca dinin fonksiyonu da azalmıştır. 
Dinin bir millet içerisindeki kültüre etkisi ve kültürün diğer unsurlarının oluş-
ması ve değişmesindeki rolü ise devam etmektedir. Dini bayramlarımız ve 
törenlerimiz bunun açık örnekleri olarak dikkati çekmektedir.

Gelenek ve görenek unlar bir milletin yazılı olmayan veya hepsi yazılı olma-
yan kanunlarıdır. Yazılı kanunların çoğu gelenek ve göreneklere göre düzen-
lenmiştir. Kanun insanın toplum içerisindeki davranışlarını düzenler. İnsan-
lar bu düzeni asırlar boyunca gelenek ve göreneklerle sağlamışlardır. Fakat 
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günümüzde bile yazılı anayasası bulunmayan ülkeler vardır. Bunlar toplum 
düzeninin hâlâ gelenek ve göreneklerle sağlamaktadırlar.

Aslında kişinin bütün hal ve hareketlerinin yazılı kanunlarla tanzim etmek 
mümkün değildir. Çünkü yasalar genellikle hakları ve cezaları tayin etmek-
tedir. Oysa insanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: özür di-
lemek selamlaşmak saygı göstermek davetlere katılmak konuşmak tartışmak 
yazmak vs. Bu davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar değil gele-
nek ve görenekler tayin eder.

Sanat bir millet diğer milletlerden ayıran bir millete has duygu ve zevklerin 
tezahürü ve şekillenmesidir. O milletin güzeli yaratma ve bulma tarzıdır. İn-
sanoğlu barınır beslenir sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Bun-
ları yaparken oyalanmak ruhunu okşamak güzeli yakalamak yeni güzellikler 
ortaya koymak ister. Bunun sonucunda sanat eseri ortaya çıkar. Her milletin 
sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz ses mekân renk ışık zevk ve anlayışı 
farklıdır. Demek ki sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bur kül-
tür unsuru edebiyat resim mimarı heykel vb. gibi kollara ayrılır.

Dünya görüşü bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. 
Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum zihniyet ve davranış bakı-
mından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında 
fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana 
getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik 
kahramanlık aşk madde namus temizlik ahlak ölüm eğlence vs. Gibi hayat 
hadiseleri ve kavramları her millette değişik davranışlarla karşılanır.

Tarih bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir fakat 
bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak 
geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği temin eder. Aynı millete mensup 
insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin 
nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak o milletin haya-
tında önemli bir yer tutar.

Yukarıda yer alan Millî kültür unsurlarının yurt dışında Türkçe öğretmek 
amacıyla hazırlanan öğretim programı ve ders kitaplarında yer alması Türk 
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kültürünün yurt dışında yaşayan Türk uyruklu yeni nesle aktarılmasını sağla-
ması bakımından önemlidir.

1.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğretmek için 
hazırlanan kitaplarda ve ilgili öğretim programında Millî kültür unsurlarına 
hangi ölçüde yer verildiğini tespit etmek ve öğretim programı ve ders kitap-
larını hazırlayanlara bu bağlamda öneriler sunmaktır. Bu amaçla aşağıdaki 
sorulara cevap aranmıştır:

1. Yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğretmek için hazırlanan öğretim 
Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim programında Millî kültür unsurlarına 
hangi oranda yer verilmiştir?

2. Yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğretmek için hazırlanan kitaplarda 
Millî kültür unsurlarına hangi oranda yer verilmiştir?

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli

Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, var olan bir duru-
mu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Ka-
rasar, 2011, s. 77).

2.2. Evren-Örneklem

Araştırmada doküman incelemesi üzerinden durum belirlemesi yapılacağın-
dan evren ve örneklem seçilmemiştir.

2.3. Verilerin Analizi

Araştırmada veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Analizden önce kate-
goriler oluşturulmuş ve veriler bu kategorilerden yola çıkılarak frekans ve 
yüzdeleri alınarak analiz edilmiştir. İçerik analizi sonucunda elde edilen ve-
rilerin yorumlanmasında genellikle frekans ve yüzde kullanılır (Büyüköztürk 
vd. 2010, s.273) .
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2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veriler nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yönte-
miyle içerik analizi yapılarak analiz edilmiştir.

3. BULGULAR

Yurt dışındaki Türk çocukları için Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim 
programında (1-10. Sınıflar) yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının; Türk 
kültürünü, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda geliştirmeleri, maddi ve 
manevi değerlerini yakından tanıyarak sahip çıkmaları bu yolla da millî ben-
liklerini korumaları amaçlanmıştır. (MEB, 2009, s. 2).

Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programı; öğrenme alanları, kazanım-
lar, etkinlik örnekleri, ölçme ve değerlendirme ve açıklamalardan oluşmakta-
dır. Öğretim yılı içerisinde hangi konu ve kazanımlara yer verileceği öğretim 
yılının başında zümre öğretmenleri tarafından, bulunulan bölge ve okulların 
şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak be-
lirlenmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretim programında yer alan kazanımların ha-
yata geçirilmesi ve hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kazandı-
rılması için çeşitli etkinlik örneklerine yer verilmiş olup bu etkinlikler öğret-
menlere öneri niteliğindedir. Öğretmenler bu etkinlikleri olduğu gibi, çeşitli 
değişiklikler yaparak veya kendi hazırladıkları etkinliği uygulayabilmekte-
dirler. Ayrıca 2016-2017 öğretim yılında Berlin Eğitim Müşavirliği tarafından 
Almanya genelinde görev yapan Millî Eğitim Bakanlığınca gönderilen Türk-
çe ve Türk Kültürü öğretmenleri etkinlik hazırlamak için görevlendirilmiş, 
öğretmenlerin hazırladıkları etkinlikler bir havuzda toplandıktan sonra bütün 
öğretmenlerle paylaşılmıştır.

3.1. Birinci Alt Problem

Araştırmanın birinci alt problemi “Yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğ-
retmek için hazırlanan öğretim programında Millî kültür unsurlarına hangi 
düzeyde yer verilmiştir?” sorusudur. Bu bağlamda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
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Programla öğrencilere kazandırılmak istenen temel beceriler şunlardır: • Türk-
çeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, • eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, • 
iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini 
kullanma, girişimcilik ve sosyal katılım. Programla öğrencilere kazandırıl-
mak istenen değerler ise şunlardır: • vatanseverlik, • hoşgörü, • farklılıklara 
saygı duyma, barış, kültürel mirası yaşatmaya duyarlılık, misafirperverlik, 
dayanışma, sorumluluk, paylaşımcı olmak, dürüstlük, yardımseverlik ve es-
tetik duyarlılık. Programda dilin işlevleri arasında dilin millî kültürün temel 
ögesi olduğu, iletişim, düşünme ve millî kültürü gelecek kuşaklara aktarma-
nın en etkili aracı olduğu belirtilmiştir.

OKUMA METİNLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Yurt dışındaki Türk çocuklarının Türkçe derslerinde işlenecek metinlerin 
seçiminde titizlik gösterilmeli, bu metinler Türk kültürünün tanıtılmasına, 
Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılabilmesine yönelik olmalıdır. Metin-
lerin seçimindeki temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

1. Metinler, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uy-
gun olmalıdır.

2. Metinlerde millî, kültürel ve ahlaki değerlere, ülkemizin ve milletimi-
zin bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır.

3. Metinlerde siyasi kutuplaşmalara ve ayrımcılığa yol açacak bölücü, yıkıcı 
ve ideolojik ifadeler yer almamalıdır.

4. Metinlerde öğrencilerin sosyal, zihinsel, psikolojik gelişimini olumsuz 
yönde etkileyebilecek cinsellik, karamsarlık, şiddet vb. ögeler yer alma-
malıdır.

5. Metinlerde insan hak ve özgürlüklerine, insani değerlere aykırı ögeler yer 
almamalıdır.

6. Metinler, dersin amaçları ile kazanımlarını gerçekleştirecek nitelikte ol-
malıdır.

7. Metinler, Türk kültür ögelerini yansıtacak nitelikte olmalıdır.
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8. Metinler kitapların yanı s ıra, ansiklopedi, ansiklopedik sözlük ve süreli 
yayınlardan da seçilmeli, ayrıca öğrencileri söz konusu kaynaklara yön-
lendirici nitelikte olmalıdır.

9. Metinler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve seviyesine uygun olmalıdır.

10. Metinler, işlenecek süreye uygun uzunlukta olmalıdır.

11. Metinler, Türkçenin anlatım zenginliklerini ve güzelliklerini yansıtan 
eserlerden seçilmelidir.

12. Metinler; dil, anlatım ve içerik açısından türünün güzel örneklerinden se-
çilmelidir.

13. Metinlerde tutarlılık ve bütünlük olmalıdır.

14. Dünya edebiyatından seçilen metinlerin çevirilerinde, Türkçenin doğru, 
güzel ve etkili kullanılmış olmasına özen gösterilmelidir.

15. Metinler, öğrencilerin dil zevkini ve bilincini geliştirecek, hayal dünyala-
rını zenginleştirecek nitelikte olmalıdır.

16. Metinler, öğrenciye eleştirel bir bakış açısı kazandıracak özellikler taşı-
malıdır.

17. Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara este-
tik duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır.

18. Metinler, öğrencilerin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek ama-
cına yönelik farklı yazar ve şairlerden seçilmelidir.

19. Metinler, öğrenciye okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıracak nitelikte 
olmalıdır.

20. Metinler kendi içinde bütünlük taşımalıdır; eğitsel yönden uygun olma-
yan ifadeler çıkarılmalıdır.

21. Ders kitabında, yıl içinde bir yazardan ikiden fazla metin işlenmemelidir.

22. Metinler, içeriğe uygun çeşitli görsel materyallerle (fotoğraf, resim, afiş, 
grafik, karikatür, çizgi film kahramanları vb.) desteklenmiş olmalıdır.
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PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI

Bu programla öğrencilerin;

1. Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri 
olduğunu kavrayabilmeleri,

2. Dilimizin dünya dilleri arasında önemli bir konumda olduğunu fark ede-
bilmeleri,

3. Dinlediklerini/izlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlayabil-
meleri,

4. Dinlediklerini/izlediklerini, duygu ve düşüncelerini, okuduklarını, öğren-
diklerini, düşünüp tasarladıklarını amaca uygun olarak sözle veya yazıyla 
anlatabilmeleri ve kendilerini rahat ifade edebilmeleri,

5. Söz varlığını zenginleştirebilmeleri,

6. Türk dilinin kurallarının farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili 
kullanmaya özen gösterebilmeleri,

7. Okumayı zevk ve alışkanlık hâline getirebilmeleri,

8. Türk kültürünün yer aldığı metinler aracılığıyla millî değerleri tanı-
yabilmeleri,

9. Türkiye’deki akraba ve yakınlarıyla ilişkisini sürdürerek aralarındaki sev-
gi ve saygı bağlarını güçlü tutabilmeleri,

10. Bulunduğu ülkenin insanları ile orada yaşayan Türkler arasındaki dil fark-
lılığından doğabilecek iletişim güçlüklerine çözüm önerilerinde buluna-
bilmeleri amaçlanmaktadır.

Programda 1, 2 ve 3. sınıflara kazandırılacak davranışlar alfabemizi tanıyalım 
başlığıyla verilmiştir. Amaç ve kazanımlar bölümünde Türkçenin öğretimiyle 
ilgili kazanımlar yer almaktadır. Bu bölümdeki etkinlik örnekleri de yine dilin 
öğretimiyle ilgilidir.
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Tablo 1:  Kazanımların oranları

Kazanım Sınıf 
seviyesi

Kazanım 
sayısı %

Okuduğu metinde geçen millî ve evrensel kültür 
değerlerini fark eder. 1-3 45 2.2

Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 1-3 45 2.2

Tekerleme, saymaca ve bilmece ezberler/kullanır. 1-3 45 2.2

Bilmece, tekerleme, yanıltmaca ve saymacaları 
ezberler/kullanır. 4-5 66 1.51

Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler. 6-7 68 1.47

Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, 
kültürel, ahlaki vb.) uygun konuşur. 6-7 68 1.47

Okuduğu metinde geçen millî ve evrensel kültür 
değerlerini fark eder. 8-10 62 1.61

Tablo 1 incelendiğinde 1-3. sınıf düzeyindeki kazanımların %6.6’sında, 4-5 
sınıf düzeyindeki kazanımların %1.5’inde, 6-7. sınıf düzeyindeki kazanım-
ların %2.94’ünde ve 8-10. sınıf düzeyindeki kazanımların %1.61’inde Millî 
kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

Açıklamalar bölümünde ise aşağıdaki açıklamalar dikkat çekmektedir.
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Tablo 2:  Açıklamaların oranları

Açıklamalar Sınıf 
seviyesi

Kazanım 
sayısı %

Dinleme metinlerinin Türk kültürü konularını 
içeren nitelikte olmasına özen gösterilir.

1-3 14 7.14

Okuma metinlerinin Türk kültürü konularını içe-
ren nitelikte olmasına özen gösterilir.

4-5 15 6.6

Konukseverlikle ilgili kalıp sözleri kullanır. 4-5 15 6.6
Görgü kurallarına ve değerlere (millî, manevi, 
kültürel, ahlaki vb.) uygun konuşur.

4-5 15 6.6

Dinleme metinlerinin Türk kültürü konularını 
içeren nitelikte olmasına özen gösterilir.

6-7 16 6.25

Okuma metinlerinin Türk kültürü konularını içe-
ren nitelikte olmasına özen gösterilir.

6-7 16 6.25

Dinleme metinlerinin Türk kültürü konularını 
içeren nitelikte olmasına özen gösterilir.

8-10 12 8.3

Okuma metinlerinin Türk kültürü konularını içe-
ren nitelikte olmasına özen gösterilir

8-10 12 8.3

Tablo 2 incelendiğinde 1-3. sınıf düzeyindeki açıklamaların %7.14’ünde, 4-5 
sınıf düzeyindeki açıklamaların %19.8’inde, 6-7. sınıf düzeyindeki açıkla-
maların %12.50’sinde ve 8-10. sınıf düzeyindeki açıklamaların %16.60’ında 
Millî kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

Etkinlik örnekleri bölümünde ise aşağıdaki açıklamalar dikkat çekmektedir.

Tablo 3:  Etkinliklerin oranları

Etkinlik Örnekleri Sınıf 
seviyesi

Kazanım 
sayısı %

Gölgeden Yansıyanlar: Gölge oyunundaki karak-
terler öğrenciler tarafından hazırlanarak sınıf ve 
okul içinde sunulur.

4-5 24 4.16

Senaryolaştırma: Bir Nasrettin Hoca fıkrası can-
landırılır. 4-5 24 4.16

Türkülerin Dili: Öğrencilere bir türkü dinletile-
rek türküyle ilgili bir hikâye oluşturmaları istenir. 6-7 24 4.16



– 66 –

"Milli" Eğitim Üzerine Yazılar

Tablo 3 incelendiğinde 4-5. sınıf düzeyindeki etkinliklerin %8.32’sinde, 6-7. 
sınıf düzeyindeki etkinliklerin %4.16’sında Millî kültür unsurlarına yer veril-
diği görülmektedir.

Türk kültürü dersi öğretim programının incelenmesinde ise aşağıdaki bulgu-
lara ulaşılmıştır.

Öğretim programındaki 1-3. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve 
açıklamalara ait oranlar aşağıdaki gibidir:

Tablo 4:  1-3. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve açıklamalar

Başlık Frekans %
Kazanım 26 3.84
Etkinlik örneği 22 4.54
Açıklama 19 5.26

Tablo 4 incelendiğinde Türk kültürü öğretim programında 1-3. sınıf düzeyin-
deki kazanımların %3.84’ünde, etkinlik örneklerinin %4.54’ünde, açıklama-
ların %5.26’sında Millî kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

Öğretim programındaki 4-5. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve 
açıklamalara ait oranlar aşağıdaki gibidir:

Tablo 5:  4-5. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve açıklamalar

Başlık Frekans %
Kazanım 26 3.84
Etkinlik örneği 25 4
Açıklama 20 5

Tablo 5 incelendiğinde Türk kültürü öğretim programında 4-5. sınıf düzeyin-
deki kazanımların %3.84’ünde, etkinlik örneklerinin %4’ünde, açıklamaların 
%5’inde Millî kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

Öğretim programındaki 6-7. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve 
açıklamalara ait oranlar aşağıdaki gibidir:
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Tablo 6:  6-7. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve açıklamalar

Başlık Frekans %
Kazanım 32 3.12
Etkinlik örneği 28 3.57
Açıklama 29 3.44

Tablo 6 incelendiğinde Türk kültürü öğretim programında 6-7. sınıf düzeyin-
deki kazanımların %3.12’sinde, etkinlik örneklerinin %3.57’sinde, açıklama-
ların %3.44’ünde Millî kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

Öğretim programındaki 8-10. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve 
açıklamalara ait oranlar aşağıdaki gibidir:

Tablo 7:  8-10. sınıf düzeyindeki kazanım-etkinlik örneği ve açıklamalar

Başlık Frekans %

Kazanım 31 3.22

Etkinlik örneği 26 3.84

Açıklama 27 3.70

Tablo 7 incelendiğinde Türk kültürü öğretim programında 8-10. sınıf düze-
yindeki kazanımların %3.22’sinde, etkinlik örneklerinin %3.84’ünde, açıkla-
maların %3.70’inde Millî kültür unsurlarına yer verildiği görülmektedir.

3.2. İkinci Alt Problem

Araştırmanın ikinci alt problemi “Yurt dışında Türkçe ve Türk kültürü öğ-
retmek için hazırlanan kitaplarda Millî kültür unsurlarına hangi düzeyde yer 
verilmiştir?” sorusudur. Bu bağlamda şu sonuçlara ulaşılmıştır:

1-3. sınıf ders kitabında yer alan Millî kültür unsurlarına ilişkin oranlar aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 8:  1-3. sınıf ders kitabında Millî kültür unsurları

Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

GÜNLÜK HAYAT-
TA TÜRKÇEMİZ

Alfabemizi Tanıyalım Türk Dili-Türkçe 2,27

15,91

Mevsimler Türk Dili-Türkçe 2,27

Aylar Türk Dili-Türkçe 2,27

Günler Türk Dili-Türkçe 2,27

Renkler Türk Dili-Türkçe 2,27

Sayılar Türk Dili-Türkçe 2,27

Saatler Türk Dili-Türkçe 2,27

TÜRKİYE’ME 
YOLCULUK

1. Şehirlerimizi Tanıyalım Türk Tarihi 2,27

25,00

Türkiye’miz Türk Tarihi 2,27

Türkiye’m (Dinleme Metni) Türk Tarihi 2,27

2. Tatil Anılarım Türk Tarihi 2,27

Özge’nin Türkiye Anısı Türk Tarihi 2,27

VATANIM

1. Vatanım Türkiye Türk Tarihi 2,27

Uçan Halı (Dinleme Metni) Türk Tarihi 2,27

2. Türk Bayrağına ve İstiklâl 
Marşı’na Saygı Türk Tarihi 2,27

Bayrağım Türk Tarihi 2,27

3. Atatürk’ün Vatan Sevgisi Türk Tarihi 2,27

Atatürk’ün Vatanseverliği Türk Tarihi 2,27

KÜLTÜRÜMÜZ-
DEN BİR DEMET

1. Selamlaşma Gelenek-Görenek 2,27

47,73

Musa’nın Mutlu Günü Gelenek-Görenek 2,27

2. Bayramlarımız Gelenek-Görenek 2,27

Bizim Bayramımız 23 Nisan Gelenek-Görenek 2,27

Dinî Bayramlarımız Gelenek-Görenek 2,27

3. Sofra Adabı Gelenek-Görenek 2,27

Sofrada Uymamız Gereken 
Kurallar Gelenek-Görenek 2,27

4. Oyun, Oyuncaklar ve Ben Gelenek-Görenek 2,27
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Uçurtma Nasıl Uçar? Gelenek-Görenek 2,27

Mendil Kapmaca (Dinleme 
Metni) Gelenek-Görenek 2,27

5. Bilmece, Ninni, 
Tekerleme, Sayışma Gelenek-Görenek 2,27

AİLEM VE 
TÜRKİYE’DEKİ 
YAKINLARIM

1. Ailem ve Ailemle 
İlişkilerim Gelenek-Görenek 2,27

Benim Adım Beyza Gelenek-Görenek 2,27

Beyza ve Ailesi Gelenek-Görenek 2,27

2. Türkiye’deki Yakınlarım Gelenek-Görenek 2,27

Beyza’nın Akrabaları Gelenek-Görenek 2,27

3. Arkadaşlarım Gelenek-Görenek 2,27

Arkadaşlarım Gelenek-Görenek 2,27

Ninemin Hazinesi (Dinleme 
Metni) Gelenek-Görenek 2,27

4. Atatürk’ün Çocukluk 
Yılları Gelenek-Görenek 2,27

Atatürk’ün Çocukluğu Gelenek-Görenek 2,27

ALLAH İNANCI

1. Her Şeyi Yaratan Allah’tır Din 2,27

11,36

2. Günlük Hayatta Dinî 
İfadeler ve Semboller Din 2,27

3. Hz. Muhammed’in 
Çocuklara Verdiği Değer Din 2,27

4. Güzel Davranışlar Din 2,27

5. Sübhâneke Duası ve 
Fatiha ile İhlas Sureleri Din 2,27

Tablo 8 incelendiğinde 1.3 sınıf ders öğretim materyallerinde (ders kitapla-
rı) Millî kültür unsurlarından gelenek ve göreneklere %47.73, Türk tarihine 
%25.00, Türk dili- Türkçeye %15.91 ve dine %11.36 oranında yer verildiği 
tespit edilmiştir. 1.3 sınıf ders öğretim materyallerinde Türk sanatına, Türk 
dünya görüşüne hiç yer verilmemiştir.
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4-5. sınıf ders kitabında yer alan Millî kültür unsurlarına ilişkin oranlar aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9:  4-5. sınıf ders kitabında Millî kültür unsurları

Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

TÜRKİYE’MİZİ 
TANIYALIM

1. Türkiye’nin Dünya 
Üzerindeki Yeri Türk Tarihi 1,56

35,94

Türkiye’m Türk Tarihi 1,56

2. Şehirlerimiz Türk Tarihi 1,56

Peri Bacaları Türk Tarihi 1,56

Cennet Bursa Türk Tarihi 1,56

3. Tarihî ve Doğal 
Güzelliklerimiz Türk Tarihi 1,56

Van Gölü Türk Tarihi 1,56

ATATÜRK VE 
CUMHURİYET

1. Atatürk’ün Hayatı Türk Tarihi 1,56

35,94

Atatürk’ün Hayatı Türk Tarihi 1,56

Harp Okulunda Türk Tarihi 1,56

Mustafa Kemal’in İlk 
Başarıları Türk Tarihi 1,56

Çanakkale Türk Tarihi 1,56

2. Millî Mücadele Dönemi Türk Tarihi 1,56

3. Atatürk’ün Yaptığı 
Hizmetler Türk Tarihi 1,56

Cumhuriyet Türk Tarihi 1,56

Eğitimde Yenilikler Türk Tarihi 1,56

Bir Okul Ziyareti ve Kadın 
Hakları Türk Tarihi 1,56

İlk Köylü Kadın Milletvekili Türk Tarihi 1,56

Geçmişimi Öğreniyorum Türk Tarihi 1,56

Soyadı Kanunu Türk Tarihi 1,56

Uluslararası Ölçülerin 
Kabul Edilmesi Türk Tarihi 1,56
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Atatürk’ün Ölümü Türk Tarihi 1,56

Atatürk Albümü Türk Tarihi 1,56

YAŞAYAN 
KÜLTÜRÜMÜZ

1. Bayramlar ve Kutlamalar Gelenek-Görenek 1,56

34,38

Bayram Coşkusu Gelenek-Görenek 1,56

Dünya Çocuk Bayramı Gelenek-Görenek 1,56

Bayramlaşma Gelenek-Görenek 1,56

2. Geleneklerimiz Gelenek-Görenek 1,56

Türk Misafirperverliği Gelenek-Görenek 1,56

YAŞAYAN 
KÜLTÜRÜMÜZ

Bir Sıcak Çorbada Anadolu Gelenek-Görenek 1,56

34,38

Ad Koyma Gelenek-Görenek 1,56

Adını Ben Verdim Gelenek-Görenek 1,56

Sünnet Düğünü Gelenek-Görenek 1,56

Kazların Uçuşu Gelenek-Görenek 1,56

Hoşgörü Gelenek-Görenek 1,56

3. Geleneksel Türk Seyirlik 
Oyunları Gelenek-Görenek 1,56

Ramazan İkramı Gelenek-Görenek 1,56

Hacivat ve Karagöz Gelenek-Görenek 1,56

Bilmeceler-Tekerleme-
ler-Saymacalar-Yanıltmaca-
lar-Mâniler

Gelenek-Görenek 1,56

Atatürk ve Türk Kültürü Gelenek-Görenek 1,56

YAŞADIĞIM ÜLKE 
VE TÜRKİYE

1. Yakınlarımızla 
İlişkilerimiz Gelenek-Görenek 1,56

17,19

Aile Fotoğrafı Gelenek-Görenek 1,56

Hediyelerim Gelenek-Görenek 1,56

Emre’nin Mektubu Gelenek-Görenek 1,56

Anneannemin Turşusu Gelenek-Görenek 1,56

2. Yaşadığımız Ülkedeki 
Türk Kurum ve Kuruluşları Genel Kültür 1,56
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Yurt Dışındaki Türk 
Temsilcilikleri Genel Kültür 1,56

Türk Büyükelçilikleri ve 
Başkonsoloslukları Genel Kültür 1,56

Avrupa’da Türk Dernekleri Genel Kültür 1,56

Kızılay Genel Kültür 1,56

3. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti Genel Kültür 1,56

Ankara’yı Neden Hükümet 
Merkezi Yaptım? Genel Kültür 1,56

4. Evrensel Çocuk Hakları Genel Kültür 1,56

Çocukların Hakları Genel Kültür 1,56

5. Meslekler Genel Kültür 1,56

Büyüyünce Ne Olacaksın? Genel Kültür 1,56

İMAN, İSLAM, 
AHLAK

İmanın Esasları Din 1,56

12,50

Farklı Olanı Bulalım .... 164 Din 1,56

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 
Hayatı Din 1,56

Salavat (Salli-Bârik) Duaları Din 1,56

Dinî Aylar, Günler ve Ge-
celer Din 1,56

İslam Dininde Temizliğin 
Önemi Din 1,56

Dinî Kavramlar Din 1,56

İslam Dinî Bazı Davranış-
lardan Sakınmamızı İster Din 1,56

Tablo 9 incelendiğinde 4.5 sınıf ders öğretim materyallerinde (ders kitapla-
rı) Millî kültür unsurlarından Türk tarihine %35.94, gelenek ve göreneklere 
%34.38, Genel kültür ve Türkçeye %17.19 ve dine %12.50 oranında yer ve-
rildiği tespit edilmiştir. 4.5 sınıf ders öğretim materyallerinde de Türk sanatı-
na ve Türk dünya görüşüne hiç yer verilmemiştir.
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6-7. sınıf ders kitabında yer alan Millî kültür unsurlarına ilişkin oranlar aşağı-
daki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10:  6-7. sınıf ders kitabında Millî kültür unsurları

Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Yaşam 
Kaynaklarımız

Ferhat İle Şirin Türk Dili - Türkçe 0,65

14,29

Van Gölü’nün Şafağı Türk Dili - Türkçe 0,65

Çay Türk Dili - Türkçe 0,65

Anadolu’da Bahar Türk Dili - Türkçe 0,65

Serbest Okuma Metinleri Türk Dili - Türkçe 0,65

Akıllı Evlat Türk Dili - Türkçe 0,65

Anadolu Gerçeği Türk Dili - Türkçe 0,65

Bir Göl Nasıl Bingöl Oldu Türk Dili - Türkçe 0,65

Yeryüzü Cenneti: Gökova Türk Dili - Türkçe 0,65

Gül Ağacı Türk Dili - Türkçe 0,65

Yeryüzünde Bir Cennet Türk Dili - Türkçe 0,65

Osmanlı’dan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne

Adil Ülke Türk Dili - Türkçe 0,65

Çanakkale Topçusu Türk Dili - Türkçe 0,65

Atatürk’ün Çalışmaları Türk Dili - Türkçe 0,65

Mimar Sinan ve Deha Türk Dili - Türkçe 0,65

Serbest Okuma Metinleri Türk Dili - Türkçe 0,65

Bir Anadolu Bir Atatürk Türk Dili - Türkçe 0,65

Minare Doğruldu Türk Dili - Türkçe 0,65

Uçan Türkler Türk Dili - Türkçe 0,65

İpe Un Sermek Türk Dili - Türkçe 0,65

Sana Ne? Türk Dili - Türkçe 0,65

Türk Çocukları Türk Dili - Türkçe 0,65

Kültürümüzden 
Renkler

Bayramlaşma Bayramı Gelenek-görenek 0,65

2,60

Kilim Sanat 0,65

Halk Oyunları Sanat 0,65

Anadolu Nakış Nakış Sanat 0,65

Ebru Sanatı Sanat 0,65
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Bilmece Yarışması Türk Dili - Türkçe 0,65
1,30

Keloğlan İle Anası Türk Dili - Türkçe 0,65
Tatlılarımıza Kültürel Bir 
Bakış Kültür 0,65

0,00
Ünlü Ressamlar Kültür 0,65

Türkiye ve Türkler

Dünyanın İncisi Kültür 0,65

Nevruz Türk Tarihi 0,65
1,30

Vatan Türk Tarihi 0,65

Kiraz Ağacındaki Çalıkuşu Türk Dili - Türkçe 0,65

Anzaklı Ömer Türk Tarihi 0,65

Tuz Türk Dili - Türkçe 0,65

2,60
Papağan İle Tüccar Türk Dili - Türkçe 0,65

Yurt Dışında Bir Çocuk Türk Dili - Türkçe 0,65

Issız Ada Türk Dili - Türkçe 0,65

Yaşam 
Kaynaklarımız

1. Türkiye’nin Dağları ve 
Ovaları Coğrafya 0,65

19,48

1. 1. Dağlarımız Coğrafya 0,65

1. 1. 1. Ağrı Dağı Coğrafya 0,65

1. 1. 2. Kaçkar Dağları Coğrafya 0,65

1. 1. 3. Uludağ Coğrafya 0,65

1. 1. 4. Nemrut Dağ Coğrafya 0,65

1. 1. 5. Palandöken Dağı Coğrafya 0,65

1. 1. 6. Toros Dağları Coğrafya 0,65

1. 2. Ovalarımız Coğrafya 0,65

1. 2. 1. Harran Ovası Coğrafya 0,65
2. Türkiye’nin Akarsuları, 
Gölleri ve Denizleri Coğrafya 0,65

2. 1. Akarsularımız Coğrafya 0,65

2. 1. 1. Kızılırmak Coğrafya 0,65

2. 1. 2. Fırat Nehri Coğrafya 0,65

2. 1. 3. Dicle Nehri Coğrafya 0,65

2. 2. Göllerimiz Coğrafya 0,65

2. 2. 1. Van Gölü Coğrafya 0,65
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

2. 2. 2. Tuz Gölü Coğrafya 0,65

27,92

2. 2. 3. Abant Gölü Coğrafya 0,65

2. 3. Denizlerimiz Coğrafya 0,65

2. 3. 1. Karadeniz Coğrafya 0,65

2. 3. 2. Akdeniz Coğrafya 0,65

2. 3. 3. Ege Denizi Coğrafya 0,65
2. 3. 4. Marmara Denizi, 
İstanbul ve Çanakkale 
Boğazları

Coğrafya 0,65

3. Türkiye’nin İklimi Coğrafya 0,65

3. 1. Akdeniz İklimi Coğrafya 0,65

3. 2. Karadeniz İklimi Coğrafya 0,65

3. 3. Karasal İklim Coğrafya 0,65

4. Başlıca Tarım Ürünleri Coğrafya 0,65

Ünite Değerlendirmesi Coğrafya 0,65

Osmanlı’dan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne

1. Osmanlı; Bir Dünya 
Devleti Türk Tarihi 0,65

1. 1. İstanbul’un Fethi Türk Tarihi 0,65
2. Osmanlı’da Kültür ve 
Medeniyet Türk Tarihi 0,65

3. Birinci Dünya Savaşı ve 
Çanakkale Cephesi Türk Tarihi 0,65

3. 1. Osmanlı Kimin 
Yanında Türk Tarihi 0,65

3. 2. Çanakkale Geçilmez Türk Tarihi 0,65
3. 2. Birinci Dünya 
Savaşı’nın Sonuçları Türk Tarihi 0,65

4. Türk Milleti Millî 
Mücadele ve Atatürk Türk Tarihi 0,65

4. 1. Atatürk Samsun’da Türk Tarihi 0,65

4. 2. Cepheler Türk Tarihi 0,65

4. 2. 1. Güney Cephesi Türk Tarihi 0,65

4. 2. 2. Doğu Cephesi Türk Tarihi 0,65

4. 2. 3. Batı Cephesi Türk Tarihi 0,65
5. Cumhuriyetin İlanı ve 
Kazandırdıkları Türk Tarihi 0,65
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

5. 1. Atatürk İlkeleri Türk Tarihi 0,65

5. 1. 1. Cumhuriyetçilik Türk Tarihi 0,65

5. 1. 2. Millîyetçilik Türk Tarihi 0,65

5. 1. 3. Halkçılık Türk Tarihi 0,65

5. 1. 4. Devletçilik Türk Tarihi 0,65

5. 1. 5. Laiklik Türk Tarihi 0,65

5. 1. 6. İnkılâpçılık Türk Tarihi 0,65

5. 2. İnkılâplar Türk Tarihi 0,65
5. 2. 1. Medeni Kanun’un 
Kabulü, Kadınlara Seçme 
ve Seçilme Hakkının 
Verilmesi

Türk Tarihi 0,65

5. 2. 2. Kılık Kıyafette 
Yapılan Yenilikler Türk Tarihi 0,65

5. 2. 3. Tekke, Zaviye ve 
Türbelerin Kapatılması Türk Tarihi 0,65

5. 2. 4. Eğitim Öğretimin 
Birleştirilmesi (Tevhidi 
Tedrisat Kanunu)

Türk Tarihi 0,65

5. 2. 5. Uluslararası 
Ölçülerin Kabulü Türk Tarihi 0,65

5. 2. 6. Soyadı Kanunu Türk Tarihi 0,65

5. 2. 7. Harf İnkılâbı Türk Tarihi 0,65
6. Türk Kültürüne Hizmet 
Edenler Türk Tarihi 0,65

6. 1. Yunus Emre Türk Tarihi 0,65

6. 2. Mevlana Türk Tarihi 0,65

6. 3. Hacı Bektaş Veli Türk Tarihi 0,65

6. 4. Mimar Sinan Türk Tarihi 0,65

6. 5. Evliya Çelebi Türk Tarihi 0,65

6. 6. Âşık Veysel Türk Tarihi 0,65

Kültürümüzden 
Renkler

1. Bayramlarımız ve Bayram 
Kutlamalarının Önemi Türk Tarihi 0,65

1. 1. Millî Bayramlarımız Türk Tarihi 0,65
1. 1. 1. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türk Tarihi 0,65
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

1. 1. 2. 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı

Türk Tarihi 0,65

1. 1. 3. 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Türk Tarihi 0,65

1. 1. 4. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Türk Tarihi 0,65

1. 2. Dinî Bayramlarımız Gelenek-görenek 0,65

1,951. 2. 1. Ramazan Bayramı Gelenek-görenek 0,65

1. 2. 2. Kurban Bayramı Gelenek-görenek 0,65
2. Türkülerimiz ve Halk 
Oyunlarımız Sanat 0,65

3. Türk Mutfağı Gelenek-görenek 0,65
1,30

3. 1. Lezzet Yolculuğu Gelenek-görenek 0,65
4. Geleneksel El 
Sanatlarımız Sanat 0,65

Türkiye ve Türkler

1. Türkiye’nin Dünya 
Üzerindeki Yeri ve Önemi Coğrafya 0,65

1,952. Türkiye’nin Komşuları Coğrafya 0,65
3. Dünya Üzerindeki 
Türklerin Yaşadıkları Yerler Coğrafya 0,65

İslam İnanç ve 
Değerleri

1. İslam’ın Şartları Din 0,65

20,13

2. İslam’da İbadetler Din 0,65

2. 1. Namaz Din 0,65
2. 1. 1. Namazdan Önce 
Yapılması Gerekenler 
(namazın dışındaki farzlar)

Din 0,65

2. 1. 2. Namaz Sırasında 
Yapılması Gerekenler 
(namazın içindeki farzlar) 
ve Namazın Kılınışı

Din 0,65

2. 1. 3. Namazı Bozan 
Durumlardan Bazıları 
Şunlardır

Din 0,65

2. 1. 4. Ezan ve Kamet Din 0,65

2. 2. Oruç Din 0,65
2. 2. 1. Oruçla İlgili 
Kavramlar Din 0,65
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

2. 2. 2. Orucu Bozan 
Durumlar Din 0,65

2. 2. 3. Orucun Faydaları Din 0,65

2. 3. Hac Din 0,65
2. 3. 1. Hacla İlgili 
Kavramlar Din 0,65

2. 3. 2. Haccın İnsan 
Davranışlarına Etkisi Din 0,65

2. 4. Zekât Din 0,65
2. 4. 1. Kimler Zekât 
Vermelidir Din 0,65

2. 4. 2. Zekât Kimlere Verilir Din 0,65

2. 4. 3. Nelerden Zekât Verilir Din 0,65
2. 4. 4. Zekâtın Bireysel ve 
Toplumsal Faydaları Din 0,65

3. Tövbe ve Bağışlama Din 0,65
3. 1. Allah Tövbe Edenleri 
Sever Din 0,65

4. Müslümanların Kutsal 
Kitabı Kur’an-ı Kerim Din 0,65

4. 1. Kur’an Allahın 
Gönderdiği Kutsal Kitaptır Din 0,65

5. Ahiret İnancı Din 0,65
5. 1. Ahiret Yurdundaki 
Hayat Din 0,65

5. 2. Ahirete İnanmak, 
İnsanları ve Toplumları 
Nasıl Etkiler

Din 0,65

6. Güzel Ahlakın İslam’daki 
Yeri ve Önemi Din 0,65

6. 1. İslam’ın Temellerinden 
Biri de Güzel Ahlaktır Din 0,65

6. 2. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) Güzel Ahlak 
Örneğidir

Din 0,65

7. İslam Dini Zararlı 
Alışkanlıklardan 
Sakınmamızı İster

Din 0,65

8. İslam Dininde Aile Din 0,65
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Tablo 10 incelendiğinde 6.7 sınıf ders öğretim materyallerinde (ders kitapları) 
Millî kültür unsurlarından Türk tarihine %29.87, coğrafyaya %21.43, dine 
%20.13, Türkçeye %18.84, gelenek ve göreneklere %3.90, sanata %3.90, 
kültüre %1.95 oranında yer verildiği tespit edilmiştir. 6.7 sınıf ders öğretim 
materyallerinde de Türk dünya görüşüne ise hiç yer verilmemiştir.

8-10. sınıf ders kitabında Millî kültür unsurlarına ilişkin oranlar aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11:  8-10. sınıf ders kitabında Millî kültür unsurları

Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

TÜRKİYE’DE 
NÜFUS VE 
EKONOMİ

Türkiye’m Türk dili - Türkçe 2,08

8,33
Efsane Kent İstanbul Türk dili - Türkçe 2,08
Evliya Çelebi (Dinleme 
Metni) Türk dili - Türkçe 2,08

Mor Salkımlı Ev Türk dili - Türkçe 2,08

TÜRK TARİHİNDE 
YOLCULUK

Anadolu Üstüne Türk Tarihi 2,08

10,42

Atatürk’ün Kültür ve Sanat 
Anlayışı Türk Tarihi 2,08

Evin Altındaki Hazine Türk Tarihi 2,08
İstanbul Türk Tarihi 2,08
Oğuz Kağan Destanı Türk Tarihi 2,08

KÜLTÜRÜMÜZ-
DEN İZLER

Atasözlerimiz Türk dili - Türkçe 2,08
4,17

Bir Kitabın Hikâyesi Türk dili - Türkçe 2,08
Mimar Sinan Kültür 2,08 2,08
Eski Bayram Kokuları Gelenek-görenek 2,08 2,08

TÜRKİYE’DEN 
DÜNYAYA AÇILIM

Ben Nereliyim? Kültür 2,08

10,42

Çokkültürlülük Kültür 2,08
İnsanlık Dersi Kültür 2,08
Okuma Sanatı Kültür 2,08
Çekoslovakya Türkleri 
(Dinleme Metni) Kültür 2,08

TÜRKİYE’DE 
NÜFUS VE 
EKONOMİ

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Coğrafya 2,08

8,33
Türkiye’nin Gelir Kaynakları Coğrafya 2,08
Turizm Cenneti Türkiye Coğrafya 2,08
Kıtaların Kavşağı: Türkiye Coğrafya 2,08
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

TÜRK TARİHİNDE 
YOLCULUK

Orta Asya’da İlk Türk Dev-
letleri Türk Tarihi 2,08

12,50

Orta Asya’dan Günümüze 
Kültürel Değerlerimiz Türk Tarihi 2,08

Türk-İslam Devletleri Türk Tarihi 2,08
Türkler Anadolu’da Türk Tarihi 2,08
Köklü ve Zengin Tarihimiz Türk Tarihi 2,08
Atatürk’ü Tanıyorum Türk Tarihi 2,08

KÜLTÜRÜMÜZ-
DEN İZLER

Bayramlarımız ve Toplum-
sal Dayanışma Gelenek-görenek 2,08

4,17
Kültürümüzdeki Gelenek ve 
Görenekler Gelenek-görenek 2,08

Türk Mimarisinin Kültürü-
müzdeki Yeri Sanat 2,08

4,17
Türk Müziği Sanat 2,08
Ata Sporlarımız Spor 2,08 2,08
Doğal ve Kültürel Zengin-
liklerimiz Kültür 2,08

16,67

Türk Kültürüne Hizmet 
Edenler Kültür 2,08

Zengin Mutfağımız Kültür 2,08

TÜRKİYE’DEN 
DÜNYAYA AÇILIM

Haklarımı Öğreniyorum Kültür 2,08
Yaşanan Sorunlar ve Uyum 
Süreci Kültür 2,08

Türklerin Yaşadıkları Ülke-
lere Katkıları Kültür 2,08

Yaşadığımız Ülke ile Türki-
ye Arasındaki İlişkiler Kültür 2,08

Avrupa Birliği Yolunda Tür-
kiye Kültür 2,08

DİN, KÜLTÜR VE 
MEDENİYET

İlahî Dinler Din 2,08

14,58

Ayete’l-Kürsi’yi ve Anlamı-
nı Öğrenelim Din 2,08

Kültürümüzde Yaygın Bazı 
Tasavvufi Yorumlar Din 2,08

Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Din 2,08
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Ünite/Tema Konu İlgili Millî  
Kültür Unsuru

Konu 
Puanı %

Nâs Suresi ve Anlamını 
Öğrenelim Din 2,08

Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Hoşgörülüydü Din 2,08

İslam’da Övülen Bazı Ahla-
ki Tutum ve Davranışlar Din 2,08

Tablo 11 incelendiğinde 8.10 sınıf ders öğretim materyallerinde (ders kitap-
ları) Millî kültür unsurlarından kültüre %29.17, Türk tarihine %22.92, dine 
%14.58, Türkçeye %12.50, coğrafyaya %8.33, gelenek ve göreneklere %6.25, 
sanata %4.17, spora %2.08 oranında yer verildiği tespit edilmiştir. 8.10 sınıf 
ders öğretim materyallerinde de Türk dünya görüşüne hiç yer verilmemiştir.

4. SONUÇ

Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde Türkçe ve Türk kültürü öğre-
tim programında ve ilgili ders öğretim materyallerinde (ders kitapları) Millî 
kültür unsurlarından dil, tarih, din, gelenek ve göreneğe belirli oranlarda yer 
verildiği ancak Türk sanatı ve Türk dünya görüşüne yer verilmediği tespit 
edilmiştir.

Millî kültür unsurları milleti ayakta tutan ve milletin bütün fertlerini birbirine 
bağlayan unsurlar olduğu için ilgili ders kitabı ve öğretim programında daha 
fazla yer verilmesi gereken ögelerdir. Bu ögelerin öğretim programı ve ders 
kitaplarında yer almaması veya sınırlı oranlarda yer alması yurt dışında yaşa-
yan Türklerin Türkiye ile bağlarının gevşemesine hatta kopmasına neden ola-
caktır. Dolayısıyla yurt dışındaki çocuklara Türkçe öğretmek için hazırlanan 
öğretim programı ve ders kitapları Millî kültür unsurlarını fazlasıyla içermeli, 
derslerde bu konulara ağırlık verilmeli, Türkiye’nin yurt dışındaki sevdalıla-
rının ve destekçilerinin sayısı artırılarak Türk kültürünün tanıtılması ve ülke 
turizminin kazanması için bütün sorumluların görevlerinin bilincinde olmala-
rı gerekmektedir. Ayrıca ilgili program ve materyallerin hazırlanması sorum-
luluğunu üzerinde bulunduran Millî Eğitim Bakanlığı programları ve ilgili 
materyalleri alanında uzman ve yurt dışı görev tecrübesi bulunan öğretmen 
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ve akademisyenlerden faydalanmalı, çeşitli gruplara bu görevin sorumluluğu 
bırakılmamalıdır. Bu görevde yapılacak en ufak bir ihmal yurt dışındaki nes-
lin kaybedilmesine ya da birilerine teslim edilmesine neden olacaktır. Güç-
lü bir Türk diasporası ancak yurt dışındaki Türklerin güçlenmeleri ve Millî 
kimliklerinin farkında olmalarıyla sağlanabilir. Dünyanın neresinde yaşarsa 
yaşasın Türk milletinin her ferdine Millî kültür unsurları doğru bir şekilde 
öğretilmeli, Türk kültürünün yurt dışında yaşatılarak gelecek nesillere akta-
rılmasında da yurt dışındaki Türk temsilcilikleri ve ilgili bakanlıklar göreve 
dahil olmalıdır. Çünkü toplumun milletleşmesi ve birliğin gerçekleşmesinin 
Millî kültürün bütünleşmesi ölçüsünde olduğunu belirten Güngör’ün de de-
diği gibi kültür bütünleşebildiği, hayat Millî bir üsluba kavuşabildiği ölçüde 
birliğimiz de gerçekleşmiş olur. Eğer kültür hayatımızda zaaflar varsa, Millî 
üslupta parçalanma temayülleri görülüyorsa yahut yöresel özellikler ayrı bir 
kültürel olgu seviyesine çıkartılmak/takdim edilmek isteniyorsa hepimize dü-
şen kültürümüzün bütünlüğünü ve böylece Millî birliğimizi koruma yönünde 
gayret sarf etmektir (1996, s.19). Unutulmalıdır ki kültürün korunması vatan 
toprağının korunması kadar önemlidir. Kültürel değerler yitirilirse toprağı 
elde tutmak güçleşir. Vatan toprağına sadakatle bağlı nesiller ancak sağlam 
kültürel değerlerle yoğrulmuş ve yetiştirilmişlerdir.
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YETİŞTİRİLMESİNDE ETKİN KULLANIMI

1. GİRİŞ

Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip oldu-
ğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma gö-
türmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun 
ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazan-
dırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, 
belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değil, temel 
değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin değerle-
rini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir (MEB, 2018a: 5-6). O 
halde belirtilen niteliklere sahip insanların yetiştirilmesi, eğitim sisteminin en 
temel hedefi ve önceliğidir.

Belirli bir coğrafi ve siyasi sınır içinde bir arada yaşayan, ortak bir geçmişi pay-
laşan ve geleceğe dair belli bir işbirliği içinde olan insanlar toplumu oluşturur. 
Toplumun en bütünleyici özelliği ise hiç şüphesiz dili, kültürü ve eğitimidir 
(Eren, 2018: 229).

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’na göre eğitim, ferdin bir yandan fikirlerini bir yandan 
hislerini tahrik ederek fiile sevk etmek, fiili muhitine göre tanzim etmek, sonra 
bunu ferdin ruhunda kökleştirmektir. Eğitim, öğrencinin şahsiyetini yok etmek 
yerine onun şahsiyetini geliştirmelidir, şeklinde görüş belirten Baltacıoğlu, eği-
timin asıl amacının ‘hayat için mektep’ olduğunu ve bu amaç doğrultusunda 
derslerin hakikatlere ve hayata dönük olması gerektiğini vurgulamaktadır (Uslu 
Üstten, 2018: 261, 271).
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1.1. Çalışmanın Amacı

Çalışmada, hedeflenen insan tipinin yetiştirilmesi için eğitim ortamlarında 
ve özellikle Türkçe-Edebiyat dersleri metin işleme, inceleme ve çözümleme 
çalışmaları çerçevesinde yapılabilecek çalışmalara dikkat çekmek ve konuy-
la ilgili bir farkındalık kazandırarak uygulamaya ışık tutmak amaçlanmıştır. 
Özellikle Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı dersi metin işleme, inceleme ve çö-
zümleme çalışmaları sürecinde öğretmenlerin; millî kültür, ideal insan nite-
likleri ve millî kimlik konularında öğrencilerine belli düzeyde bir bakış açısı 
kazandırabilmeleri için sergileyebilecekleri liderlik özelliklerine ve model 
olduğu bilinciyle hareket etmelerinin önemine dikkat çekmek de çalışmanın 
amaçları arasındadır.

2. YÖNTEM

Çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman inceleme tekniği ile 
birlikte literatür taraması yapılarak yürütülmüş bir derleme ve durum belir-
leme çalışmasıdır. Çalışmada alanyazından konu ile ilgili araştırmaların ta-
ranması yanında ortaokul 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitapları ile 10 ve 12. 
sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları incelenecek doküman olarak be-
lirlenmiştir. Literatür taranarak konu ile ilgili genel bir görünüm verilmeye 
çalışılmış, incelenen ders kitaplarının örnekler alınarak belirlenen hedeflenen 
insan tipinin yetiştirilmesine uygun bir zemin sunup sunmadığı da ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır.

Elde edilen veriler, uygunluk durumuna bakılarak metin işleme sürecinin aşa-
malarına örnek olarak yerleştirilmiştir. Bu şekilde Türkçe-Türk Dili ve Ede-
biyatı dersinin işleyiş süreci içerisinde öğrencilere ideal insan tipinin nite-
liklerinin nasıl kazandırılacağına yönelik ipuçları verilmeye çalışılmıştır. Bu 
çerçevede ideal insan tipinin karakteristik nitelikleri ve bu niteliklere sahip 
bireylerin yetiştirilmesinde Türkçe-Edebiyat derslerinde millî kimlik sahibi 
ideal insan tipinin nasıl idealize edilebileceğine yönelik uygulamalara deği-
nilmeye çalışılmıştır.
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3. KÜLTÜR NEDİR?

Kültür, toplum, insanoğlu, eğitim süreci ve kültürel muhteva gibi değişkenle-
rin ve bunlar arasındaki karmaşık ilişkilerin bir işlevidir (Güvenç, 1994: 101). 
Kültür, ait olduğu toplum açısından bakıldığında birleştirici bir unsurdur. Bir 
milletin millet olabilme sürecini tamamlayabilmesi için aynı dili konuşmala-
rının yanında aynı ruha, aynı bilince sahip olmaları da gerekmektedir. Birey-
lerin, yaşamın her noktasında ve renginde mecazî anlamda da aynı dili konu-
şabilmeleri çok önemli bir husustur. Bu olgunluğa erişmiş, kültürüne sahip 
çıkarak onu daha da zenginleştirmenin çabası içinde olan milletlerin kültür 
çekirdeklerinin sağlamlığından güç alarak her türlü sıkıntıya aşma kudretini 
benliklerinde bulabildiklerine ve güçlerini derin kökleri olan kültürlerinden 
aldıklarına şahit oluruz. Zengin bir kültür geçmişine sahip olmanın önemi 
kadar bu kültürün kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktarılması da önem taşı-
maktadır (Nurlu ve Gülden, 2017: 10).

Millî kimlik, millî kültürün, yani mensup olunan milletin yazı öncesi dönem-
lerinden bu güne kadar nesilden nesile aktararak getirdiği kültürün kişide 
veya milletteki yansıması, görüntüsüdür. Kişiyi diğer kişilerden, milleti diğer 
milletlerden farklı kılan özelliklerin bütünüdür. Yaşanan ortak kültürel çevre 
içindeki ‘ben’i veya ‘biz’i ‘ötekiler’den ayırt eden özellikler, millî kimliği 
oluşturur. Millî kimlik, Millî kültürün, yani mensup olunan milletin yazı ön-
cesi dönemlerinden bu güne kadar nesilden nesile aktararak getirdiği kültürün 
kişide veya milletteki yansıması, görüntüsüdür. Kişiyi diğer kişilerden, mil-
leti diğer milletlerden farklı kılan özelliklerin bütünüdür. İnsan veya millet, 
kendini, çevresini (insanı, diğer varlıkları, dünyayı, evreni, ...) algılayışıyla, 
anlamlandırışıyla, çevresinden etkilenişi veya çevresine etkileriyle, kısacası 
yaşama şekliyle ortaya koyduğu özelliklerle diğer kişilerden veya milletler-
den farklılaşır ki bu farklılaşmayla da insan veya millet, Millî şahsiyet-Millî 
kimlik kazanır (Sever, 2016: 36). Millî şuur, kendi milletinin varlığının tanı-
mak ve bilmek demektir. Bir balık için deniz ne ise, bir Türk için de asırlar 
boyunca içinde yaşadığı kültür odur (Kaplan, 2010: 37).
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4. MİLLÎ KİMLİK NEDİR?

Kimlik, ferdî ve kolektif bir zâtiyetin, çeşitli biçimleriyle içinden (sübjektif) 
veya dışından (objektif) tanımlanmasıdır. Ferdî olanın ‘sübjektif’, kolektif 
olanınsa ‘objektif’ kriterlerle değerlendirilebileceği gibi bir tanımlanmadır 
bu. Millî kimlik ise hem tarih içerisinde hem de tarih vasıtasıyla ve ‘hak edil-
miş bir vatan toprağı’nda (millî coğrafya), esas olarak ortak dil, inanç ve ha-
fıza üzerinden inşa edilen bir olgudur. Onun içindir ki, tarih ne kadar geriye 
götürülür ve kolektif hafızada yüceltilirse; millî coğrafya ne kadar ‘tezyin’ 
edilirse millî kimlik de o kadar derin ve zengin bir anlam yüklenir; yani, daha 
köklü ve sağlam bir karakter edinir. Weberyen anlamındaki bu ‘ideal tip’e uy-
gun bir millî kimliğin kendiliğinden teşekkülü sık rastlanılabilecek bir süreç 
değildir (Çalık, 2009: 19).

Millî kimliğin oluşması denildiğinde ilk akla gelen bireysel nitelikler ve top-
lumsal yapı olsa da arka planda bu unsurları etkileyen en öncelikli etmen, uy-
gulanan eğitimin hedefleri, içeriği ve işleyiş tarzıdır. Eğitimin hedefleri ve bu 
hedefleri gerçekleştirmede birincil derece işlev üstlenen ve sorumlu olan eği-
tim liderleridir. Eğitimin en temel unsuru olan öğretmenlerin mesleklerini en 
iyi icra edeceklerine dair hazırbulunuşlukları, öğrenme ortamlarına dinamizm 
katabilmelerinin temel şartıdır. Öğrencilerin hedeflenen nitelikleri kazanarak 
meslek hayatlarına ve gerçek yaşama hazırlanmaları, öğretmenlerin dinamik 
bir öğrenme süreci ilerletmelerine bağlıdır. Bu yeterlik de öğretmenlerin bil-
gi, beceri, tutum, görev şuuru, insan ve meslek sevgisi vb. açılardan belli bir 
yeterlikte olmasını, bir başka ifade ile kendilerinden beklenen eğitim liderli-
ğini yapabilecek donanımla var olmalarına bağlıdır. Topçu’ya (2015b) göre 
var olmak, düşünmek ve hareket etmek demektir. Hareket (aksiyon) kendi 
kendisini ve başka varlıkları değiştirmek demektir (s. 17). İradenin eseri olan 
her hareket mükemmele, daha mükemmele harekete doğru bir atılıştır. Ve her 
hareket evrensel oluşa bir temayülü ifade ettiği gibi, isteyerek yapılan her 
harekette ahlâkîliğin damgası vardır. Doğrusu, ahlaklılık, isteyerek yapılan 
hareketle başlar. Bu anlamda denilebilir ki, ‘hareket bizatihi iyiliktir’ (Topçu, 
2015c: 29-30).
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Millî kimlik sadece küresel değil aynı zamanda kaplayıcıdır da. Daha önemli 
olduğu düşünülen belli bazı durumlar varsa da, faaliyetlerinin pek çok nokta-
sında bireylerin ve toplulukların yaşamını kapladığı söylenebilir. Dil, hukuk, 
kurumlar ve seremonilerde olduğu kadar, gurur verici olaylardan ve mitlerden 
değer ve anılara dek bütün bir kültür sahasında boy gösterir millî kimlik. Top-
lumsal bakımdan millî bağ en şümullü topluluğu, toplumsal iletişimin normal 
olarak içinde geçtiği genel olarak kabul görmüş sınırları ve ‘dışardaki’ni ayırt 
etmenin sınırını oluşturur. Aynı zamanda millet, gerek ülke gerekse kaynak 
ve beceriler itibariyle temel bir moral ekonomi birimi olarak da görülebilir 
(Anthony, 1994: 222).

Hayata verdikleri mana bakımından insanları dört tipe ayırmak mümkündür 
(Safa, 2016):

• Keyif insanı,

• Rahat insanı,

• İş insanı,

• İdeal (mefkûre) insanı. Mefkûre (ideal) insan tipi, bütün güzellikleri, iyi-
likleri ve hakikatleri içine alan yüce bir hayır için yaşar (s. 19-21).

5. HEDEFLENEN İNSAN TİPİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE 
OKUL VE DERSLERİN İŞLEVLERİ

Safa (2016), memlekette idealcilik havası yaratacak amilleri hatırlatırken, 
‘Devlet büyük bir idealin ışınlanma merkezi olmalıdır.’, demekte ve şöyle 
devam etmektedir: İdealci devlet koyun sürülerinden kahramanlar yaratır. 
İdealsiz devlet, kahramanları koyun sürüleri hâline getirir. İdealciliğin ikinci 
fideliği okullardır (s. 22-23).

Sezai Karakoç’un okullarda kazandırılmasını tavsiye ettiği;

• İnançlı, yurt ve millet sevgisiyle dolu,

• Merhametli, insanlık sevgisi taşıyan, hayvanlara eziyet etmeyen, onları 
koruyan, yaratıkların tümüne insanî bir gözle bakan,
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• Çalışkan, bilgili, çok cepheli, yeteneğinin kapasitesini sonuna kadar kulla-
nan,

• Tek tip ve tek boyutlu bir zihin ve ruh sahibi olmaktan uzak,

• Eleştiri, diyalog, insanca tartışma gibi aydın olmanın özelliklerini kullan-
masını bilen, karşısındakinin hakkını teslim eden bir ahlâk yapısına kavuş-
muş (Özsaray, 2018: 251) vb. nitelikler, eğitimle yetiştirilmesi hedeflenen 
ideal insanın sahip olması gereken anlayışlar arasındadır.

Yukarıda sıralanan ideal insan özelliklerinin bireylere kazandırılmasında ve 
ideal fikrinin yeşertilmesinde okulların önemli bir zemin olduğu muhakkak-
tır. Bu çerçevede okullarda okutulan derslerin içerik, işleyiş ve işlevleri bü-
yük önem taşımaktadır. Öğrencilerin ideal fikri ile donanımlı kılınmasında 
metin temelli içerik ve işleyişi bakımından Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı 
dersleri önemli işlevlere sahiptir.

Eğitim sistemimiz yetkinliklerle bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sa-
hip karakterde bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derslerin öğretim prog-
ramlarında, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç 
duyacakları becerilerin ait olduğu yetkinlikler arasında ‘Anadilde iletişim’, 
‘kültürel farkındalık ve ifade’, ‘sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler’... 
(MEB, 2018a: 6-8) yer almaktadır. Millî kimlik bilincine sahip ideal insan 
yetiştirilmesi için Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı dersi metin işleme süreç-
leri, öğretim programının sunduğu imkânlar çerçevesinde ve millî hedefler 
bağlamında planlanması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Türkçe 
ve Edebiyat ders kitaplarına konulan metinler hedeflenen ideal insan yetişti-
rilmesine en önemli zemin; süreçte lokomotif unsur da yürütücü/uygulayıcı 
olan Türkçe ve Edebiyat Öğretmenleridir.

6. HEDEFLENEN İNSAN TİPİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE 
DİL VE EDEBİYATIN ÖNEMİ

Eğitimin işlevlerini yerine getirmesinde ve hedeflenen amaçlara ulaşılma-
sında en temel araç olan dil, eğitimin omurgasıdır. Omurga sağlam olursa, 
diğer organlar işlevlerini daha iyi yerine getirebilirler. Bu bakımdan eğitimde 
derslerin amaç ve anlamına uygun yürütülebilmesi için başta öğretmen ve öğ-
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rencilerin anlama ve anlatma beceri alanlarına hâkimiyetleri ve bu becerileri 
etkin kullanıyor olmaları önemlidir.

Bireylere millî bilincin kazandırılması, millî kültürün korunması, sahip olu-
nan kültürün gelecek nesillere aktarılması ve genel manada millî birlik ve be-
raberliğin sağlanmasında dil, sayısız işlev görebilen önemli bir araçtır. Millî 
kültürün kazandırılmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında işlev 
gören önemli unsurların başında olduğuna göre, dilin temel becerilerinin bi-
reylere kazandırılması ve bireylerin dili etkili bir şekilde kullanıyor olmaları 
gerekmektedir.

Dil, edebiyatın ana malzemesidir. Edebiyat ise, o dili konuşan milletin bil-
gi ve kültür seviyesinin, zevk ve güzellik anlayışının göstergesidir (Ünalan, 
2012). Edebiyat, dil aracılığıyla vücut bulmakta, milleti millet yapan unsur-
ları konu edinmekte; dil de inceliklerini, imkânlarını edebi metinlerde göster-
mektedir. Eğitimin işlevlerini yerine getirmesinde ve Türkçe-Edebiyat dersle-
rinde hedeflenen amaçlara ulaşılmasında temel araç olan metinlerin incelenip 
çözümlenmesi süreci büyük önem taşımaktadır. Metinlerin incelenip çözüm-
lenmesi sürecinin planlayıcısı, yürütücüsü ve lokomotifi de öğretmenlerdir. 
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, eğitimin omurgası dil; lideri/beyni de 
öğretmendir.

Kültür deyince ilk akla gelen şey ‘dil’, millet denen sosyal varlığı birleştirir. 
Millet duygu ve düşüncelerini yazıya geçirince, daha sağlam bir birlik mey-
dana gelir. Kültür deyince sadece dil ve edebiyat değil, musiki, resim, mimarî 
gibi sanatlar, aile ve hukuk sistemleriyle çalışma tarzı da söz konusudur. Kül-
tür, bir bakıma, insanoğlunun maddî ve manevî ihtiyaçlarının maddeleşmiş 
şekillerinden ibarettir (Kaplan, 2010: 25-28).

Milleti millet yapan dili ve kültürüdür. Milletler ancak dilleri ve kültürleri 
sayesinde varlıklarını koruyabilirler. Diline sahip çıkmak bir bakıma kültü-
ründen haberdar olmaktır. Kültürüne yabancı olmamak da karakteristik hayat 
tezahürlerini canlı tutmak, kendine özgü olanı unutmamaktır. Toplumda bi-
reyler arasında olması gereken birlik ve bütünlük anlayışı, dil ve kültür dina-
mizmi ile canlı tutulabilir (Göçer, 2002: 54).
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Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en etkili araç, öğrenme ve öğretme 
için tarafların üzerinde buluştuğu en uygun zemindir. Edebiyat ise kişilerin 
duygularını, düşüncelerini, yaşanmışlıklarını, hayal, istek ve tasarılarını... 
başkalarıyla paylaşmak, kalıcı kılmak için dilin imkân ve inceliklerinden ya-
rarlanarak farklı formatlarda ortaya koyma sanatıdır.

Dil, edebiyatın ana malzemesidir. Bu malzemenin en küçük anlama birim-
leri kelimelerdir. Dil, edebiyatın ana malzemesi, edebiyat ise, o dili konuşan 
milletin bilgi ve kültür seviyesinin, zevk ve güzellik anlayışının göstergesidir 
(Ünalan, 2012: 113-114). Edebiyat dile dayanır. Bir şiirde, hikâyede, roman-
da, tiyatroda bize heyecan veren o derin ve ulvî hisler, kafamızın içinde bir 
dünya yaratan hayaller ve tasvirler, varlıklarını ve tesirlerini kelimelere borç-
ludur. Musikide ses, resimde boya, mimarîde taş ne ise edebiyatta da kelime 
odur (Kaplan, 2010: 172).

Dil ve edebiyat millî kültürün en önemli manevi ögelerindendir. Bu sebeple 
dil ve edebiyat öğretimiyle kültür birikiminin yeni kuşaklara aktarılmasındaki 
yakın ilişki, öğretimin, örgün eğitimdeki önemini daha da artırmaktadır. Çün-
kü dil, hem millet olmanın temel ögelerinden biri hem de kültür birliğinin en 
önemli aracıdır. Edebiyat ise bu kültür birliğinin temel değeridir (Sever 2006, 
akt. Kurtoğlu, 2017, 234). Dil, edebiyat veya kültür, inançları kalabalıklara 
yayarak onları yakıp yıkan bir fırtına haline gelebilir veya onlara karanlık 
gecelerinde yol gösteren bir ışık olur (Kaplan, 2010: 129).

Edebiyat öğretimi, aynı zamanda millî kültürün de öğretimidir. Millî kültür, 
toplumsal bir kimlik oluşturarak, toplumda ortak duyuş ve düşünüş meydana 
getirerek insanların sağlıklı iletişim kurmalarını sağlar. Duygusal ve kültürel 
uyum ne kadar fazla olursa iletişim de o derece hızlı ve etkili olur. Millî kültür 
toplumun çekirdeğini oluşturur. Küreselleşme ile birlikte toplumların kendi 
kültürel kimlikleri tehlike altına girmiştir. Bunun karşısında kültürün taşıyıcı-
sı olan dilin öğretimi ile kültürün öğretimi birbirinden ayrılmadan gerçekleş-
tirilmelidir (Uslu Üstten, 2018: 273).

Dil, inceliklerini, güzelliklerini, imkânlarını, metinler aracılığı ile sergiler. 
Metinler, dilin görücüye çıktığı önemli bir zemin olması yanında, insanın, 
yaşamın, kültürün ve daha birçok unsurun ele alınıp işlendiği iç içe, geniş bir 
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yapıya sahiptir. Şu hâlde dil, birey ve toplum açısından işlev gören önemli bir 
araç ise ve dil metinler zemininde varlığını hissettiriyorsa Türkçe-Türk Dili 
ve Edebiyatı dersini işleyiş biçimi de büyük önem taşımaktadır.

Eğitim kanalıyla millî bilinç kazandırılmasında uygulamalar içinde verilecek 
değer eğitiminin gerçekleştirilebileceği en önemli zemini Türkçe/Edebiyat der-
si sunmaktadır. Toplumun birlik ve bütünlüğünün sağlanması, kişiler arası di-
namik ilişkilerin oluşturulması verilecek değer eğitimiyle doğrudan ilişkilidir. 
Bireylerin hayat algısı, beklentileri, hedefleri, inançları, değerler sistemini; de-
ğerler sistemi de belli bir ilişki ağı içinde bu unsurların gerçekleşmesini etkile-
mekte ve uygun ortamı hazırlamaktadır. Öğrencilerin millî, ahlaki, insani, kül-
türel değerlere yönelik bilinç oluşturulmasında Türkçe ve Edebiyat derslerinde 
kullanılan metinler önemli bir zemin sunabilir. Okullarda gerçekleştirilen dil ve 
edebiyat eğitimi bu unsurlar arası ilişkilerin sezilmesi, birbirleri arasında etki-
leşimin sağlanması ve belli bir ilişki ağı oluşturarak birey ve toplum açısından 
olumlu bir yapılanma için farkındalık kazandırabilir. Bu, temelde bireyler arası 
iletişimin sağlanmasının alt yapısını oluşturmayı hedef koyan Türkçe-Türk Dili 
ve Edebiyatı derslerinin planlı ve sistemli bir şekilde yürütülmesi gerekir.

İlk, orta ve lise dönemlerinde Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri metin 
temelli gerçekleştirilmekte; öğrencilerin metin aracılığı ile bilgi, beceri, tutum 
ve ait olduğu toplumun kültür coğrafyasına yönelik farkındalık kazanması he-
deflenmektedir. Bu bakımdan ders kitaplarında yer verilecek metinlerle ders 
dışı okuyacakları edebî metinlerin seçimi önemli işlev görmektedir. Çünkü öğ-
rencilerin bilgi kazanması, bilgisini kullanarak gerçek yaşam becerilerini geliş-
tirmesi ve millî, manevi, ahlaki, insani, kültürel vb. alanlara yönelik bir farkın-
dalık kazanabilmeleri söz konusu edebî metinler üzerinden sağlanabilmektedir.

İlk, orta ve lise dönemlerinde öğrencilerin ders kitaplarında nitelikli metin-
ler ve öğretim materyalleriyle karşılaşması, öğrencilerin millî, manevi, ahlaki 
ve kültürel değerlere karşı olumlu tutum geliştirmesine katkı sağlayacaktır. 
Edebiyat ve dil öğretiminde seçilecek metinlerin ve ders kitaplarında yer ala-
cak metinlerin niteliğinin, çeşitliliğinin yanı sıra; ders kitaplarının gerek şekil 
gerekse içerik özelliklerinin etkililiği ve verimliliği de önem arz etmektedir 
(Eskimen, 2016: 4).
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Günümüzde bireylerin 21. yüzyıl becerileriyle donanımlı bir şekilde yetiş-
tirilebilmesi için, iletişime temel olan anlama ve anlatma becerilerinin ka-
zandırılması gerekir. Bunun için Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin 
yürütülmesine zemin olan ve kaynaklık eden edebî metinlerin seçimi, öğrenci 
merkezli ortamlarda incelenip çözümlenme çalışmaları önemlidir. Öğretmen-
lerin, pedagojik bir araç olarak kullanılan bu metinlerin incelenip çözümlen-
mesi süreçlerini iyi planlayıp yürütmeleri gerekir. Türkçe ve Edebiyat dersleri 
bu şekilde yürütüldüğünde öğrenciler millî ve evrensel değerlerden beslene-
rek millî kültürün dinamik bir unsuru olan millî bilince sahip olabilirler.

Türkçe-Edebiyat derslerinin yürütülmesine zemin olan ve kaynaklık eden 
edebî metinlerin öğrenci merkezli süreçlerle incelenip çözümlenmesiyle öğ-
renciler, millî ve evrensel değerlerin farkında olarak millî kültürün dinamik 
bir unsuru olan millî bilince sahip olabilirler.

Edebiyat öğretimi, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeyi, öğrencilere dil 
zevki kazandırmayı ve metinler aracılığıyla kişilik gelişimine katkıda bulun-
mayı amaçlar. Aynı zamanda gençlere toplumsal ve ahlaki değerler öğretmek, 
onları okul dışında var olan gerçek hayata hazırlamak edebiyat eğitiminin 
hedefidir (Uslu Üstten, 2018: 271). Dil ve edebiyat, kültürel değerlerin oluş-
masına ve geliştirilmesine katkı sağlarken aynı zamanda ortaya çıkan kültürel 
değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir işlev üstlenmekte-
dir. Bu doğrultuda Türk Dili ve Edebiyatı dersi kültür aktarımında araç göre-
vindedir (Karakuş vd., 2017: 175-176).

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı dersleri metinler aracılığı ile yürütülmekte; 
bu dersler bağlamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler, me-
tinler aracılığı ile kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türkçe-Türk Dili ve Ede-
biyatı dersinin önemini öne çıkaran bir başka durum da eğitim dili olmasıdır. 
Eğitimde tüm dersler, Türkçenin kullanım imkânları aracılığıyla gerçekleş-
tirilmektedir. Eğitim dili olan Türkçeyi ve bu çerçevede anlama ve anlatma 
becerilerini etkin bir şekilde kullanma yeterliğine sahip olan öğrenciler sa-
dece Türkçe dersi için değil, aynı zamanda tüm dersler ve gerçek yaşam için 
önemli kazanımlar elde etmiş olmaktadırlar. Millî kültür bilincinin kazandı-
rılmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında üstlendiği işlevler do-
layısıyla Türkçenin bireylere öğretilmesine daha fazla kafa yorulması gerekir. 
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Bu açıdan Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı dersi metin inceleme ve çözümleme 
süreçlerinin iyi planlanıp yürütülmesinde büyük yarar vardır.

7. HEDEFLENEN İNSAN TİPİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE 
EĞİTİM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞ VE İŞLEVLERİ
Metin temelli gerçekleştirilen Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin amaç-
lar doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, birtakım edebi metinlerin sunduğu 
imkânlar çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı 
dersleri hedeflenen insan nitelikleriyle yetiştirilebilmesinde metin inceleme ve 
çözümleme çalışmaları aracılığıyla önemli bir zemin sunmaktadır. Bu imkânın 
oluşturulabilmesinde ders içeriklerinin millî hedefler bağlamında yapılandırıl-
ması büyük önem taşımaktadır. İlgili derslerin amaçlara hizmet edecek şekil-
de yürütülmesinde etkili olabilecek iki boyuttan söz edilebilir. Bunlardan ilki, 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı ve sorumluluk alanı içerisinde düşünü-
lebilecek çalışmalar, ikincisi de tüm ülke genelinde eğitim verilen okullar ve 
okullarda görevli öğretmenlerin sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirilen 
çalışmalardır. Bu çalışmalardan ilk akla gelen unsurlar aşağıda verilmiştir.

A) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Sorumluluk Alanıyla İlgili 
Çalışmalar

1. Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri yanında Türkçe-Türk Dili 
ve Edebiyatı dersinin özel amaç ve ilkelerinin belirlenerek ortaya konulması

2. Öğretim Programının hazırlanması

Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programlarının eğitim felsefesi 
ve bu doğrultuda uygulanacak öğretme ve öğrenme yaklaşımının uygulayıcı-
lara tanıtılması.

3. Öğretim Programına İşlerlik Katacak Ders Kitaplarının Hazırlanması

• Öğretim programları doğrultusunda Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı ders 
kitaplarının hazırlanması.

• Ders kitaplarında yer verilecek temaların/ünitelerin belirlenmesi.

• Temaların/ünitelerin çerçevesini ve içeriğini oluşturan metinlerin seçilmesi.
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• Öğretim programlarında verilecek değer eğitiminin çerçevesinin belirlen-
mesi.

• Öğretim programlarında hedeflenen kazanım listesinin oluşturulması.

4. Öğretim programlarının felsefesi doğrultusunda ve ders kitaplarının aracı-
lığıyla öğretimi gerçekleştirecek eğitim kadrosunun yetiştirilmesi

Öğretimini gerçekleştirecek öğretmenlerin yetiştirilmesi:

• Meslek Öncesi Çalışmalar

• Hizmet İçi Eğitimler

Bu çalışmada, millî kimlik oluşumu ve ideal insan modeli için Millî Eğitim 
Bakanlığının sorumluluk alanına değinilmeyecek; Eğitim Kurumları ve Öğ-
retmenlerin Sorumlulukları başlığı altında Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı öğ-
retmenlerinin metin işleme, inceleme-çözümleme süreçlerin ve bu süreçlerde 
öğretmenlerin sorumlulukları üzerinde durulacaktır.

B) Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatına Bağlı Eğitim Kurumları ve 
Uygulayıcıların- Öğretmenlerin Sorumluluk Alanıyla İlgili Çalışmalar

İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul yönetimlerinin hizmet verdiği 
yerleşim birimlerinde öğrenciler ve ailelerinin gelişimlerine katkı verecek 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeleri önemlidir.

Eğitimi gerçekleştirme: Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının te-
mel görevi ülke çapında verilen eğitimi planlamak ve yürütmektir. Bu görevin 
yerine getirilmesinde en büyük sorumluluk sınıf içince bireysel farklılıklara sa-
hip öğrencilerle karşı karşıya kalan eğitimin lideri öğretmene düşmektedir.

Dersler için hazırlanan programların eğitim amaçları ile öğretim amaçları 
ayrı ayrı iyi belirlenmezse hedefe ulaşmak mümkün değildir. Her derste ol-
duğu gibi ana dili derslerinde de başarıya ulaşmak ancak sağlam planlanmış 
eğitim programları ile mümkündür. Eğitim programı içerisinde yer alacak 
konu başlıklarının tartışmaya yer vermeyecek şekilde açık ve eksiksiz olarak 
hazırlanması programın başarısını da beraberinde getirecektir (Temizyürek 
ve Balcı, 2015: 497).
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Millî Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitimin genel amaçları, ye-
tiştirilmesi hedeflenen insan tipinin niteliklerine işaret etmektedir. Türk Millî 
Eğitiminin genel amacı (MEB 1973) Türk Milletinin bütün fertlerini;

• Atatürk Millîyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren;

• Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;

• Laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev 
ve sorumluluklarını bilen;

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekil-
de gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, ge-
niş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse 
değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan;

• Yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir (s. 5101).

Millî Eğitimin genel amaçları arasında sıralanan yetiştirilmesi hedeflenen in-
san tipinin nitelikleri, büyük oranda öğretmenlerin sorumluluk alanıyla ilgili-
dir. Bunun için bu çalışmada Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmen-
lerinin metin işleme ve çözümleme sürecinde yapabilecekleri uygulamalar 
üzerinde durulmaktadır.

Ulusal ve evrensel değerlerle donatılmış, kendisiyle ve toplumla barışık bi-
reylerin yetiştirilmesinde dilin önemi göz ardı edilemez. Dilin bir sistem ola-
rak öğrencilere sezdirilmesinde ve beceriye dönüştürülmesinde Türkçe der-
sinin önemli bir rolü vardır. Türkçe ders kitaplarında yer alan metinler hem 
dil bilgi ve becerisinin hem de değer ve bilgi bütünlüğünün öğrencilere tam 
anlamıyla kazandırılmasında kullanılacak en önemli araçlardır. Türkçe der-
sinde metinler üzerinde yapılan her türlü etkinlik (hikâye çözümleme, anı, 
masal anlatma, metin oluşturma vb.) öğrencilere değerleri iletmek için doğal 
ortamlar oluşturur (Ekinci Çelikpazu ve Aktaş, 2011: 421).

Türkçe dersi; doğru ve güzel okumayı yazmayı, etkili dinlemeyi, dil bilgisi 
kurallarını uygulatmayı ya da etkili konuşmayı amaçlamanın yanında; bireyin 
millî, ahlaki, sosyal ve evrensel değerlere sahip olmasını da amaçlar. Türkçe 
dersinin değerlerle ilgili amaçlarını gerçekleştirmede duyuşsal eğitim devreye 
girer. Duyuşsal eğitimin içinde insana kazandırılmak istenen değerler, duygular, 
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ahlak kuralları, istek ve arzular... yer almaktadır (Şen, 2008: 764). Türkçe-Türk 
Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerin millî, ahlaki, dilsel, sosyal vb. bece-
rilerle evrensel değerlere sahip olmalarına yönelik hedeflere ulaşılmasında ger-
çekleştirilen metin temelli çalışmalar işlevsel değeri olan önemli çalışmalardır. 
Bu bakımdan Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin gerçekleşme zemini 
olan metinlerin seçimine önem verildiği kadar tema/ünitelerde yer verilen me-
tinlerin incelenip çözümlenmesine de özen göstermek gerekir.

Şahsiyet sahibi ideal insan tipinin yetiştirilmesinde Türkçe-Türk Dili ve Ede-
biyatı derslerinin işlenmesinde zemin teşkil eden metinlerin de toplumun 
değerlerine ters düşmeyen, dinamiklerini canlı tutacak içerikte olması gere-
kir. Bu tür niteliklere sahip metinlerin ortaya çıkarılması, millî kimliğe sahip 
edebi şahsiyetlerin ürettikleri eserlere ihtiyaç vardır. Köprülü’ye (2007) göre, 
sanatkâr, mensup olduğu milletin edebiyatında bir varlık gösterebilmek için 
edebî bir şahsiyete malik olmalıdır. Bir milletin edebi ihtiyaçlarını ilk defa 
hissederek onları muvaffakiyetle tebliğe muvaffak olan sanatkâra ‘edebî bir 
şahsiyet’ diyebiliriz ve şahsiyetlerin kıymeti, kuvvetleriyle mepsuten mütena-
siptir, en kuvvetli şahsiyet ise en çok ‘millî’ olandır (s. 17-18). Şu hâlde şah-
siyet sahibi ideal insan tipinin yetiştirilmesi için öncelikle nitelikli metinleri 
üreten, üretilen metinleri değerlendirerek seçip üniteler hâlinde kitaplaştıran, 
seçilen metinleri derslerde öğrencilerle inceleyip çözümlenmesini gerçekleş-
tirecek millî kimliğe sahip edebî şahsiyetlere ihtiyaç vardır.

Dilin, insanın gelişmesinde ve olgunlaşmasında çok önemli bir yere sahip ol-
duğunu; dil öğretiminde kullanılacak metinlerin insanların gelişimine uygun 
olarak hazırlanmasına ve ders kitaplarında öğrencilerin beyinlerindeki kontrol 
mekanizmalarını geliştirici, kural dışı davranışların yaratacağı olumsuzlukla-
rı gösteren uyarıcı metinlerin konulmasına vurgu yapan Uslu Üstten (2018), 
metnin işlenmesi sürecine yönelik olarak şunları söylemektedir. Gençlerin ka-
rar verme, seçim yapma ve kurallara uyma gibi değerler ile kişilik gelişimleri 
arasında önemli bir ilişki vardır. Akıl yürütme ve karar verme becerisi 20’li 
yaşlardan sonra olgunlaşan gençlere, düşüncelerinde ortaya çıkan tutarsızlıkla-
rı, kendilerinin fark etmeleri sağlayacak değerler eğitimi verilmelidir. Bireyin 
sorumluluk almasına, fikirlerini ve kararlarını belirtmesine imkân verilen or-
tamlarında ahlakî gelişim daha kolay ve sağlıklı gelişir (s. 22-23).
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Türkçe Dersi Metin işleme Sürecinde Öğrenme-Öğretme Etkinliklerini 
Planlama ve Yürütme Aşamaları

Türkçe dersi metin işleme süreci ile ilgili aşağıdaki aşamalardan söz edilebilir:

Hazırlık (genel hazırlık, ön hazırlık ve zihinsel hazırlık). Ön bilgileri hareke-
te geçirme: Ön öğrenmelerle ve daha önce işlenen derslerde işlenen konu ve 
metinlerle ilişkilendirme yapılmasını sağlayıcı soruların sorulması.

Metni tanıma ve tahmin etme: Başlıktan hareketle metnin içeriğini tahmin 
ettirme. Metnin görseli veya diğer görsellerden yararlanarak metnin içeriğini 
tahmin ettirme.

Anahtar kelimelerle çalışma: Metnin içeriğini tahmin etmede işe yarayacak 
referans kelimeler söylenip üzerinde konuşulması.

Okuma Anlama/Dinleme-İzleme Anlama: Metnin okunması, okutulması. 
Metni anlama ve çözümlemeye yönelik çalışmalar

Metni görsellerle ilişkilendirerek okuma ve anlam kurma, anlamlandırma ça-
lışması ile öğrencilerin kültürel, millî ve manevi değerlerimize gönülden bağlı 
biri olmalarının alt yapısı oluşturulabilir. Yine öğrencilerin gizil güçlerini keş-
federek yetenekli olduğu alanlarda milletine hizmet edecek yararlı bir birey 
olmaları için farkındalık kazandırılabilir ve azimle çalışmaya özendirilebilir.

Örneğin (Ceylan vd., 2018: 74-75):

3. Tema: Bilim ve Teknoloji

Hazırlık Çalışmaları

1. Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri hakkında yaptığınız araştır-
ma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerden dikkatinizi çeken birini 
arkadaşlarınıza anlatınız.

Etkinlik: Aşağıdaki metni olay akışına uygun bir şekilde ve görselleri takip 
ederek okuyunuz.

‘Aziz Sancar (2015 Nobel Kimya Ödülü): Gözlem yapan, araştırmayı seven, 
düşünen, sorgulayan bir çocuktum. Yüce Türk milletinin muazzam gücünü 
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ruhunda duyan; kültürel, millî ve manevi değerlerimize gönülden bağlı biriy-
dim. Bilimsel çalışmalar yanında, kendi kültürel değerlerimize sahip çıkmak 
ve Amerika’ya gelen, burada yaşayan Türklere yardımcı olmak amacıyla bi-
yokimya ve biyofizik profesörü eşim Gwen (Gıven) Sancar ile birlikte Ameri-
ka’da bir ‘Türk Evi’ açtık. Burada Türk öğrencileri ve akademisyenleri kalır. 
Onlara yardımcı olunur. Türk Evi’nde Türk kültürü ile ilgili çeşitli sunular 
yapılır. Millî ve dinî bayramlarımızı kutlarız.’

Öğrencilerin yardım etme, empatik davranma gibi duyuşsal ve sosyal beceri-
lerle donanımlı kılınarak kendisi ve çevresiyle barışık bir anlayışla toplumla 
bütünleşen insan özelliği kazanmaları için yorumlama, değerlendirme, tartış-
ma gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Örneğin (Akgül vd., 2018: 19):

1. Tema: Erdemler

Metin: Munise

Etkinlik 3: Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

Soru 5. İnsanların yaşadıklarını anlamada, empati yapmanın önemi nedir?

Soru 6. Çevrenizde yardıma ihtiyacı olan insanlar için neler yapabilirsiniz?

Söz Varlığını Geliştirme: Metinde öğrencilerin ilk kez karşılaştıkları kelime-
lerle çalışma.

Metin Aracılığı ile Öğrenme: Metnin anlaşılıp kavrandığının birer göstergesi 
olarak sözcük ve cümle oluşturma; diğer derslerle, ara disiplinlerle ve günlük 
hayatla ilişkilendirerek cümle kurma çalışmaları.

Metin altı sorular aracılığı ile metnin ait olduğu tema kapsamında öğrencile-
rin içinde yaşadığı toplumun işleyişine dair bir farkındalık kazandırılabilir.

Örneğin (Ceylan vd., 2018: 34):

1. Tema: Okuma Kültürü

Etkinlik 2: Dinlediğiniz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru 6: Bir insanın hedeflerine ulaşmasındaki kararlılığı, o insanın ve içinde 
yaşadığı toplumun hayatını nasıl etkiler? Örneklerle anlatınız.
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Kendini İfade Etme (Konuşma-Sözlü Anlatım ve Yazma-Yazılı Anlatım): 
Konuşarak ve yazarak kendini ifade etmede yeni öğrenilen kelimelere de yer 
vererek söz varlığını kullanma.

İşlenen metne ve metnin ait olduğu temaya dayalı olarak öğrenilenlerin kalı-
cılığını ve öğrencilerin kültürel zenginliklerimiz konusunda bilinçlenmelerini 
sağlamak amacıyla güdümlü ve yaratıcı yazma çalışması yapılarak farkında-
lık kazandırılabilir.

Örneğin (Ceylan vd., 2018: 174-175):

6. Tema: Millî Kültürümüz

Etkinlik 4: ‘Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraf-
larını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

...............................................................................................................

..............................................................................................................

Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Tür-
kiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zengin-
liğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.’

Metin altı soruların cevaplanmasından sonra tamamlayıcı bir çalışma olarak 
görsel yorumlatma etkinliği ile tema bağlamında işlenen metin aracılığıyla 
öğrencilerin ait olduğu toplumun değerlerine karşı farkındalık kazandırma 
amaçlı görseller yorumlatılabilir.

Örneğin (Ceylan vd., 2018: 59):

2. Tema: Millî Mücadele ve Atatürk

Etkinlik 3: A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerle ilgili bilgileri oku-
yunuz.

Açıklama: Anıtın en üstündeki ay yıldızı taşıyan yedi insan figürü ülkemizin 
yedi bölgesini temsil etmektedir.

Dil Bilgisi Konu ve Kurallarını Kavrama: İşlevsel dil bilgisi öğretimi-öğ-
renimi çalışmaları.

Ölçme ve Değerlendirme: Tüm aşamalarda etkin olan dinamik unsur.
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Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Metin İnceleme ve Çözümleme Sürecinde 
Öğrenme - Öğretme Etkinliklerini Planlama ve Yürütme Aşamaları

Türk Dili ve Edebiyatı dersi metin inceleme ve çözümleme süreci ile ilgili 
aşamalar:

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında (MEB 2015) metin inceleme 
ve çözümleme sürecine yönelik şu aşamalardan söz edilmektedir (akt. Göçer, 
2016: 120-122):

Hazırlık

Metni Anlama ve Çözümleme

Eleştirel Okuma

Dil Bilgisi

Yazma Çalışmaları

Sözlü İletişim Çalışmaları

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Güncellenen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programında dersin kazanım-
ları ‘Okuma’, ‘Yazma’ ve ‘Sözlü İletişim’ olmak üzere üç ana başlık altında 
toplanmış ve öğrenme sürecindeki etkinlik alanları şu şekilde belirtilmiştir 
(MEBa, 2018: 17):

Okuma (metni anlama ve çözümleme): şiir, öyküleyici (anlatmaya bağlı) ede-
bî metinler, tiyatro, bilgilendirici (öğretici) metinler.

Yazma

Sözlü iletişim: konuşma, dinleme.

Öğrencilerin millî bilince sahip olmalarında ünitede yer alan metinlerin ince-
leme ve çözümlenmesi öncesi hazırlık, metni anlama ve çözümleme aşamala-
rında birtakım hazırlayıcı veya çıkarım gerektiren yorumlayıcı sorularla millî 
duygulara değinilebilir, farkındalık kazandırılabilir.

Örnek1: (Karaca vd., 2018: 145, 150):

Ünite 4: Destan/Efsane
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3. Metin: Oğuz Kağan Destanı

Hazırlık sorusu: Dünyada pek çok millet bulunmasına karşın hepsinin kendi-
ne özgü doğal destanlarının olmasının nedeni sizce ne olabilir?

Metni anlama ve çözümleme sorusu: Oğuz Kağan Destanı dilimiz, edebiya-
tımız ve tarihimiz açısından nasıl bir önem taşımaktadır? Nedenleriyle açık-
layınız.

Öğrencilere bayrak, vatan milleti millet yapan unsurlar konusunda farkın-
dalık kazandırarak Türk milletinin önemli değerlerinin konu edinildiği ko-
nuşma, yazma, yarışma, araştırma, tartışma, inceleme vb. çalışmalar içeren 
etkinlikler gerçekleştirilebilir.

Örnek 2: (Babadağ, 2018: 93):

Ünite 3: Şiir

6. Metin: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor

Metni anlama ve çözümleme aşaması 9. soru: Okuduğunuz şiirdeki millî, 
manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihi ögeleri belirleyiniz 
(tartışınız).

Etkinlik 2: a) Türk toplumu için ‘bayrak’ ne anlamı ifade eder?

b) Türklerin bayrak sevgisini anlatan şiir ve fotoğraf yarışması düzenleyiniz. 
Dereceye giren eserleri okul ve sınıf panolarında sergileyiniz.

c) Vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden şehitlerimize karşı vefa 
borcumuzu nasıl ödeyebiliriz?

Örnek 3: (Babadağ, 2018: 96):

Ünite 3: Şiir

7. Metin: Bu Vatan Kimin?

Hazırlık sorusu: Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan tarihi olaylar ne-
lerdir? Belirtiniz.
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Metni anlama ve çözümleme aşaması 10. soru: Vatanına sahip çıkmayan mil-
letler hangi tehlikelerle karşı karşıya kalır? Sizce bu tehlikelere karşı millet 
olarak neler yapabiliriz?

Örnek 4: (Babadağ, 2018: 267, 269):

Ünite 7: Söylev

4. Metin: III. Selim’in Nutku

Hazırlık sorusu: Vatanseverlik değerine sahip bireylerin sorumlulukları ne-
lerdir? Belirtiniz.

Metni anlama ve çözümleme aşaması 7. soru: III. Selim’in askerleri cesa-
retlendirmek için ileri sürdüğü görüşlerini hangi gerekçelere dayandırdığını 
belirleyiniz. Devletin ve ordunun başında III. Selim’in yerinde siz olsaydınız 
askerlerinize neler söylerdiniz? Belirtiniz.

Metin İşleme-Çözümleme Sürecine Yönelik Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı 
Dersi Öğretim Programı Açıklama ve Yönlendirmeleri

Öğretim programlarında ideal insan niteliklerinin öğrencilere kazandırılma-
sına zemin olacak tema/üniteler ve kullanılabilecek konu örnekleri arasında 
şunlar gösterilebilir (MEB, 2018b: 16):

Tema: Millî Kültürümüz

Konu Örnekleri: aile, bayrak, büyüklerimiz, dinî bayramlar, gelenekler, gele-
neksel sporlar, insan ilişkileri, kültürel miras, mekânlar, millî bayramlar, şe-
hirlerimiz, sıla, tarihî mekânlar, tarihî şahsiyetler, tarihî eserlerimiz, Türkçe, 
vakıf kültürü, vatan, yurdumuz vb.

Tema: Erdemler

Konu Örnekleri: ahlak, alçak gönüllülük, azim, cömertlik, dayanışma, dost-
luk, dürüstlük, güven, iyilikseverlik, kardeşlik, merhamet, paylaşma, sabır, 
sadakat, saygı, sevgi, sılayırahim, vefa, vicdanlı olmak, yardımlaşma vb.

Tema: İletişim

Konu Örnekleri: aile iletişimi, bilgi iletişimi, diğer canlılarla iletişim, etkili 
iletişim, iletişim becerileri, insanlarla iletişim, kitle iletişim araçları, komşu-
luk, kültürel iletişim, kültürler arası iletişim, öğrenci öğretmen iletişimi vb.
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Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır ve toplumun kültürü insanın 
kişiliği gibidir. Eğitim insanın ruh, duygu ve düşünsel yapısını amaçladığı 
için kültüreldir. Kültür temelli eğitim, hem insanın benlik duygusunu oluş-
turur hem de ülkelerin paradigmasının çağın egemen paradigmasının içinde 
yok olmasını önler. Eğitimin asli işlevini yerine getirebilmesi için onu kültüre 
uygun şekilde yapmak gerekir. Her toplum kendi kültürüne uygun insan ye-
tiştirmelidir. Eğitim ancak bu durumda bir kimlik kazandırabilir (Aydoğan, 
2018: 24-30).

Bir toplumun geleceğinin, değerlerini benimsemiş ve bu değerleri sahip oldu-
ğu yetkinliklerle ete kemiğe büründüren insanlarına bağlı olduğu tartışma gö-
türmez bir gerçektir. Bundan dolayı eğitim sistemimiz her bir üyesine uygun 
ahlaki kararlar alma ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliğini kazan-
dırma amacıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarı-
lı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve davranışları kazandıran bir yapı değildir. 
Temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek asli görevidir; yeni neslin 
değerlerini, alışkanlıklarını ve davranışlarını etkileyebilmelidir. Öğretim 
programlarında yer alan ‘kök değerler’ şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, 
öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik. 
Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili ol-
duğu alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat 
bulacaktır (MEB, 2018a: 6; (MEB, 2018b: 4).

Öğretim programlarında insan gelişiminin bir bütün olduğu ilkesi ile hareket 
edilmiştir. İnsanın farklı gelişim alanlarındaki özellikleri birbirleri ile etkile-
şim hâlindedir. Söz gelimi dil gelişimi düşünce gelişimini etkiler ve düşünce 
gelişiminden etkilenir. Bu sebeple öğretmenlerden, öğrencinin edindiği bir 
kazanımın, gelişimde başka bir alanı da etkileyeceğini dikkate alması beklenir 
(MEB, 2018a: 9). Bu çerçevede eğitim süreçlerinde öğrencilerin ideal insan 
nitelikleri konusunda bilinçlenmesi için kazanım hedefi konmuş, yapılabile-
ceklere işaret edilmiştir. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı öğretim programında 
öğrenciler için şöyle bir kazanım yer almaktadır (MEB, 2018a: 20): Kazanım 
ifadesi: ‘Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî 
ve mitolojik ögeleri belirler.’ Ayrıca öğretmenlere çalışmalarını yürütürken 
göz önünde bulunduracakları bir açıklama da şöyledir: ‘Ünite 4: Destan/Ef-
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sane: Efsane ve destanların, ait oldukları toplumun millî kimliğiyle olan bağı; 
tarihî, kültürel ve toplumsal açıdan önemi üzerinde durulur. Türk destanları 
işlenirken millî ve manevi değerler üzerinde durulur.’ (MEB, 2018a: 42).

Özellikle okuma anlama/dinleme-izleme anlama, kendini ifade etme (ko-
nuşma ve yazma) çalışmaları ve ders sonrası araştırma ve incelemeye dayalı 
tamamlayıcı görev uygulamaları öğrencilere ideal insan niteliklerinin kazan-
dırılmasında önemli işlev görebilir. Bu bağlamda Türkçe-Türk Dili ve Ede-
biyatı öğretmenlerinin süreci yönetirken yapacağı planlama ve planlamaya 
uygun çalışmalara rehberlik etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan 
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri metin işleme ve çözümleme sü-
recinin aşamalarından metni çözümleme ve anlamaya yönelik uygulamaları 
aşağıda sıralanan noktalar çerçevesinde çeşitlendirebilirler:

Sözcük Öğretimi: Söz varlığını geliştirme etkinlikleri sırasında sözcüğün an-
lamı, Türk edebiyatının seçkin eserlerindeki kullanımına yer verilerek bağ-
lamdan kavratılabilir.

Metin Aracılığı ile Öğrenme: Metnin anlaşılıp kavrandığının yönelik olarak 
metin altı soruların cevaplandırılması sırasında ideal insanın önemli nitelik-
lerini dikkate alarak yorum ve çıkarımlarda bulunmaya özen gösterilebilir.

Metnin anlaşılıp kavranması ve öğrencilerin kazandırılmak istenen dilsel, bi-
lişsel, sosyal becerilerle donanımlı kılınarak kişilik gelişimin sağlanması için, 
öğretmenlerin;

• ön öğrenmelerle,

• diğer derslerle,

• ara disiplinlerle,

• günlük hayatla... ilişkilendirmeler yapılmasına özen göstermeleri gerekir.

Yine, metnin bağlamı ile ilgi kurarak

• tarihi bir olay ya da duruma telmih yapılması,

• tarihi bir değere değinilmesi,

• farklı edebî metinlerin yapı, içerik ve konusuna gönderme yapılması,
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• yazarın üslubu, kahramanın başından geçenler ve gösterdiği tepkilere gön-
dermeler yapılması... öğrencilerin sadece hayata bakış açılarını genişlet-
mekle kalmayacak aynı zamanda kendilerinden beklenen nitelikleri ka-
zanmaya ve göstermeye dair farkındalıklarını da artıracaktır.

Bundan dolayı Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, metin inceleme 
sürecinin metni anlama ve çözümleme aşamalarında sadece metnin okutulup/
dinletilip geçilmemesi, metnin estetik açıdan ele alınması, tartışma ortamları 
tasarlanarak öğrencilerin iletişim ve işbirliği becerisi kazanmalarının sağlan-
ması, üzerinde öğrencilerin öznesi olduğu durumlar yaratılarak onların süece 
aktif katılımları ile ders içeriği çeşitlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Nurettin Topçu’nun 1943’te Hareket Dergisi’nde yayımlanan ‘Lise Dersleri’ 
başlıklı yazısında edebiyat dersinin işlenişi ile ilgili tespitleri üç çeyrek asır 
geçmiş olmasına rağmen hâlâ güncelliğini korumaktadır: Edebiyat dersinde 
esas eskiden metin şerhi idi, şimdi de edebiyat tarihidir. Her ikisi de bu derse 
esas oldukları müddetçe faydasızdır ve bu dersten beklenen gayeye, yanı genç 
ruhlarda sanat kültürü, güzellik heyecanı, ruh sevgisi uyandırmaya kabiliyetli 
değildir. Sinema ve spor zevkinden ötesine ve biraz yükseğine asla ulaşama-
mış olan bu nesle edebî zevk, sanat ruhu ve ruh aşkını vermek istiyorsak, ede-
biyat derslerine temel olarak estetik ve ruhbilim kültürünü almamız lazımdır. 
Bu temel üzerine metin tetkik ve eleştirimi edebiyat derslerinin konusu olur. 
Edebiyat tarihi bir teferruattan ve şahsiyetler arasında sıra bellemekten ibaret 
sırf sanat ve edebiyat bakımından hiç önemi olmayan bir iştir (Topçu, 2015a, 
137-139). Bu konuda Sezai Karakoç’un, ‘Çocuğunu hep teknik öğretime koş-
turuyorsun, çağın alışkanlıklarına ve eğilimlerine uyarak. Onu edebiyata ve 
düşünceye de yönelt.’ (akt. Özsaray, 2018: 243) sözü, edebiyat öğretmenleri-
nin dikkate almaları gereken önemli bir noktadır.

Metin işleme ve çözümleme sürecinin kendini konuşarak ve yazarak ifade 
etme aşamasından işlenen metin aracılığıyla yeni öğrenilen kelimelere de yer 
verip söz varlığını etkin bir şekilde kullanarak ifade becerilerini geliştirmeye 
dönük etkinlikler gerçekleştirilmelidir.

Gerek konuşma gerekse yazma becerisi sırasında millî kimliğe sahip insan 
tipinin idealize edilmesi, öğrencilerin bu tip insanın sahip olması gereken ni-
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teliklere sahip olma gayreti göstermesine önem ve öncelik verilebilir. Öğren-
cilerin farklı alanlarda yurt ve dünya çapında temayüz etmiş değerlerimize 
öykünmelerini sağlayacak ders süreçleri planlanıp yürütülmesi gerekir.

Türkçe-Edebiyatı Ders Etkinliklerinde Ortam Tasarımı ve Materyal Kullanma

Millî eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları doğrultusunda, işlene-
cek konu, hedeflenen becerilere yönelik kazanımlar, öğrenci yeterlik durumu, 
okul ve çevre imkânları vb. unsurlar göz önünde tutularak ders işleme ortam-
larının düzenlenmesi önemlidir. Knirk’e (1993) göre, araştırmalar, öğrenme 
ortamı iyi tasarımlandığında daha üst düzeyde bir öğrenme ve bilgi işleme 
gerçekleştiğini göstermektedir (Akt. Şimşek, 2014: 216).

Öğretmenlerin Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı ders etkinliklerini konunun 
daha iyi kavranması için tematik sınıf ortamlarında gerçekleştirmeleri dana 
eğitsel ve daha işlevseldir. Ayrıca, öğretmenlerin, öğrencilerin birden çok 
duyusuna hitap eden materyaller hazırlaması ve kullanması da büyük önem 
taşımaktadır.

8. SONUÇ

Kültürel birikimi geliştirmeyi ve sağlıklı bir şekilde nesilden nesile akta-
rılmasının bilinciyle hazırlanan öğretim programlarında da yer aldığı üzere 
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin amaçları ve hedeflenen öğrenci 
kazanımları denilince, kişisel ve sosyal değerlere önem veren, millî, manevî, 
ahlâki, tarihî, kültürel, sosyal ve sanatsal değerlerin öneminin farkında, millî 
duygu ve düşünceleri güçlü olan bireylerin yetiştirilmesi akla gelmektedir.

Verilen eğitim kalitesi ve bu eğitimle yetiştirilen insanların sahip oldukları 
bakış açısı ve becerileri bir milletin bekası için büyük önem taşımaktadır. 
Bu bakımdan eğitim sisteminin yetiştirilmek istenilen insan tipi bağlamında 
yapılandırılması, hedeflenen doğrultuda sürecin planlanması ve uygulama-
ların belli bir sistem çerçevesinde hayata geçirilmesi büyük önem taşımak-
tadır. Bu, bir millet için olmazsa olmaz bir durumdur. Robotik teknoloijnin 
hayatı çepeçevre sarmaladığı günümüz dünyasında hızlı bir şekilde ilerleyen 
gelişmelere ayak uydurabilmek için 3D teknolojisini kullanmaya, kodlama 
eğitimine ve otonom sistemlere yönelik eğitim için gerekenler zaman kaybet-



Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Metin İşleme ve Çözümleme Süreçlerinin Millî...

– 109 –

meden yapılmalıdır. Bu zorunluluk, aynı zamanda bu günün dünyasında var 
olabilmenin de bir yoludur.

Türkçe-Edebiyat dersleri için Türk kültürünün kurucu metinleri seçilip bu 
metinler işlenirken dil becerilerini kazandırmanın yanında metinlerin derin 
anlamları üzerinde de durulmalıdır (YTUSBE, 2018). Başta Türkçe-Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmenleri olmak üzere tüm eğitimciler, öğrencilerini dilsel, 
zihinsel, sosyal... becerileri kazanmış, sahip olduğu değerlerinin farkında 
olan, millî birlik ve beraberliğin bilincinde, kültürel kimliğin önemini bilen, 
sorumluluk bilincine ve girişim ruhuna sahip ideal insan nitelikleriyle dona-
nımlı bir şekilde yetiştirmeyi hedeflemelidir.

İletişim becerilerinin ve derin düşünmenin gelişimi için Türkçenin doğru ve 
güzel kullanımına imkân verecek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun 
için bütün öğretim kademelerinde öğrencilerimizin okuma ve yazma beceri-
lerini iyi bir şekilde kazanmasına yönelik etkinlikler ve uygulamalar ortaya 
konmalıdır (YTUSBE, 2018).

Dünyada söz sahibi güçlü bir Türkiye oluşturmak için eğitim alanındaki dü-
zenlemeler büyük önem taşımaktadır. Çağın gerektirdiği şekilde gerçekleş-
tirilen eğitim uygulamaları ile millî kimliğe sahip ideal insan modelinin öne 
çıkarılması elzemdir. Üst düzey bilişsel, duyuşsal, dilsel ve sosyal becerilerle 
donanımlı, yüksek karakterli insan modeline ulaşmak için eğitim ortamların-
da öğrencilerin kendi gizil güçlerini keşfedip öne çıkarmalarını sağlayacak 
fırsatlar sunmak gerekir. Güçlü yönlerini keşfedip geliştiren öğrencilerin ba-
şarıları sadece kendileri için değil aynı zamanda ait olduğu toplum, hatta in-
sanlık için önemli bir kazanımdır. Türk eğitim sisteminin hayata dönük yüzü 
olan ders öğretim programlarının, öğrencilerimize kazandırılacak bilgi, be-
ceri, tutum, bakış açısı vb. açılardan sahip olmalarını sağlayabilecek içerikte 
yapılandırılması gerekmektedir.
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MİLLİ KİMLİK

1. GİRİŞ

Tarih eğitiminin en yaygın ve etkili olduğu mekânlar elbette ki ilk ve orta dere-
celi okullardır. Okullarda ise tarih öğretimi 1. ders kitapları ve yardımcı malze-
meler, 2. tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Okul 
müfredatları ise eğitim bakanlığı tarafından ülkenin genel kimlik politikalarına 
uygun olarak hazırlanmakta, buna da yaygın olarak “resmi tarih” öğretimi den-
mektedir. Türkiye özelinde konuya bakacak olursak, bu resmi tarih anlatısı, 
aynı zamanda bir Millî tarih anlatısı olup, ders kitaplarının belli dönemlerde 
“Millî tarih” şeklinde yansıtılmıştır. Tarih eğitimi ve ders kitapları farklı yön-
leriyle şimdiye kadar çok sayıda çalışmanın konusu olmuştur.1 Gerek didaktik 
açıdan, gerekse sorgulayıcı-eleştirel içerik açısından incelemeler yapılmış ve 
son dönemlerde bazı iyileştirmeler de gerçekleştirilmiştir. Fakat üzerinde yete-
rince durulmayan bir konu vardır? Tarih ders kitaplarında sunulan “resmi” tarih 
anlatısı ne kadar ikna edicidir? Toplumun ne kadarı bu ders kitaplarında verilen 

1 Tarih öğretimi hakkında yapılan çalışmalardan bazıları için bkz. Salih Özbaran, Tarih Öğ-
retimi ve Ders Kitapları, 1994 Buca Sempozyumu, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1995. Ayrıca bkz. A. K. Paksoy, Ulus Devlet ve Tarih Eğitimi, Ankara: Öğretmen Dünyası, 
2008; Falk Pingel, UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision, 
2nd ed., Paris / Braunschweig: GEİ, 2010; Tarih Eğitimi ve Tarihte Öteki Sorunu 2. Ulus-
lararası Tarih Kongresi 8-10 Haziran 1995. 2. bs. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
1998; Tarih Eğitimine Eleştirel Yaklaşımlar: Avrupalı-Türkiyeli Tarih Eğitimcileri Bu-
luşması Ekim 2001-Kasım 2002, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 
2003; Halil Şıvgın, “Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi”, Akademik 
Bakış, Cilt 2, No. 4, 2009, s. 35-53; Ahmet Şimşek, “Türkiye’de Tarih Eğitiminin Ulusal-
lığı ve Avrupa Merkezcilik”, TSA Dergisi, Cilt 11, No. 1, Nisan 2007, s. 9-38; İlhan Tekeli, 
“Tarihyazıcılığı ve Öteki Kavramı Üzerine Düşünceler”, Tarih Eğitimi ve Tarihte Öteki 
Sorunu 2. Uluslararası Tarih Kongresi 8-10 Haziran 1995, 2. bs., İstanbul: Tarih Vakfı 
Yurt Yayınları, 1998, s. 34-43.
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bilgilere güvenmektedir ve inandırıcı bulmaktadır? Ders kitaplarının hitap et-
tiği kitleler nezdindeki güvenilirliği konusu yalnızca Türkiye’nin değil, her 
ülkenin karşı karşıya kaldığı bir sorundur. Örneğin bir proje çerçevesinde ya-
pılan anketlerde “tarih ders kitaplarında Osmanlı devletinin anlatımının nasıl 
olduğu” sorulmuş ve Ermenistan’da %65, Bulgaristan’da %58, Sırbistan’da 
%49, Arnavutluk’ta %48 ve Makedonya’da yalnızca %40 ders kitaplarının 
bu konuda tarafsız bir anlatımı olduğunu belirtmiştir. Geri kalan kısım ders 
kitaplarının taraflı veya çok taraflı olduğunu belirtmiştir.2 Bu örnek tarih ders 
kitaplarına güvenin konuya göre farklılaşabileceğini ve ders kitaplarına mut-
lak bir güvenin olmadığını göstermektedir.

Türkiye’de ders kitaplarının sunduğu tarihi reddedip alternatif bir tarih anlatı-
mı ortaya çıkmış ve bu da “Kemalist tarih” anlatısına karşı muhalif bir akımın 
gelişmesine yol açmıştır. Daha ziyade İslami-muhafazakar ama aynı zamanda 
revizyonist bir tarih akımı ortaya çıkmış, bu akım Necip Fazıl Kısakürek gibi 
bazı edebiyatçılar, Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan gibi popüler tarihçiler 
tarafından günümüze kadar beslenerek ulaşmıştır.3 Diğer muhafazakâr-İsla-
mi akımlarla birlikte Millî Görüş hareketi de “resmi” tarih anlatısına karşı 
bu akımın etkisinde kalmıştır.4 Ak Parti iktidarıyla birlikte bu akımın resmi 
tarih müfredatına yansıtılması arzulanmış ise de ciddi ilmi dayanakları bu-
lunmayan bu revizyonist akım yeni “resmi” tarih olarak tarih ders kitaplarına 
girmeyi başaramamıştır.

Resmi tarih anlatısına alternatif ve zıt tarih algısı yalnızca İslami-muhafa-
zakâr muhalefetle sınırlı değildir. Örneğin Türkiye’de Alevi toplumu tara-

2 “Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı / Türk İma-
jı” Sonuç Raporu, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje no. 110K571, yürütücü: Mehmet Ha-
cısalihoğlu, Nisan 2014.

3 Revizyonist bakış açısıyla yazılmış eserlere örnek olarak bkz. Kadir Mısıroğlu, Lozan 
Zafer mi Hezimet mi?, 3 cilt, İstanbul: Sebil Yayınları, 1965, 1971, 1973, 1992; Mustafa 
Armağan, Osmanlı: İnsanlığın Son Adası, İstanbul: Ufuk Kitapları, 2003 ve editörlüğü-
nü yaptığı 2012’den beri çıkmakta olan Derin Tarih dergisindeki yazıları.

4 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre 
Yayınları, 2001) başlıklı eseri Ak Parti dış politikasının dayandığı temel eser olarak 
kabul edilmekte ve bu eserdeki tarih yorumları temelde “Millî Görüş” hareketinin tarih 
algısını yansıtmaktadır.
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fından ortaya konmuş olan tarih anlatısında resmi anlatıyla birçok noktada 
ters düşen bir algı söz konusudur. Alevi yazınında örneğin İran ve Şah İsmail 
“Biz” olarak anlatılırken, Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı Devleti öteki/düş-
man olarak resmedilir.5 Bu noktada Türkiye Alevilerinin Osmanlı algısı ile 
İran’da yaygın olan algı örtüşmekte, Aleviler ile İranlılar için ortak bir geç-
miş anlatısı oluşmaktadır. Nitekim İstanbul Boğazı üzerinde yapılan üçüncü 
köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesine Alevi dernekleri tarafından 
verilen tepki de bunun yansıması olmuştur.6

Bütün bu süreç bize açıkça göstermektedir ki Türkiye’de tarihin anlatımı ve 
algılanmasında başka ülkelere kıyasla belki daha da büyük bir kafa karışık-
lığı bulunmaktadır. Bununla paralel olarak Türkiye’de Millî tarih anlatısın-
da ortak bir paydada buluşulamamış, diğer bir deyişle, Millî tarih toplumun 
farklı kesimlerini birleştirmeyi başaramamıştır. Resmi anlatının “Biz” dediği, 
toplumun önemli bir kesiminde “Öteki” olmuş, öteki dediği ise biz şeklin-
de algılanmış ve algılanmaya da devam etmektedir. Oysa “Millî” kimliğin 
önemli gereklerinden biri de “ortak geçmiş” inancıdır. Demek ki “ortak geç-
miş” algısında Türkiye’de önemli çatlaklar bulunmaktadır. Hatta bu çatlaklar 
toplumsal sınırlar haline gelmiştir: Atatürkçü-Anti-Kemalist, Dindar-Laik, 
Millîyetçi-Ayrılıkçı, Osmanlı yanlısı-Osmanlı karşıtı, Abdülhamidci-İttihatçı 
gibi zıtlıklar buna örnek verilebilir.

Bu çalışmada bu çatlağın aşılması için etkili olacak ve kimlik eğitiminde 
toplumun farklı kesimlerini uzlaştırabilecek iki alan üzerine durulmaktadır. 
Bunlardan biri Türkiye’de yerel tarih ve aile tarihinin tarih dersi müfredatı-
na dâhil edilmesi, diğeri ise Türkiye dışında kalan Osmanlı coğrafyasının ve 
komşu ülkelerin tarihinin müfredatta daha yoğun olarak işlenmesidir.

5 Engin Buz, “Alevi Yazınında Osmanlı İmgesi”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

6 “Aleviler´den ‘Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne tepki”, Radikal, 30.5.2013, http://www.
radikal.com.tr/turkiye/alevilerden-yavuz-sultan-selim-koprusune-tepki-1135626/; 
“Aleviler Yavuz Sultan Selim’e neden itiraz ediyor?”, Gazete Duvar, 26.8.2016, https://
www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/08/26/aleviler-yavuz-sultan-selime-neden-iti-
raz-ediyor/
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1.1. Yerel Tarih ve Aile Tarihçiliği:

Millî tarih eğitimi genellikle merkezi hükümetin, padişahın, başbakanın ve 
büyük generallerin ön plana çıkarıldığı bir tarih anlatısına dayanmaktadır. Bu 
özelliğiyle birlikte toplumda birlik olma bilincinin gelişmesinde önemli bir 
yere sahiptir. Fakat yerel tarih ve aile tarihi doğrudan bireylere dokunan, on-
ları tanımlayan, onların Millî tarih içindeki yerini, rolünü ve önemini anlatan 
tarihtir. Yerel tarih bireyi Millî tarihin bir aktörü haline getirir ve aile tarihi 
de ilgili ailenin ulusa katkısını ön plana çıkarır. Bu yönüyle yerel tarih ve aile 
tarihi bireyin topluma entegrasyonuna da katkı sağlar. Toplumun bir parçası 
olma duygusunu kuvvetlendirir. Hatta kişiyi tarihi mirasa karşı daha duyarlı 
ve bir yönüyle de gelenekçi olmaya teşvik eder.

Aile tarihinin bir özelliği de kişinin kendi ailesinin geçmişinde yaşanan olum-
suz gelişmeler veya olumsuz roller oynamış kişilerin tarihiyle yüzleşmesini 
sağlaması ve bu şekilde tarihin olumlu/olumsuz yönleriyle yüzleşmeyi öğ-
renmesidir. Aile tarihi yoluyla yaşanan yüzleşmeler Millî tarihle ilgili olum-
lu/olumsuz meselelere ve tartışmalara da daha nesnel bakabilme özelliğinin 
gelişmesine katkı sağlar.

Olumsuzluklarla yüzleşmenin getirdiği katkı şu şekilde özetlenebilir: geçmi-
şinde olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşanmış bir ailenin mensubu olmayı 
kişi kabullenir ve bununla yaşamayı öğrenir. Bu bakış açısı Millî tarihle ilgili 
olumsuzlukları da hazmederek bununla yaşamayı öğrenmeye katkı sağlar.

Örneğin: Birinci Dünya Savaşı döneminde büyük dedesi askerden firar etmiş 
bir kişi aynı savaşta Osmanlı ordusunun önemli bir kısmının firari olduğunu 
öğrendiğinde7 dünyası yıkılmaz ve milletine olan güveni ve inancı sarsılmaz. 
Bu firarilik meselesinin kendi aile tarihindeki muhtemel nedenlerinin İmpa-

7 Askerlik ve firar konusunda bkz. Devletin Silahlanması: Ortadoğuda ve Orta Asyada 
zorunlu askerlik 1775-1925, der. Erik Jan Zürcher, çev. M. Tanju Akad, İstanbul: İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi, 2003 (İngilizcesi: Arming the State: Military Conscription 
in the Middle East and Central Asia, 1775-1925, Ed. Erik Jan Zürcher, London, New 
York 1999); Mehmet Beşikçi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı seferberliği, İstanbul: 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015; Mehmet Hacısalihoğlu, “Inclusion and Exc-
lusion: Conscription in the Ottoman Empire”, Journal of Modern European History, 
V/2007/2, s. 264-286.
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ratorluğun genelinde de etkili olduğunu düşünebilir. Bu ondan bir kimlik bu-
nalımına neden olmaz.

Türkiye’de farklı yerel diller konuşan topluluklar da bulunmaktadır. Bu grup-
lar arasında zaman zaman dışarıdan gelen propagandaların da etkisiyle Türk 
Millî kimliğinden farklı bir aidiyete sahip oldukları yönünde görüşler ortaya 
çıkabilmektedir. Oysa aile tarihleri incelenecek olursa bu kişilerin geçmiş-
lerinde gerek asker, gerek idareci, gerekse zanaatkar olarak Türk tarihinde 
oynadıkları önemli roller görülecek ve Türk kimliğine verdikleri büyük hiz-
metlerin, sağladıkları katkıların onları bu kültürün ve tarihin bir parçası hali-
ne getirdiğini göreceklerdir. Öte yandan Türkçe konuşan, ama göçebe olduğu 
için Osmanlı tarihinde yapıcı bir rol oynayamamış birçok cemaat mevcut ol-
muştur. Buna karşılık ana dili Türkçe olmayan ama yüzyıllar boyunca Os-
manlı-Türk tarihinde önemli hizmetler etmiş topluluklar ve aileler vardır. Bu 
ailelerin mensuplarında bu şekilde aile tarihlerinin incelenmesiyle Türklük 
bilinci daha da kuvvetlenecektir.

Başka bir örnek de ideolojik kamplaşmalar ve radikallikle ilgilidir: örneğin 
dinin kamusal ve toplumsal hayattaki rolüne aşırı derecede muhalif olan bir 
kişi aile tarihçiliği yoluyla büyük dedelerinden birinin bir din alimi olduğunu, 
belki bir vakıf kurucusu veya mütevellisi olduğunu öğrenmesi, yani kendi 
aile tarihindeki dindar dedeleriyle yüzleşmesi kendisinin de dine yönelik tu-
tumunda daha ılımlı bir tavır geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

Bunlar gibi örnekler çoğaltılabilir. Sonuç olarak yerel tarih8 ile aile tarihçi-
liğinin gelişmesinin bir toplumun genel tarih bilincinin ve kimlik bilincinin 
gelişmesine büyük katkı sağladığını söyleyebiliriz. Nitekim Avrupa’daki ge-
lişmiş toplumlarda (başta İngiltere, Almanya olmak üzere) aile tarihçiliği ve 
yerel tarihçilik ileri düzeydedir. Türkiye’de ise bu alan birkaç istisna hariç 

8 Yerel tarihlere örnek olarak Doğu Karadeniz Bölgesi hakkında son yıllarda çıkan eserler 
örnek gösterilebilir: Feridun M. Emecen, Doğu Karadeniz’de Bir Vadi Yerleşmesi Ağa-
sar Vadisi: Şalpazarı-Beşikdüzü, Trabzon: Serander Yayınları, 2010; Aynı yazar: Doğu 
Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi: Bulancak-Piraziz, İstanbul: Bahçeşehir Üni-
versitesi Yayınları, 2005 (2. basım: 2015); Şalpazarı: Tarih, Kültür, İnsan, Der. Veysel 
Usta, Trabzon: Serander Yayınları, 2018; Tonya Tarihi, Der. Mehmet Hacısalihoğlu, 
Tonya Belediyesi (yayında).
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çok vahim bir durumdadır.9 Çoğu kişi soy ağacını ancak 4 kuşak öncesine 
götürebilmektedir ve ailelerin çoğunun bir soy ağacı bile bulunmamaktadır. 
Ölen ölmüştür. Bir daha da bilinmeye ve hatırlanmaya değer bulunmamıştır. 
Böyle yetişmiş bir kişinin kendisine vereceği değer de bununla sınırlı kala-
caktır. Aile tarihi bilgisi - geleneksel algıya göre soy-sop bilgisi -, yine gele-
neksel algıya göre kişiye bir çeşit “asalet” kazandırır. Kişinin kendisine karşı 
olan sevgi ve saygısını, özgüvenini artırır.

1.2. Okullarda Uygulama Yolları

- Tarih ders kitaplarında her bölgenin/ilin (örneğin Trakya bölgesi ve Edir-
ne ili) tarihi de bir ünite olarak eklemlenebilir ve Türkiye’nin tamamında 
illere göre uygulanabilir.

- Tarih dersinde veya başka derslerde Edebiyat, Sanat vs. seçilmiş bazı ki-
şilerin aile tarihi ek okuma (bir sayfalık bir kutu) olarak ders kitabında 
verilebilir. Bu şekilde öğrenci aile tarihi meselesine bir örnek görmüş olur. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün aile tarihi ile bazı kurtuluş savaşında rolü olan 
bazı şahısların aile tarihleri İnkılap Tarihi ders kitaplarında verilebilir.

- Öğrencilere soyağacı hazırlama teknikleri ve bununla ilgili bilgisayar 
programları vs. öğretilebilir ve öğrenciden soyağacı çalışması yapması 
dönem ödevi olarak istenebilir.

9 Türkiye’de aile tarihçiliğine Trabzon’da Serander yayınlarından çıkan ve çoğunlukla 
eski ayan ailelerini konu alan çalışmalar örnek gösterilebilir: Mehmet Hacısalihoğlu, 
Trabzon’da Ayanlık Mücadelesi: Hacısalihzade Hasan Ağa, Ömer Ağa ve Büyük Ali 
Ağa (1737-1844), Trabzon: Serander Yayınları, 2013; Aynı yazar, “Trabzon Tonya’da 
Ali Ağa Camii Vakfı’nın Serüveni”, Toplumsal Tarih, No. 290, Şubat 2018, s. 58-69; 
Mehmet Bilgin, Doğu Karadeniz’de bir derebeyi ailesi Sarıalizadeler [Sarallar], Trab-
zon: Serander Yayınları, 2006; Ayhan Yüksel, Kuğuoğulları: eski bir Osmanlı ayan ai-
lesi, Trabzon: Serander Yayınları, 2017. Fakat mevcut çalışmalar yalnızca tarihte ön 
plana çıkmış aileler hakkında olup genel aile tarihçiliği bakımından eksiklikler devam 
etmektedir. Özellikle 1831 ve takip eden yıllarda yapılan Osmanlı nüfus kaydının kata-
loğunun yapılması sonrasında yayınlanan nüfus defterleri aile tarihçiliğinin daha kap-
samlı bir şekilde yapılması için önemli bir temel oluşturmaktadır. Bu tür yayınlara örnek 
olarak bkz. Ali Mesut Birinci, Mustafa Çakıcı, Zehra Topal, Akçaabad, Vakfıkebir Nüfus 
Kütüğü (1835-1845), İstanbul: Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 2012; Sez-
gin Demircioğlu, Mustafa Çakıcı, Ali Mesut Birinci, Süleyman Bilgin, Trabzon nüfus 
kütüğü (1834). İstanbul: Düzey Matbaacılık, t.y.
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- Öğrencilerden aile tarihi hakkında sözlü tarih çalışması istenebilir. Örne-
ğin Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz bölgelerinde Birinci Dünya Savaşı 
dönemi muhacirlik anıları, Batı Anadolu’da Yunan işgali dönemi anıları ve 
bunun gibi yüzlerce, binlerce konu hakkında sözlü tarih çalışmaları yap-
tırılabilir. Böyle çalışmalar öğrencileri motive edecektir ve aile tarihine 
merak ve ilgilerini de artıracaktır. Belki bu sayede babasından dedesinden 
kalan tarihi evleri iş makinalarıyla yıkıp yerine betonarme bina yapanların 
sayısı biraz azalır.

Balkan, Kafkas, Orta Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu Tarihi ve 
Okullarda Öğretilmesi

Millî kimlik eğitiminde etkili olacak diğer bir alan da Türkiye’nin çevresinde-
ki bölgelerin ve ülkelerin tarihinin (coğrafya, edebiyat, kültür) okullarda öğ-
retilmesidir. “Biz”i tanımlarken aile ve yerel tarih birinci derecede rol oynar. 
“Millî tarih” ortak bir çerçeve oluştururken, ülke dışına bakmak da “öteki”nin 
“biz”le ilişkisini, ortak ve farklı yönlerini görmede önemli bir rol oynayacak-
tır. Bu şekilde “biz” algısı pekişecektir. Dışarıdan içeriye bakmak, dışarıdaki 
problemleri görerek içerideki problemlere bakmak her zaman içerideki prob-
lemleri anlamada yararlı olacaktır.

Türkiye’nin çevresinde bulunan bölgeler başta Balkanlar, Kafkaslar ve Or-
tadoğu olmak üzere Orta Asya, Kuzey Afrika, Rusya, Orta ve Doğu Avrupa 
gibi bölgeleri kapsamaktadır. Elbette ki bütün bu bölgelerin ve içerdikleri çok 
sayıda ülkenin tarihini ayrıntılı bir şekilde öğretmek mümkün olmaz, gerekli 
de değildir. Fakat her bir bölgenin Türk tarihiyle ilişkisinin anlatıldığı bir üni-
te tarih ders kitaplarında yer alabilir. Bu ünitede örneğin Balkan ve Ortadoğu 
coğrafyasında Osmanlı’dan koparak kurulan ulus devletlerin tarihi özetle an-
latılabilir ve Türkiye’yi daha fazla ilgilendiren veya bölgenin tarihinde kritik 
önemi olan olaylar ve gelişmeler daha detaylı anlatılabilir.

Balkanlardan örnek verecek olursak; Balkanlarda kurulan ulus devletlerin yaşa-
dıkları rejim değişiklikleri, Yugoslavya düşüncesi ve Bulgaristan, Yugoslavya, 
Romanya ve Arnavutluk’ta sosyalist rejimlerin kurulması, Sosyalist rejimlerin 
seçilmiş örneklerle uyguladıkları siyasetler (Enver Hoca’nın din siyaseti, Todor 
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Jivkov’un Türklere yönelik asimilasyon politikası10), Yugoslavya’nın dağılışı, 
Bosna-Hersek ve Srebrenica Soykırımı, Kosova’nın bağımsızlığı, günümüzde 
Türkiye’nin Balkan devletleriyle ilişkileri gibi konular birkaç sayfada anlatıla-
bilir, 1989 Bulgaristan zorunlu göçüyle ilgili fotoğraflar, Srebrenica soykırımı 
ile ilgili fotoğraflar eklenebilir. Okuma parçaları konabilir.

Elbette ki Türk azınlıklar ve akraba toplulukların merkeze alındığı bir anla-
tım olması öğrencinin de ilgisini daha fazla çekecektir. Bununla birlikte doğ-
rudan Türk azınlıklarla ilgili olmayan, komşu ülkelerin iç siyasi, ekonomik 
ve kültürel gelişmelerinden de örnekler verilmelidir. Örneğin Yunanistan’da 
“Arı dil” siyasetinin gelişimi ve sonuçları anlatılmalıdır.11 Bu şekilde Türki-
ye’de 1930’larda uygulanan “arı dil” siyaseti (dil devrimi) konusunun başka 
bir versiyonu görülmüş olacaktır. Bulgaristan’da uygulanan yer isimlerini de-
ğiştirme siyaseti aynı şekilde Türkiye’de de uygulanan bu siyasetin tarihte bir 
kez yaşanmış bir şey olmadığını gösterecektir.12 Gerek Balkanlarda gerekse 
Rusya’da uygulanan modernleşme siyasetlerinin öğretilmesi, örneğin Fransız 
Devrimi sonrası Jakobenlerin ve daha sonra Napolyon’un takip ettiği din po-
litikası ve Almanya’da Bismark dönemi Katolik Kilisesi-Devlet mücadelesi 
(Kulturkampf) gibi gelişmeler Türkiye’de yaşanan modernleşme siyasetinin 
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.13 Mevcut anlatım bu süreçlerin sırf 
Türkiye’de yaşanmış olduğu izlenimini vermekte ve buna bir tepki olarak 

10 Konuyla ilgili bkz. 89 Göçü. Bulgaristan’da 1984-89 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye 
Zorunlu Göç, Der. Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Bal-
kanlar Medeniyet Merkezi (BALMED), 2012.

11 Konuyla ilgili bkz. Christos Karvounis, “Griechisch (Altgriechisch, Mittelgriechisch, 
Neugriechisch)”, Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens, Ed. M. Okuka, Kla-
genfurt: Wieser Verlag, 2002, s. 21–46.

12 Konuyla ilgili bkz. Mehmet Hacısalihoğlu, Gencer Özcan, “Balkanlar’da Yer İsimlerini 
Değiştirme Siyaseti: Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye Örnekleri”, Türk 
Tarihinde Balkanlar / Balkans in the Turkish History, Eds. Zeynep İskefiyeli / M. Bilal 
Çelik / Serkan Yazıcı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi yayınları, 2013, s. 1327-1354.

13 Böyle bir karşılaştırma denemesi için bkz. Mehmet Hacısalihoğlu, “İttihadçıların ‘Kül-
tür Kavgası’: Bulgar Eksarhlığı ve Okul Meselesi”, Sultan V. Mehmed Reşad ve Döne-
mi, Cilt 1, Der. Yasin Yıldız vd., İstanbul: TBMM Millî Saraylar, 2018, s. 184-203.
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Türk toplumunun bir kesimi, değil Cumhuriyet reformları, Tanzimat’a, hat-
ta Nizam-ı Cedid’e bile karşı bir inanış ve tutum içerisindedir. Türkiye’nin 
bütün bu süreçler olmadan kalkınabileceğine, hatta daha Millî ve daha güçlü 
olacağına ciddi ciddi inanan kesimler vardır. Bunlar II. Mahmud’u, Tanzimat 
bürokratlarını, Yeni Osmanlıları, Jön Türkleri, Mustafa Kemal ve Cumhuriyet 
bürokratlarını sevmez, onlardan nefret ederler. Özetle ülkemizde henüz Ni-
zam-ı Cedid’i bile kabullenememiş bir kesimin bulunması tarih eğitimimizin 
ikna gücünün sınırlı kaldığını göstermektedir.

Buna karşı tarih ders kitaplarımızda 19. yüzyılın ortalarında Orta Asya’da Hive, 
Buhara gibi geleneksel tarzda yönetilen Hanlıkların bulunduğunu, bu hanlıkla-
rın Osmanlı’nın geçirdiği Nizam-ı Cedid, Tanzimat gibi modernleşme süreçle-
rini yaşamadıklarını, bunun sonucunda modern eğitim ve teknolojiden mahrum 
kaldıklarını, 1856 Paris Antlaşmasıyla Karadeniz ve Balkanlar’dan uzaklaştırı-
lan Rusya’nın birkaç bin asker ve makineli tüfekle bütün bu hanlıkları ve Orta 
Asya coğrafyasını birkaç sene içerisinde neredeyse hiç kayıp vermeden nasıl 
ele geçirebildiğini anlatmak gerekir.14 Bunu öğrenen öğrenci eğer Osmanlı da 
sıralanan modernleşme süreçlerini yaşamasaydı aynı akıbete uğrardı düşünce-
sine otomatik olarak sahip olacaktır ve döneminde “gavur padişah” diye suç-
lanan II. Mahmud’un ne denli büyük bir devlet adamı olduğunu anlayacaktır. 
Mustafa Kemal’in ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu daha iyi idrak ede-
cektir. Modernleşemeyen bölgelerin tarihinin öğretimi öğrencilerimizi moder-
nleşen Türkiye’nin tarihine daha fazla saygı ve sevgi duymaya yöneltecektir. 
Bu tarih algısı günümüzdeki Türk bağımsızlığının Türk modernleşme tarihine 
borçlu olunduğu şeklinde objektif bir zemine oturacaktır.

Aynı şekilde Kafkasya’da Şeyh Şamil’in vermiş olduğu büyük mücadele 
ve bu mücadelede Rusya’nın üstün askeri eğitim ve teknolojisi ve nihayet 
1864 Kafkas Müslümanlarının tehciri anlatılabilir.15 Özellikle Müslümanla-

14 Konuyla ilgili bkz. Akedes Nimet Kurat, Rusya Tarihi, Başlangıçtan 1917’ye Kadar, 2. 
Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1987, s. 347-353.

15 Konuyla ilgili bkz. 1864 Kafkas Tehciri: Kafkasya’da Rus Kolonizasyonu, Savaş ve 
Sürgün, Der. Mehmet Hacısalihoğlu, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Ka-
radeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi (IRCICA), 2014.
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rın Balkanlardan Kafkasya’dan zorunlu göçlerinin öğretimi önem taşımak-
tadır. Göçmenlerin yerleştirilmesi için alınan önlemler, salgın hastalıklar ve 
bu hastalıklarla mücadele için alınan karantina önlemleri, bunun için duyulan 
uzman ihtiyacının nasıl karşılandığı gibi detaylar tarihi gerçeklerle yüzleşme 
bakımından önemlidir. Örneğin 1864 Kafkas tehcirinde Trabzon’da yoğun 
salgın hastalıklar nedeniyle kurulması gereken Karantina idaresi bir İtalyan 
doktor getirilerek yaptırılabilmiştir. Aynı şekilde Şeyh Şamil’in ve adamları-
nın direnci ve savaş gücü inancın kuvvetini göstermektedir. Bunlar dengeli ve 
gerçekçi bir şekilde özetle ama önemli detaylar verilerek öğretilmelidir.

Buradaki örnekler diğer bölgeler için de önemine göre seçilerek çoğaltılma-
lıdır. Örneğin Orta Doğu’da Osmanlı sonrası Manda İdaresi (İngiliz, Fransız 
Mandaları), Bağımsızlık ilanları, Baas Rejimlerinin kurulması vs. seçilen ör-
neklerle anlatılmalıdır.

Komşularımızdaki ordu-siyaset ilişkileri, Irak, İran, Suriye, Yunanistan, Bul-
garistan’daki askeri darbelerin de özetle anlatımı Türkiye’deki ordu-siyaset 
ilişkisini anlamak ve yorumlamakta öğrencilerimize karşılaştırma imkânı su-
nacaktır. Bunlar gibi birçok örnek sıralanabilir.

Okullardaki Uygulama:

- Okullarda tarih, edebiyat, coğrafya gibi derslerin müfredatına komşu böl-
geler ve ülkelerin tarihi eklenebilir. Mevcut olanlar yukarıdaki prensiplere 
göre yeniden düzenlenebilir.

- Öğrencilere seçilen örnekler hakkında dönem ödevleri verilebilir.

- İlgili ülkelere okul gezileri düzenlenebilir. Değişim programları uygulana-
bilir.

2. SONUÇ

Tarih öğretimi Millî kimlik eğitiminde başlıca araçlardan birisidir. Fakat top-
lum tarafından ikna edici bulunmayan bir tarih öğretimi kimlik oluşturmadaki 
fonksiyonunu yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. Tarih öğretiminin mer-
kezin, hükümetin tarihiyle sınırlandırılmaması, sosyal ve ekonomik tarihin 
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müfredattaki yerinin artırılması önem taşımaktadır. Fakat bununla da yetin-
memek gerekir. Tarih öğretiminde her yörenin tarihine de ayrıca yer veril-
meli, aile tarihçiliği teşvik edilerek tarih öğretiminin bizzat bireylere teması 
sağlanmalıdır. Öğrencilerin kendilerine öğretilen tarihin doğrudan bir parçası 
oldukları hissi ancak bu şekilde verilebilir. Bunun yanında Türkiye merkezli 
bir tarih anlatımı yerine veya böyle bir tarih anlatımının yanında komşu ül-
kelerin ve bölgelerin tarihine de yer vermek ve bu şekilde öğrencilere karşı-
laştırma imkanı sunmak gerekir. Aksi takdirde Türkiye tarihinde gerçekleşen 
olay ve gelişmelerin yalnızca Türkiye’ye mahsus konular olduğu şeklinde 
yanlış bir algı oluşacaktır. Birçok konuda bu yanlış algının mevcut olduğu-
nu görüyoruz. Türkiye’nin modernleşme tarihinin bile henüz toplumun bütün 
kesimleri tarafından ikna edici bulunmaması büyük ölçüde kendilerine böyle 
bir karşılaştırma imkânının sunulmamasından kaynaklıdır. Bütün bunlar göz 
önüne bulundurulduğunda tarih öğretiminin kimlik inşasındaki fonksiyonu-
nun daha etkili ve başarılı olacağını söylemek mümkündür.
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İÇSELLEŞTİRİLMESİNDE HAYAT  

BİLGİSİ DERSİNİN ROLÜ

1. GİRİŞ

21. yüzyıl toplumlarının bireyden beklentileri, eskiye oranla oldukça değiş-
mekte; bilgi toplumunun özellikleri çerçevesinde biçimlenmektedir. Küresel-
leşmenin de etkisiyle yeni bilgi, dünyada hızlı biçimde yayılmakta; siyasi ve 
ekonomik gelişmeler başta olmak üzere meydana gelen her değişim, dünyanın 
herhangi bir yerinde etkisini kolaylıkla göstermektedir. Bu değişim ve gelişme-
ler, toplumların merkezinde olan bireylerin özelliklerini ve onlardan beklenen 
nitelikleri doğrudan etkilemektedir. Sözü edilen bu değişim sürecinde değerleri 
iyi anlamak ve geleceğe ilişkin alınacak önlemleri bu değerler çerçevesinde 
gözden geçirmek, daha iyi bir yaşam planlayabilmek için kaçınılmazdır (Oktay, 
2010). Nitekim küreselleşme, değerlerde değişmeye yol açmış; geçmişte yerel, 
bölgesel ya da ulusal olan değerler sistemi evrensel ölçeğe taşınmıştır (Kan, 
2009). Duyuşsal açıdan bakıldığında bireylerin niteliklerini belirleyen önemli 
ölçütlerin başında onların sahip oldukları değerler gelir. Değerler, özelikle son 
zamanlarda eğitimle ilgili gerçekleştirilen çalışmalara sıklıkla konu olmaktadır. 
Bunun temel nedeni, eğitimin ve değerlerin ortak paydasının insan ve toplum 
olmasıdır. Bilindiği gibi eğitim süreci, bireyde istendik yönde davranış değiş-
tirme işiyle ilgilenir. Değerler ise, bu davranış değiştirme sürecinde bireyi ve 
toplumu etkileyen ve içsel süreçlere işaret eden olgulardır.

1.1. Değer Tanımı

Değer eğitimine geçmeden önce değer kavramının açıklanması gereklidir. 
Değerler, kişinin yaşama bakış açısının temelini oluşturan içsel kavramlardır 
(Uzunkol, 2014). İnsanların yaşamlarında yol gösterici hedefler olarak hizmet 
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eden ve önem sırasına göre değişebilen arzu edilen amaçlardır (Schwartz ve 
Sagiv, 1995). Değerler, demokratik bir vatandaşın sahip olması gereken tu-
tumlardır (Deveci ve Çengelci Köse, 2016). Schwartz (1999)’a göre, sosyal 
aktörlerin (örgütsel liderler, politikacılar, bireyler) eylemleri seçme, bireyleri 
ve onların eylemlerini açıklama ve değerlendirmelerinde kullandıkları arzu 
edilen kavramlardır. Bu görüşe göre değerler, yaşamda yol gösterici ilkeler 
olarak önem taşıyan amaçlardır (Schwartz, 1999). Tanımlardan da görüldü-
ğü gibi değerler, genel olarak, arzu edilen davranışlar bütünüyle ifade edilir. 
Dolayısıyla bireyin ve toplumun refahı, sahip olunan değerler sistemiyle ve 
değerlere yüklenen anlamlarla yakından ilişkilidir.

Felsefenin temel tartışma konuları arasında yer alan değer kavramına iliş-
kin kuramcıların farklı temellendirmeleri vardır. İdealistler; değerleri değiş-
meyen ve tüm insanlar için geçerli olan ilkeler olarak görmekte; realistler 
benzer biçimde, doğa yasalarının evrensel ve sonsuz olmasına dayalı olarak 
değerlerin de bu yasalar temelinde biçimlenmesi gerektiğini savunmaktadır-
lar. Bunların tam tersine pragmatistler, değerlerin zamana, yere ve durumlara 
bağlı dolayısıyla göreceli olduğunu savunmaktadırlar. Onlara göre evren sü-
rekli olarak değişmekte, bu doğrultuda değerler de değişmelidir. Varoluşçu-
lar ise; bireylerin kendi özgür seçimleriyle değerler oluşturmaları gerektiğini 
ileri sürmektedirler (Akbaba Altun, 2003). Yine son 150 yıldan beri tarihselci 
filozoflar da aynı bakış açısıyla değerlerin tarihsel/toplumsal/kültürel şartlar 
tarafından belirlendiğini, genel/nesnel/mutlak değerlerden bahsedilemeyece-
ğini iddia ettiler (Gündoğan, 2011).

Sosyo-kültürel açıdan değerler, temel, seçici, bilinçli ve amaçlı davranışların 
genel kriterleri ve standartlarıdır ve bir bireyin arzularının kabul edilebilirli-
ğine yönelik bir ölçüt görevi görür (Ergen, 2015). Değerler, bireyin davranış-
larına kaynaklık eder ve onları yargılamaya yarar (Ulusoy ve Arslan, 2016). 
Bir düşünce, tutum ve davranışının değerli olup olmadığı, bireyin sahip oldu-
ğu değerler sistemi çerçevesinde değerlendirilir.

Değerler, ideal davranış biçimleri veya bireyin yaşama ilişkin amaçları hak-
kındaki inanç ve davranışlarına yön veren ölçülerdir (Aydın, 2010). Aynı za-
manda, değişimin, sosyal koşulların ve kişilerarası ilişkilerin ortak bir sonu-
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cu olarak değişime geçme olarak kavramsallaştırılırlar (Rokeach ve Regan, 
1980). Bu bağlamda değerler değişebilir, sonradan öğrenilebilir. Bireyin için-
de bulunduğu sosyal yapı ve kişilik özellikleri değerler sisteminin oluşmasın-
da, değişmesine ve gelişmesine olanak sağlar. Bir başta tanıma göre değerler, 
toplumun varlık, birlik, işleyiş, devamını sağlamak ve sürdürmek için fertle-
rin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul gören, temel ahlaki 
ilke ve inançlardır (MEB, 2005). Bir değerin toplum tarafından benimsenme-
si için, toplumu oluşturan bireyler tarafından kabul görmesi gerekmektedir. 
Buda değerlerin bireyde istendik yönde düşünce ve davranışlar sergilemeleri-
ni, istenmedik olanlardan kaçınmalarını sağlamasını gerektirmektedir.

1.2. Değer Eğitimi

Değerler ile eğitim arasında dinamik bir ilişkinin olduğu ortadadır. Gerek 
değerler olmaksızın eğitimin olması gerekse eğitim olmadan değerlere ve 
değerli olana yönelik farkındalık ve duyarlılığın oluşup gelişmesi mümkün 
değildir (Ergen, 2017). Her toplum kendi değerini bilen, koruyan ve onu yeni 
nesillere aktaran bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Bu noktada değerler eğitimiy-
le bireyler, yaşadıkları toplumda yer edinmeyi, sosyalleşmeyi ve topluma iliş-
kin aidiyet duygusuna sahip olmayı öğrenirler (Ulusoy ve Arslan, 2016). Baş-
ka bir ifadeyle bireyin yaşadığı topluma uyum sağlaması, değerler eğitimiyle 
gerçekleşir. Bu sayede birey toplumun sahip olduğu değerleri ve kendinden 
beklentilerini öğrenir. Bireyin toplumun gereksinimlerine etkili biçimde kar-
şılık vermesi de, sahip olduğu değerleri işe koşmasıyla gerçekleşir.

Değerlerin öğrenilebilir olması, onlara ilişkin eğitimin formal biçimde okul-
larda gerçekleştirilmesine olanak sağlar. İçinde bulunduğumuz yüz yılda top-
lumlar bilim ve teknolojideki gelişmelerde oldukça etkilenmekte ve bu etki 
bireyin sahip olduğu değerler sistemine de etki etmektedir. Bu durum bireyin 
sahip olduğu değer ile yeni karşılaştığı değer arasında karmaşa yaşamasına 
yol açabilmektedir. Özellikle erken yaşlarda çocuklar, bilginin hızla yayıl-
masından kontrolsüz biçimde yararlanırsa, onların istenen veya istenmeyen 
değerleri içselleştirmeleri için bir otoritenin olması şarttır. Okullarda bu eği-
tim planlı biçimde verilmekte ve çocuğun toplumun kabul gördüğü değerlere 
ilişkin farkındalık kazanması sağlanmaktadır. Değer eğitimine duyulan ge-
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reksinim, dünyanın içinde bulunduğu değişim ve gelişim süreçleriyle ilgilidir. 
Bireyler bir yandan güncellikten kopmamalı bir yandan da kültürel ve toplum 
tarafından kabul görmüş davranışlara eğilim göstermelidir. Bunu sağlamanın 
yolu da okullarda değerler eğitimin gerçekleştirilmesiyle olmaktadır.

Değer eğitimi, insanların en kapsamlı ve en yüksek değerlerini tanımlarını; 
böylelikle kendilerini keşfetmelerini sağlar (Ergen, 2015). Kendisine yönelik 
farkındalığı olan bireyler toplumun kalkınmasında önemli roller üstlenirler. 
Çünkü kendini bilen birey, toplumun gereksinimlerini de bilen ve toplum için 
iyi, doğru, güzel olana ulaşmada sorumluluk alan bireydir. Bu özellikler, ulu-
sal ve küresel bağlamda gereksinim duyulan birey profiliyle örtüşmektedir. 
Dolayısıyla değer eğitimi bireyin olaylara farklı açılardan bakabilme, sorum-
luluk alma, değişime açık olma, yeniliği takip etme gibi rolleri üstlenmelerini 
sağlar.

Demirel (2010) değer eğitimini, “öğrencilerin doğru veya yanlış bir durumla 
karşı karşıya kaldıklarında nasıl düşünmeleri ve hissetmeleri gerektiği konu-
sunda okulların yaptığı yol gösterme” olarak açıklamaktadır. Bireyler önce-
likle ailelerinde ve yakın çevrelerinde, sonrasında ise eğitim kurumlarında 
toplumsal yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranış özellik-
lerini kazanmaktadırlar (Çengelci Köse, 2016). Dolayısıyla değer eğitiminde 
çocuğun yakın çevresindeki bireylerin özellikleri yanında, öğretmeninin de-
ğerlere ilişkin bilgisi, tutumu ve tavrı oldukça önemlidir. Bilindiği gibi erken 
çocukluk dönemindeki çocuklar model alarak öğrenme eğilimindedir ve öğ-
rencilerin sınıftaki modelleri öğretmendir. Sınıfında değer eğitimini gerçek-
leştiren bir öğretmen öncelikle yansız bir tavır sergilemeli; sonrasında ise söz 
konusu değerleri kendi yaşayışıyla gösterebilmelidir. Öztürk (2013), öğren-
cilerin kendi değerlerini geliştirdiklerini bununla birlikte öğretmenlerin de, 
öğrencilerde belirli değerleri geliştirmede onları cesaretlendirebileceği ya da 
yaptıklarıyla etkilemeye çalışabileceğinin altını çizmektedir.

Etkili bir değer eğitimi sayesinde öğrencilerde gözlemlenen kimi özellikler 
vardır. Bu özellikleri Ulusoy ve Arslan (2016) şöyle sıralamıştır:

• İyiyi kötüyü ayırt edebilen bireyler,

• Toplumun temel değerlerine sahip çıkacak ve yön verecek bireyler,
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• Davranışlarını kontrol edebilen bireyler,

• Kendisi ve başkalarıyla ilgili kararlar verirken adil ve dürüst olan, liyakate 
önem veren bireyler,

• İnsanların sergilediği kaba, çirkin ve istenmeyen davranışların aksine is-
tendik, güzel, faydalı, kibar davranışlar sergileyen bireyler,

• İnsani değerleri özümseyen, temel hak ve özgürlükleri benimseyip uygu-
layan, kimseyi ötekileştirmeyen bireyler.

Okulun başlıca görevleri arasında temel insani değerleri benimsemiş birey-
ler yetiştirmek bulunmaktadır. Evrensel değerler bağlamında oluşturulan 
değer eğitimi programlarının bireyin sosyal beceri, sosyal davranış, günlük 
yaşamda ortaya çıkan sorunların çözümü, demokratiklik, özgüven ve benlik 
saygısı düzeylerini olumlu yönde etkilediği, araştırmacılar tarafından ortaya 
konmuştur (Doğan, 2018). Ülkemizde ise, değerler 2005 öğretim programla-
rına kadar eğitimin genel amaçları arasında yer almış; 2005 yılında ise prog-
ramların misyonunda değerlere vurgu yapılmış (Tunca, 2015) ve sonrasında 
geliştirilen programlarla değerlere ve değer eğitimine ayrıntılı biçimde yer 
verilmiştir.

1.3. Hayat Bilgisi Dersinde Değer Eğitimi

Eğitim kurumlarının hedeflerinin içinde vatansever olma, temiz olma, sağlı-
ğına dikkat etme, düzenli olma, adil olma, yaratıcı olma, girişimci olma gibi 
birçok değer yer almakta; okullarda bu ve benzeri değerler ile öğrencilere 
nelerin önemli olduğunu ve nasıl yaşanması gerektiği konusunda rehberlik 
edilmektedir (Akbaş, 2008). Bu bağlamda öğrencilere söz konusu değerlerin 
nasıl kazandırılacağına ilişkin rehberlik eden derslerden birisi de Hayat Bil-
gisi dersidir. Hayat Bilgisi dersi, Cumhuriyet’in ilanından günümüze değin 
geliştirilen programlarda yerini almış; öğrencilere temel yaşam becerilerini 
kazandırmayı amaçlayan mihver derstir. Hayat Bilgisi dersi, bireyin yaşamın-
da karşılaşabileceği çeşitli sorunlara karşı en uygun seçenekleri ortaya koya-
bilmesi için onu yaşama hazırlamayı, yaşamın içinden seçilen olaylardan ne 
gibi çıkarımlar yapması gerektiğini, sosyal insan ve vatandaş olarak görev ve 
sorumluluklarını hatırlatmakta ve öğretmektedir (Akınoğlu, 2002). Bu dersin 
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öğretim programının vizyonunda kimi temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin 
edinilmesinin yanında mutlu bireyler yetiştirmenin (MEB, 2009) amaçlandığı 
vurgulanmıştır.

Hayat bilgisi dersi, çocuğun toplumsallaşmasını sağlayarak, içinde bulundu-
ğu toplumda yer edinmesine rehberlik eder. Çocuk, toplumun benimsediği 
değerlerin bir bölümüyle Hayat Bilgisi dersinde tanışır ve bu derste geçirdiği 
etkili yaşantılar, çocuğun sağlam değerler sistemi geliştirmesine olanak sağ-
lar. Kişilik gelişiminin yaklaşık olarak yüzde sekseninin beş-yedi yaşlarda 
gerçekleştiği düşünüldüğünde, bu yaşlarda değer eğitiminin verilmesinin ol-
dukça önemli olduğu görülmektedir (Ulusoy, 2017). Bu durum, çocukların 
ilkokul döneminde değer eğitimine yönelik formal yollarla karşılaştıkları ilk 
ders olan Hayat bilgisi dersinin önemini artırmaktadır.

Hayat bilgisi bireyin kendisini ve çevresini tanımasının yanında içinde ya-
şadığı toplumun değerlerini tanıması ve kendi değerlerini oluşturması bakı-
mından önemli bir derstir (Öztürk, 2013). Çocukların sosyal yaşama uyum 
sağlaması, sorunları eleştirel bir bakış açısıyla yaratıcı biçimde çözebilme-
si ve sorun çözme becerisini kazanması için, hayat bilgisi dersinde yer alan 
değerleri öğrenmesi ve yaşantı haline getirmesi gerekmektedir (Aktepe ve 
Yalçınkaya, 2016). Bu noktada öğretmenin rolü oldukça etkilidir. Öğretmen 
değeri doğrudan öğretmen yerine, akıl yürütme ve sorgulamaya dayalı yak-
laşımlar tercih etmeli; böylece öğrencilerin söyleneni sorgulamadan yapan 
bireyler yerine üst düzey düşünme becerileri gelişmiş, karar verme becerisine 
sahip, temel değerleri içselleştirmiş bilinçli bireyler olarak yetişmelerine kat-
kı sağlamalıdır (Kurtdede Fidan, 2015).

2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programının, “Öğretim Programlarının Perspek-
tifi” bölümünde “Değerlerimiz” başlığına yer verildiği görülmektedir. Prog-
ramda değerlerin, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak 
belirtilmediği; öğretim programlarının her birinde ve her bir biriminde yer 
aldığı vurgulanmıştır (MEB, 2018a). Bu kapsamda tüm öğretim programla-
rında yer alan kök değerlerin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olduğu ve öğrenme 
sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem de 
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öteki kök değerlerle birlikte ele alınmalarının gerektiği belirtilmiştir (MEB, 
2018a). 2017 programında ise değerler, Hayat Bilgisi dersinde yönelik olarak 
belirlenmiş; programda, “adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bi-
limsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık (doğal çevreye duyarlılık, kültü-
rel mirasa duyarlılık), doğruluk, dostluk, dürüstlük, estetik, güven, merhamet, 
misafirperverlik, paylaşma, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 
vefa, yardımseverlik” değer ifadelerine yer verilmiştir (MEB, 2017). Yine, 
2015 Hayat Bilgisi Öğretim Programına bakıldığında, Hayat Bilgisi dersine 
yönelik olarak 20 değer ifadesinin bulunduğu görülmektedir. Bunlar; adalet, 
bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, doğa sevgisi, doğruluk, dürüstlük, este-
tik, güven, hoşgörü, merhamet, misafirperverlik, öz güven, paylaşma, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımlaşma değerleridir (MEB, 
2015).

Hayat bilgisi dersine yönelik tasarlanan son üç öğretim programında da, öğ-
rencilerin evrensel, Millî ve manevi değerlere sahip olmaları gerektiği vur-
gulanmış ve değerler bu gereklilik çerçevesinde ifade edilmiştir. Dolayısıyla 
okullarda hayat bilgisi dersinde değerler eğitiminin etkili biçimde gerçekleş-
tirilmesi, bireyin geleceğe yönelik sağlam adımlar atmasının yanında kişilik 
ve karakter gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir.

1.4. Millî Değerler ve Hayat Bilgisi Dersi

Hayat bilgisi dersinin amaçlarından biri, çocuğun yakın çevresindeki yaşa-
ma uyumu için gereksinim duyduğu düşünce ve değerleri edinmesini sağ-
lamaktır. Bu açıdan bakıldığında çocuğun evrensel değerlerin yanında Millî 
değerleri tanıması, sahip çıkması ve aktarması hayat bilgisi dersi yoluyla 
gerçekleşmektedir. Millî değerler, milletlerin başka milletlerden farklı olu-
şunu sağlayan, özel bir bütünlük olmasına yol açan, tavır alışa, benzeyişe ve 
davranışa dönüşen değerlerdir (Tural, 1998’den aktaran Özkan, 2006). Millî 
değerler, bireyin geldiği kaynağı anlaması ve geleceğe yönelik yol haritasını 
çizmesi bakımından önemli görülmektedir.

Demircioğlu ve Tokdemir (2008)’e göre evrensel değerler, demokrasi, insan 
hakları ve özgürlükleri, barış, hoşgörü, sevgi, saygı, bağımsızlık, bilim, eşitlik 



"Milli" Eğitim Üzerine Yazılar

– 132 –

ve çevre duyarlılığı gibi değerlerden; Millî değerler ise devlet, millet, vatan, 
dil, gelenek görenekler, ordu ile Millî marş, bayrak ve Millî bayramlar gibi 
ulusal simgelerden oluşmaktadır. Toplumun geçmişinden devralarak taşıdığı, 
gelenek görenek ve inançlarıyla biçimlendirdiği ve toplumu oluşturan birey-
lerin çoğunluğu tarafından kabul gören değerler, Millî değerlerdir (Özkan, 
2006). Millî değerler, bireyin yaşadığı çevresi, ülkesi, vatanı kısacası kendini 
ait hissettiği topluma yönelik iyi ve doğru olan davranış yapılarını; millet-
lerin sahip oldukları bakışaçıları ve anlayışları temsil eder. Birey genellikle 
Millî değerlerini atalarından miras alır ve bireylerin toplumsal kimliklerinin 
oluşmasında Millî değerlerin önemli bir yeri vardır. Millî değerlerin kimileri 
başka millet ve devletlerle ortak olabilirken kimileri de sadece o millete özgü 
değerler olabilir (Karaçanta, 2013). Bu bakımdan Millî değerler, toplumların 
devamlılığının sağlanması açısından oldukça önemlidir.

Millî değerlerin erken yaşlarda edinilmesi, bireyin bu değerleri içselleştirme-
si ve yaşamı boyunca benimsemesini olanaklı kılar. Okullarda gerçekleştiri-
len değer eğitimi uygulamaları, çocuklara erken yaşlarda, Millî ve evrensel 
değerlere yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 
18. Millî Eğitim Şura’sında değerler eğitimine oldukça fazla vurgu yapılmış; 
“Değerler eğitimine, okul öncesinden başlayarak yaygın eğitim dâhil olmak 
üzere eğitim-öğretimin her kademesinde, tüm dersler ve okul kültürü içeri-
sinde yer verilmeli ve bu konuda öğretmen, yönetici, öğrenci, aile ve çevre 
ile iş birliğine gidilmeli, farkındalık oluşturulması için kitle iletişim araç-
larından faydalanılması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” ifade-
si kullanılmıştır (MEB, 2010). Yine aynı şurada “öğretim programlarında, 
değerler eğitiminde değer aktarımı yerine Millî ve evrensel değerler birlik-
te düşünülerek farkındalık kazandıracak yaklaşımlara öncelik verilmelidir” 
ifadesiyle, derslerde Millî ve evrensel değerlerin içselleştirilmesi bağlamında 
zengin öğrenme ortamlarının tasarlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldığı 
görülmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikaları ve öncelikleri; temel eğitim al-
mış öğrencilerin millî, manevi, evrensel değerlere sahip; hem akademik hem 
de sosyal anlamda başarılı olabilen; teknolojik gelişmelere uyum sağlayabi-
len; kendisine, toplumuna ve farklı kültürlere karşı yüksek düzeyde farkın-
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dalıkla saygı duymayı başarabilen, hayata hazır, mutlu ve sağlıklı bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamak yönündedir (MEB, 2017). Bireylere sözkonu-
su özelliklerin kazandırılmasında Hayat Bilgisi dersi önemli bir işleve sahip-
tir. Hayat bilgisi dersinin temel çerçevesi, birey toplum ve doğa bağlamında 
şekillendirilmiş; öğrencilerin kendilerine, içinde yaşadıkları topluma, fen ve 
doğa bilimlerine yönelik farkındalık kazanması öngörülmüştür. Bunun ya-
nında dersin kapsamında evrensel ve Millî bağlamda düşünce ve değerlerin 
yer aldığı görülmektedir. Bireyin evrensel değerleri kazanıp benimsemesinin 
temelinde, Millî ve manevi değeri içselleştirmiş olmasının gerektiği söyle-
nebilir. Çünkü insanlar öncelikle yakın çevresindeki ve kendi yaşantılarıy-
la somut biçimde ilişkilendirebilecekleri olayları öğrenme eğilimindedirler. 
Öğrenmeye ve farkındalık kazanmaya yakın çevresinden başlayan bireyler, 
uzak ve evrensel düşünce ve değerleri anlamada daha başarılı olabilirler. Do-
layısıyla çocuğun etkili dünya vatandaşı özelliklerine sahip olması için önce-
likle kendi kültürüne, milletine ait olan değerleri benimsemesi, içselleştirmesi 
gerekir. Nitekim Turgut (2001), çocukları ve gençleri bir taraftan millî ve 
manevî değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirirken, diğer taraftan da millî 
kimliklerinden ödün vermeden evrensel değer ve oluşumlarla uyumlu kuşak-
lar hâline getirmek bilinci içinde olmanın gerekliliğine vurgu yapmıştır. Bu 
noktada, okullardaki en büyük görev öğretmenlere düşmekte; Hayat Bilgisi 
dersi ve dersin öğretim programı da, öğretmenlere Millî düşünce ve değerleri 
içselleştirmede rehberlik etmektedir.

2018 hayat bilgisi öğretim programında, sadece tüm öğretim programlarına 
ilişkin kök değerlerin belirtildiği, programa özgü değer ifadelerinin yer alma-
dığı, evrensel ve Millî değerlere örtük biçimde yer verildiği görülmektedir. 
Programda “öğrenciler Millî, manevi ve insani değerleri yaşantısal hale ge-
tirir”, “Ülkesini sever, tarihî ve kültürel değerlerini yaşatmaya istekli olur” 
(MEB, 2018a) ifadeleri ile programın beceriler bölümünde yer alan “Millî ve 
kültürel değerleri tanıma” becerisi ile değer eğitimine vurgu yapılmıştır. Yine 
program uygulanırken öğrencilerin değerleri kazanmasına özen gösterilme-
sinin, tüm kazanımlar ilgili değerlerle eşleştirilmesinin ve örtük program an-
layışından hareketle dersler işlenmesinin önemine dikkat çekilmiştir (MEB, 
2018a). Bu anlayışa göre öğretmen kazanımla ilgili değeri eşleştirecek ve 
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dersi işlerken gerek kazanımın edinilmesine gerekse kazanımla ilişkilendir-
diği değerin içselleştirilmesine fırsat verecektir. Burada önemli olan nokta, 
öğretmenin kazanımın içerdiği değer/değerlerin farkına varması ve buna yö-
nelik bilinci bir değer eğitimi süreci tasarlamasıdır. Aksi durumda değerlerin 
örtük biçimde programda yer almasının öğrenciler açısından avantajı ortadan 
kalkacaktır.

Programdaki kazanımlara bakıldığında çoğunun Millî değerlerle ilişki oldu-
ğu görülmektedir. Birinci sınıf düzeyinde “Bayrak töreninde nasıl davranma-
sı gerektiğini anlar”, “Aile hayatının önemini kavrar”, “Yakın çevresindeki 
tarihi, doğal ve turistik yerleri farkeder”, “Ülkemizin genel özelliklerini ta-
nır”, “Millî gün, bayram, tören ve kutlamalara katılmaya istekli olur” kaza-
nımlarıyla Millî değerlerin ilişkilendirilmesi oldukça uygundur. İkinci sınıf 
düzeyindeki kazanımlardan “Türk bayrağının ve İstiklâl Marşı’nın vatanı ve 
milleti için önemini fark eder”, “Millî gün ve bayramların önemini kavrar”, 
“Dinî gün ve bayramların önemini kavrar”, “Yakın çevresindeki kültürel mi-
ras ögelerini araştırır” gibi kazanımlarda direk olarak Millî değerlere vur-
gu yapıldığı görülmektedir. Üçüncü sınıf düzeyinde ise “Ülkemizin yönetim 
şeklini açıklar”, “Ülkesinin gelişmesi ile kendi görev ve sorumluluklarını ye-
rine getirmesi arasında ilişki kurar”, “Millî birlik ve beraberliğin toplum ha-
yatına katkılarını araştırır” gibi kazanımlar Millî değerleri barındıran ifadeleri 
içermektedir.

İlgili alanyazında hayat bilgisi dersinde değer ve değerler eğitimine (Uzunkol 
ve Yel, 2016, hayat bilgisi öğretim programlarındaki (Yaşaroğlu, 2018; Demir 
ve Demirhan İşcan, 2007; Şimşek, 2013), ders ve çalışma kitaplarındaki (Gü-
zel Candan ve Ergen, 2014) değerlerin incelenmesine, hayat bilgisi dersinde-
ki değerle öğretimine ilişkin aile (Geçit ve Yılmaz, 2011) ve öğretmenlerin 
(Meydan, 2010, Yıldırım ve Turan, 2015) görüşlerine yönelik olarak pek çok 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalardan bazılarında değerler genel 
olarak ele alınarak evrensel değerlere vurgu yapılmış bazılarında ise evrensel 
değerlerin yanında Millî ve ahlaki değerlere ilişkin bulguların da sunulduğu 
görülmüştür. Bu kapsamda incelendiğinde Yıldırım ve Turan (2015) tarafın-
dan yapılan araştırma dikkat çekmektedir. Yıldırım ve Turan (2015) araştır-
malarında, sınıf öğretmenlerinin en çok kazandırmayı amaçladıkları değerler-
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den birinin vatanseverlik değeri olduğunu bulgusuna ulaşmıştır. Bu bulguyla 
paralellik gösterir biçimde Demir ve Demirhan İşcan (2007), çalışmalarında 
2009 hayat bilgisi programı ile ders ve çalışma kitaplarında en çok yer verilen 
değerlerden birinin vatanseverlik değeri olduğunu bulmuşlardır. Değer eğiti-
minde rehberlik ve model olma gibi özellikler, öğretme-öğrenme sürecinin 
en önemli ögesidir (Yazar, 2016). Sınıf öğretmenlerinin vatanseverlik gibi 
Millî değerleri kazandırmayı amaçlaması ve bu değerlerin hayat bilgisi ders 
kitaplarında yer alması, değer öğretimi sürecinin etkili biçimde gerçekleştiri-
lebileceğinin bu bağlamda hayat bilgisi dersinde Millî değerlerin içselleştiri-
lebileceğinin bir kanıtıdır.

Hayat bilgisi dersinde verilen vatanseverlik değerine ilişkin Meydan (2010) 
tarafından gerçekleştirilen araştırmada, kimi öğretmenlerin sözkonusu değe-
rin toplumun değişim ve gelişiminden olumsuz etkilendiğini düşündüklerini, 
kimilerinin de bu değerlerin aile ve okulda sağlam bir zemine oturtulduğu 
takdirde toplumdaki değişim ve gelişimden olumsuz etkilenmeyeceği görü-
şünü savundukları belirlenmiştir. Toplumsal değişimlerin değerler üzerindeki 
olumlu ya da olumsuz etkileri açıkça ortadadır. Bu değişikliklerden kaynak-
lanan olumsuz etkileri en aza indirmek ve olumlu etkilerin sürekliliğini sağla-
mak başta aile olmak üzere okulun önemli görevleri arasındadır. Okul açısın-
dan düşünüldüğünde, değerlere yönelik toplumsal değişimin getirdiği olumlu 
etkileri pekiştirme ve olumsuz etkilerden kaçınma eğilimi, ilkokul düzeyinde 
değerler eğitimin başladığı ilk ders olan hayat bilgisi dersiyle verilebilir. Do-
layısıyla araştırma sonuçlarında da sözü edilen “değerlerin okulda sağlam bir 
zemine oturtulması” nın sağlanmasında bu dersten yararlanılabilir.

Yiğittir (2010) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ilkokul velilerinin, 
okulda en çok Millî, geleneksel ve ahlaki değerlerin kazandırılmasını istedik-
lerini; bunların ise aile birliğine önem verme, İstiklal Marşı’na saygı, bayrağa 
saygı gibi değerler olduğu belirlenmiştir. Deveci ve Selanik Ay (2009) ise 
araştırmalarında, ilkokul öğrencilerinin günlüklerinde Millî değerlerden en 
çok vatan sevgisi, Atatürk sevgisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı, asker sevgisi, bayrak sevgisini ifade ettikleri sonucuna ulaşmışlardır. 
Bu araştırmaların sonuçlarına bakıldığında ilkokul düzeyinde gerek velile-
rin gerekse öğrencilerin Millî değerlerin farkında olup onları önemsedikleri 
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ve öğrenme etkinlerinde yer almasını istedikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla hayat bilgisi dersinin yanında ilkokul düzeyindeki tüm derslerde 
Millî değerlerin içselleştirilmesine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi, 
okullarda değer eğitimin etkili biçimde yapılmasına olanak sağlayabilir.

2. SONUÇ

Toplumların birbirlerinden farklılaşması kültürel yapılarından ve bu yapıları 
oluşturan değerler sisteminden kaynaklanmaktadır ve kültürel yapının da de-
ğere dayalı uygulamaları, inançları birbirinden farklılık gösterir (Gündoğan, 
2011). Başka bir ifadeyle, toplumların olgu ve olaylara yükledikleri anlamlar 
ile onlara bakış açıları birbirlerinden farklılık gösterebileceği gibi, benimse-
dikleri düşünceleri ortaya koyma ve uygulama biçimleri de toplumdan toplu-
ma değişebilir. Bu farklılıkların ve değişimin temelini toplumların ait olduk-
ları kültüre özgü olan Millî değerlerin oluşturduğu söylenebilir.

Millî değerler, toplumu diğer toplumlardan ayıran ve içinde o topluma, kül-
türe, gelenek ve göreneklere yönelik özellikler barındıran; toplumu oluşturan 
bireyler tarafından kabul gören ve yeni nesillere aktarılması öngörülen an-
layışlar olarak açıklanabilir. Dolayısıyla toplumun refahının ve devamlılığı-
nın sağlanması ve toplumu oluşturan bireylerin Millî kültürlerine bağlı ola-
rak yetiştirilmesi, Millî değerlerin içselleştirilmesiyle gerçekleşebilir. Millî 
kültürün gençlere öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, onların Türk 
kimliğini taşımakta öz güveni olan, bilinçli ve Millî şuur ile yetiştirilmesi, 
ilkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim-öğretim kurumlarının ana hedefi 
olmalıdır (Özkartal, 2009). Bu durum, okullarda gerçekleştirilen değer eğiti-
mi uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır.

Okullar, çocuklara yalnızca akademik bilgi ve becerilerin öğretildiği yerler 
değil; bunun yanında onların hem bireysel hem de toplumsal bakımdan ge-
lişmelerine olanak veren kimi düşünce, değer ve anlayışlar geliştirmelerine 
olanak sağlayan kurumlar olmalıdır. Nitekim çocuğun yalnızca akademik ya 
da bilişsel alanda kendini geliştirmesi, gelişim süreci bir bütün olarak değer-
lendirildiğinde, eksik kalmaktadır. Bilişsel gelişim, ancak sosyal ve duygusal 
alan gelişimi desteklendiğinde bir bütünlük göstermektedir.
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Kurtdede Fidan (2015)’a göre eğitim kurumlarında hayat bilgisi dersi değer-
ler eğitiminin yapıldığı ilk derstir. Hayat bilgisi dersine yüklenen bu misyon, 
dersin önemini oldukça arttırmakta; bu kapsamda sınıf öğretmenine büyük 
görevler düşmektedir. Bunlardan ilki sınıf öğretmeninin okulda değer eği-
timine yönelik farkındalığa sahip olması ve değer eğitimini planlı biçimde 
gerçekleştirmek için çaba göstermesidir. İkinci olarak öğretmenin, hayat bil-
gisi dersinin bir işlevinin de değer kazandırma olduğu düşünmesi ve uygun 
kazanımlarla değer öğretmeye mümkün olduğunca yer vermesidir (Şimşek, 
2013). Bunu yaparken de, öğrenme sorumluluğunu öğrencilere bırakarak 
değerleri onların kendi algıları ve çabaları doğrultusunda içselleştirmelerini 
sağlaması beklenmektedir. Bunların yanında öğretmenin değer gerçekleştir-
me sürecinde öğrencilerine etkili model olması, değer eğitiminde önemli gö-
rülen başka bir noktadır. Öğretmenin, kazanımların içerdiği değerleri gerek 
öğretme-öğrenme süreci ile bütünleştirmesi gerekse bu değerleri kazandırma-
da kendi davranış ve eğilimleriyle öğrencilerine model olması, daha etkili bir 
değer eğitimi sürecinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

2023 Eğitim Vizyonu’na bakıldığında, 21. yüzyıl eğitiminin yalnızca beceri 
kazandırmayı amaçlamadığı; bunun yanında insana ait evrensel, yerel, maddi, 
manevi, mesleki, ahlaki ve millî tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir geliş-
me ve değişim sürecini vurguladığı görülmektedir (MEB, 2018b). Buna da-
yalı olarak öğrencilerin çağın gereklerine uyum sağlayacak biçimde yetişme-
si için öğrenme ortamlarında çok boyutlu gelişim sürecinin temele alınması 
gerekmektedir. Hayat bilgisi dersi doğası ve kapsamı bakımından öğrencile-
rin farklı öğrenme gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte olan bir derstir. 
Bu ders ile öğrenciler yaşamlarını nasıl sürdürecekleri, bireysel ve toplumsal 
bakımlardan hak ve sorumlulukları, içinde yaşadıkları çevreye yönelik temel 
bilgi, beceri ve tutumları, Millî kültüre geleneklere, örf ve adetlere yönelik 
inanışları, doğaya ilişkin süreçleri, gerek yerel gerekse dünya vatandaşı olma 
bağlamında temel bilgi ve becerileri edinmektedirler. Hayat bilgisi dersi söz 
konusu temel bilgi, beceri, tutumların yanında kazanımlarda maddi, manevi, 
ahlaki ve Millî değerleri barındırması bakımlarından, öğrencilerin karakter 
ve ahlak gelişimlerini de desteklemektedir. Dersin etkili olarak işlenip amaç-
larına ulaşmasında sorumlu olan tüm paydaşların üzerlerine düşen görevleri 
yerine getirmeleri, hayat bilgisi dersinde 21. yüzyılda gereksinim duyulan 
bireyler yetiştirilmesi bağlamında ön koşul olarak görülmektedir.
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MİLLİ OYUNUMUZ DOKUZTAŞ VE 
MATEMATİK ÖĞRETİMİ

1. GİRİŞ

Oyun zihinsel bir ortamı ve nesneleri olan, aynı zamanda kültürel yönleri de 
bulunan bir öğrenme etkinliğidir (Nicolopoulou, 1993). Halkların gücü, tarihin 
derinliklerinden getirdikleri kültür ögelerinden kaynaklanır. Toplumun yaşattı-
ğı, paylaştığı gelenekler o toplumun kültürünü yansıtır. Her toplum, kültürünü 
ve sahip olduğu değerlerini koruma, bu değerleri gelecek nesillere ulaştırma 
amaç ve kaygısına sahiptir. Kültürel değerlerin yaşatılmasında en tabii ve et-
kili metot, eğlence unsurunun kullanılmasıdır. Oyunlar kültürden önce oluş-
muş etkinliklerdir (Huizinga,1955). Oyunda kültür faktörü egemendir. (Peh-
livan,2005.S.15). Oyunlar yapıları itibariyle açık sistemlerdir. Bu bağlamda 
düşünüldüğünde oyunlar içinde bulundukları kültürlerle de yakın etkileşim 
halindedir. Bir toplumun ve dolayısıyla kültürün incelenmesi, o toplumun 
oyunlarının da incelenmesini gerektirir (And,1979). Türklerde oynanan veya 
oynanmış geleneksel oyunlarla ilgili bilgiler Kaşgarlı Mahmut’ un Divanü Lü-
gat-it Türk adlı eserinde, Evliya Çelebi’nin Seyahatname adlı eserinde ve Dede 
Korkut Hikâyelerinde görülebilir (And,2003) Bunlarla birlikte İngiliz gezgin 
ve oryantalist Thomas Hyde’ın 1694 tarihli De Ludis Orientalibus adlı eserinde 
Türk oyunlarının tanımını vermiştir (And,2003).   Dünya’da milletlerin kendi 
Millî zekâ oyunlarının olması Millî alfabelerinin olması kadar önemli bir kül-
türel özelliktir. Milletimizin kültürel değerlerinin nesilden nesile görsel, işitsel, 
ya da başka kaynaklarla aktarılması ne kadar önemseniyorsa, Millî değerleri-
mizin bir parçası olan Millî oyunlarımızın da gelecek nesillere aktarılması da 
aynı ölçüde önemsenmelidir.
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Şekil 1. Dokuztaş oyunu

Türklerin strateji ve zeka oyunlarında söz sahibi olduğunun en somut örneği 
günümüzde pek az Türk ülkesinde yaşatılmakta olan “dokuz kumalak” veya 
“dokuz taş” oyunudur. Dört Bin Yıllık Türk Zeka ve Strateji Oyunu 9 Kuma-
lak (Dokuztaş); Türk milletinin, dünyanın en eski ve önemli kültürlerinden 
biri olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada birçok ülke tarafından bilinen, 
oynanan ve birçok araştırma yapılan bir zekâ ve strateji oyunu olan Dokuztaş 
üzerine ülkemizde yapılan çalışma ve etkinlikler Millî oyunumuzun gelecek 
nesillere aktarılmasında yetersiz kalmaktadır. Tarih boyunca Türk zekâ ve 
strateji oyunu olarak kabul edilen Dokuztaş oyunu; Birçok ülkede “Morris” 
olarak bilinmektedir. Üçtaş, Tik Tak To, Cüz, Dokuzluk, Dokurcun bu oyu-
nun diğer adları veya benzerleridir. Tarihte ilk izi Mısır’da, MÖ 1400 yılın-
da görülmüştür. Türk ve Altay mitolojisinde 9 kutsal sayı kabul edildiğinden 
oyun dokuzar taş ile oynanmaktadır.

Hafıza, dikkat, odaklanma, strateji, düşünme becerilerini olumlu destekle-
yen bu oyun geçmişimizin en önemli miraslarından biridir. İnsanlık tarihinin 
hemen her döneminde çeşitli araç ve gereçlerle oynanan çok sayıda oyun 
bulunmaktadır. Biçimi ve yöntemi değişmekle birlikte oyun pek çok kültür-
de çocuğun en vazgeçilmez eğlence aracı olarak görülmektedir. Ancak son 
dönemlerde yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları, oyunun sadece eğlence 
aracı olmadığı, çocuklara duyuşsal ve bilişsel yönden pek çok kazanımı bera-
berinde sunduğu ve eğitime dâhil edilmesi gerektiği yönündedir.
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Sezgisel düşünme matematiksel düşünme açısından önemli rol oynar. Sez-
gisel düşünme sayısal problemlerdeki başarıyı artırır, problem çözme süre-
cini güçlendirir, ilişkileri çabuk ve açık algılamaya yardım eder. Gardner’e 
(1983) göre de üstün bilim adamlarını üstün yapan sezgileridir. Matematiksel 
düşünme gücünü geliştirmek ve matematikteki başarıyı yakalamak sezgisel 
düşünme gücünü arttırmak ile paralellik gösterir denilebilir. Millî oyunumuz 
olan Dokuztaş oyunuda oyuncuların, öngörü, bellek, esneklik, uyanıklık gibi 
niteliklerini geliştirdiğinden sezgisel düşünme gücünü geliştirmek için nite-
likli bir oyundur. Yapılan araştırmalarda kültür öğesi barındıran matematiksel 
değerlerin korunması ve davamlılığının sağlanması konusunda dikkat çeken 
araştırmalar mevcuttur. Mathematical Thoughts in Multiculturalism başlıklı 
makalesinde Küçük (2013), akıl oyunları kategorisinde Dokuztaş, Dokuztaş, 
Türk daması oyunlarını saymaktadır.

Dokuztaş iki kişi arasında oynanan basit bir taş oyunu gibi gözükse de mate-
matiksel düşünme gerektiren bir zeka ve strateji oyunudur. Kurallarının basit 
oluşu her ortamda ve herkes tarafından oynanabilir olmasını sağlamaktadır. 
Tarihi araştırmalar, bu oyunun eski Türk kavimlerinden Hunlar, Göktürkler 
döneminde bile oynandığını ortaya koymuştur. Tarih arşivlerinde eski bir 
Türk oyunu olarak geçmektedir. Yabancı seyyah ve araştırmacıların yazıla-
rında Türklerin gelenek ve alışkanlıkları arasında Dokuztaş oynadıkları ka-
yıtlarda yer almıştır

Şekil 2. Rusya’da 13. yüzyılda inşa edilen Vyborg Kalesi’ndeki Dokuztaş 
oynamak için kullanılmış bir tuğla parçası
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1.1. Dokuztaş Oyununun Eğitimdeki Yeri

Çocuk oyunları, fizik ve zekâ olarak çocukların eğitimini, geleceğe hazırlanma-
sını sağlar. Şansa yer olmaması, oyuncuya oyunun hamlelerini, birkaç hamle 
sonrasını, rakip oyuncunun hamlelerine göre hamle yapmayı düşündürtmesi, 
matematik ve sayı sayma bilgisi gerektirmesi, şüphesiz ki Dokuztaş oyunun 
Dama ve Satranç gibi gelişmiş bir zekâ oyunu olduğunu göstermektedir.

Dokuztaş oyununun, özellikle çocuklarda, oyun tahtasına odaklanabilme, 
olayları gözünde canlandırabilme, gelecekte olabilecekleri düşünerek ileriyi 
görebilme, yapabileceği birçok hamle içinden en iyisini seçebilmeyi değer-
lendirme, hedefe ulaşmak için sabırlı ve temkinli davranma, planlama, raki-
binin davranışlarını değerlendirebilme, tek başına zorluklarla mücadele ve 
karar verme açısından kişilik gelişimi, sosyal ortamlarda bulunması açısından 
da sosyal yönünün gelişmesi gibi konularda olumlu etkileri vardır.

Kişisel değerleri güçlendirmesi, başkalarına saygılı olma, farklı bakış açılarını 
kabullenme gibi sosyal davranışların üzerinde de etkisi büyüktür. Kavrama ye-
teneğinin gelişmesi ile bilgiye ve mantığa dayalı çıkarımlarda, varsayımlarda 
bulunabilme, çok boyut ve derinlikte düşünebilme, mantık ve geleceği kurgu-
lama ve karar verme gibi alanların gelişiminde önemli faydaları görülmüştür.

Oyun, özellikle çocuk bakımından onun çeşitli yetilerini ve becerilerini geliş-
tirecek niteliktedir: Bir zekâ savaşıdır. Metin And’ın Townshend (2010)’dan 
aktardığı gibi, bir toplumda kişilerde en fazla beğenilen ve örnek alınan nite-
liklerden yedisi Dokuztaş oyununda mevcuttur:

1. Kurnazlık: Oyunun stratejisini planlamak ve oyun kurallarını kendi çıkar-
ları doğrultusunda kullanabilmek.

2. Uyanıklılık: Karşısındakinin kurnazlığına karşı savunma ve önlem.

3. Önceden görme: Hazırladığı oyun manevrasına karşı hasmının tepkisini 
kestirebilme yeteneği.

4. Esneklik: Beklenmedik durumlarda hemen tepki gösterebilme yeteneği.

5. Direnme: Tüm şaşırtmalara karşın kendi planını sonuna dek sürdürebilme 
yeteneği.
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6. Sağgörü: Özellikle Dokuztaş oyununda hasmından plan ve gücünü gizle-
yebilme yeteneği.

7. Bellek: Hasmının sağgörüsüne karşın, onun durumunu ve gücünü ne denli 
saklarsa saklasın kestirebilme yeteneği.

Bu özellikleri bünyesinde barındıran ve sevilerek oynanan zekâ oyunları bi-
linmektedir: Satranç, Dama, Dokuztaş, Mangala

Dokuztaş öğretiminin yaygınlaştırılması öğrencilerdeki sezgisel düşünmeyi 
geliştirici olarak matematik ve diğer birçok disiplin için önemli bir aşama 
olacaktır. Satranç oynama ve öğrencilerin akademik başarıları arasında po-
zitif ilişkinin bulunduğu pek çok çalışma mevcuttur (Karakaya, 2011; Frank, 
1973; Levy, 1980). Eleştirel düşüncenin satranç yoluyla geliştirilmesi konulu 
önemli çalışmalar yapılmış ve satranç düzeyleri arttıkça eleştirel düşünme 
becerilerinin arttığı bulgusuna ulaşılmıştır (Ferguson,1986). Satranç gibi bir 
strateji oyunu olan Dokuztaş ile eğitim alanında yapılacak çalışmalar saye-
sinde Millî oyunumuz hak ettiği ilgiyi görecek ve daha da yaygınlaşacaktır.

1.2. Oyunun kuralları

Öncelikle oyun alanına (bahçede ise betona evde ise bir karton ya da kağıda) 
oyunun şekli çizilir.

• Dokuztaş oyunu 2 kişi ile oynanır.

• Her oyuncunun Dokuztaşı vardır.

• Oyuncular oyuna kura ile başlar.

• Kura sonunda kazanan oyuncu ilk taşı oyun tahtasına koyarak oyuna baş-
lar. Sonra rakibi bir taş koyar. Her iki oyuncunun elindeki Dokuztaş bi-
tinceye kadar sırası ile taşları oyun tahtası üzerine koyarlar. Oyuncular 
ellerindeki Dokuztaşı da oyun alanına bırakmadan oyun alanındaki hiçbir 
taşı oynatamazlar. Yani hamle yapamazlar.

• Taşların yerleştirilmesi aşamasında oyunculardan biri yatay ya da dikey ola-
rak taşlarını üçlü yapmışsa (cüz) rakibinin bir taşını alır. Rakibin üçlü (cüzü) 
varsa üçlü bozulmaz. Üçlü olmayanlardan birini alır. Ancak üçlü dışında 
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başka taş yoksa üçlüyü bozarak bir taş alır. Çapraz olarak yapılan üçlemeler 
taş yemek için geçerli değildir. Taşlar arasında çizgi kanalı olmalıdır.

• Tüm taşlar oyun tahtasına konulduktan sonra oyuncular sıraları geldikçe 
taşlarını birer birim boş alana hareket ettirmeye başlarlar.

• Oyuncular taşları hareket ettirerek aynı düzlemde üç (3) taşı bir araya ge-
tirerek rakibinin taşını yiyebilir.

• Oyuncular dokundukları taşı oynamak zorundadırlar.

• Bir oyuncu 3 dakika içinde hamle yapmak zorundadır. 3 dakika içinde 
hamle yapmamışsa sırasını kaybeder, hamle sırası rakibe geçer.

2. AMAÇ ve YÖNTEM

Bu çalışmada Dokuztaş oyununun tanıtılması, sezgisel becerileri arttırmadaki 
önemi ve matematik eğitiminde kullanılmasına değinilmiştir. Dokuztaş oyu-
nu ile ilgili matematik öğretmenlerinin görüşleri alınmış ve matematik ders-
lerinde kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur.

Bu araştırma TÜBİTAK 4004 Doğa eğitimi ve Bilim okulları projesi kapsa-
mında desteklenen yaşamdaki Matematiğin Farkındayım” başlıklı proje kap-
samında gerçekleştirilmiştir. Araştırma ortaokul 7. Sınıfı bitirmiş ve 8. Sınıfa 
başlayacak olan 25 öğrenci ile yürütülmüş bir çalışmadır. Ayrıca araştırmada 
25 matematik öğretmeninin oyunla ilgili görüşleri alınmış ve matematik ders-
lerinde kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni uygu-
lanmıştır. Veriler açık uçlu soruları içeren bir anket uygulanarak toplanmış, 
toplanan veriler analiz edilerek, incelenen durumla ilgili betimsel bulgu ve 
sonuçlar ortaya konmuştur. Bulgulardan elde edilen yanıtlar ortak özellikle-
ri çerçevesinde birleştirilerek tablolara yansıtılmıştır. Oluşturulan tablolarda 
yer alan frekans değerleri kişi bazında değil, alınan birleştirilmiş yanıtlar ba-
zındadır. Örneğin “Çok yönlü düşünmeye katkısı vardır”, “Farklı açılardan 
bakmaya katkısı vardır” cevaplarını veren iki farklı öğretmenin görüşü bir-
leştirilerek tek bir öğe ile ifade edilmiştir. Bunun yanında eğer bir öğretmenin 
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görüşü içerisinde farklı öğelere ilişkin yanıtlar varsa bu yanıtlar ilgili her bir 
öğenin frekans değerini bir arttırmıştır.

3. BULGULAR

Tablo1.  Zekâ oyunları dersinde öğrencilerinizin zekâ oyunlarını öğrenme-
sinin sizce genel olarak matematik eğitimine katkısı olur mu? Eğer katkısı 
olacağını düşünüyorsanız ne gibi katkıları olabilir? Açıklayınız?

Kurs Öncesi Kurs Sonrası
Yanıtlar Yanıtlar f

Problem çözme, akıl yürütme, se-
bep-sonuç ilişkisi kurma, analiz etme, 
analitik düşünme, hızlı ve pratik dü-
şünme, çok boyutlu ve soyut düşün-
me, strateji geliştirme becerilerini ge-
liştirir.

19 Problem çözme, akıl yürütme, ilişkilen-
dirme, analitik düşünme, hızlı ve pratik 
düşünme, analiz etme, strateji geliştir-
me, soyut düşünme, motor beceriler 
gibi becerilerin gelişimini sağlar.

32

Çok yönlü düşünmeye, farklı açılar-
dan bakmaya, farklı yollar denemeye 
katkısı olur.

9 Farklı yollar denemeyi, farklı bakış 
açılarından bakmayı, sebep-sonuç 
ilişkisi kurmayı geliştirir.

4

Zekâyı verimli kullanabilmeyi sağ-
lar, çoklu zekâ kuramının matematik-
sel-mantıksal zeka türünü geliştirir.

3 Mantıksal zekanın, görsel algının, 
uzamsal zekanın gelişmesini sağlar.

5

Hazır bulunuşluk düzeyini arttırabilir. 1 Tümevarım, tümdengelim gibi yön-
temleri kullanmaları gelişir.

2

İşlem kabiliyetini geliştirir, sayılar 
arasındaki ilişkileri fark etmeyi sağlar.

3 Sayılar arasındaki ilişkiyi yorumla-
maya katkısı olur.

2

Matematik-günlük hayat ilişkisi ile il-
gili farkındalık kazandırır.

1 Matematik konularıyla ilişki kurulur-
sa daha iyi ve kolay öğrenmeyi sağlar.

1

Başarıda artış sağlar. 2 Başarıda artış sağlar. 1
Matematiğe karşı olumlu tutum geliş-
tirmeyi sağlar.

4 Özgüvende artış ve olumsuz tutumun, 
önyargıların giderilmesi sağlar. Sab-
retmeyi öğretir.

10

Matematiğin eğlenceli yönünü keşfet-
meyi sağlar.

2 Matematiğin eğlenceli ve ilgi çekici 
yönünü keşfettirir.

2

Matematiksel kavramlara daha kolay 
ulaşmayı sağlar.

2 Motivasyonda artış sağlar. 3

Dikkat gelişimi ve odaklanmayı sağ-
lar.

2 Dikkati, hayal gücünü ve hafızayı ge-
liştirir.

4
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Matematik eğitimine katkılarına ilişkin görüşlerinde hem kurs öncesinde hem 
de kurs sonrasında genel olarak beceriler üzerinde durmuşlardır. Ayrıca, prob-
lem çözme, akıl yürütme, sebep-sonuç ilişkisi kurma, analiz etme, analitik 
düşünme, hızlı ve pratik düşünme, çok boyutlu ve soyut düşünme, strateji 
geliştirme gibi becerilerin gelişimine olan katkılardan söz etmişlerdir.

Kurs öncesinde becerilerle ilgili yanıtların sayısı 19 iken, kurs sonrasında bu 
sayı 32 ye çıkmıştır.

Ayrıca kurs öncesinde alınan görüşlerden 6 tanesi duyuşsal özelliklere (ma-
tematiğe karşı olumlu tutum, matematiğin eğlenceli yönünü keşfetme) olan 
katkılardan söz ederken, kurs sonrasında 15 görüşte duyuşsal özelliklere (öz-
güvende artış, olumsuz tutumun ve önyargıların giderilmesi, sabretmeyi öğ-
renme, matematiğin eğlenceli ve ilgi çekici yönünü keşfetme, motivasyonda 
artış) olan katkılardan söz edilmiştir. Kurs öncesinde daha dağınık olan gö-
rüşlerin kurs sonunda daha somut hale geldiği ve zenginleştiği görülmektedir. 
Bu durum kursun etkisiyle açıklanabilir.

Tablo 2.  Zekâ oyunları dersinde öğrencilerinizin zekâ oyunlarını öğrenme-
sinin öğrencilerinizin temel matematiksel becerilerine (problem çözme, akıl 
yürütme, matematiksel iletişim, ilişkilendirme) katkıları hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Kurs Öncesi Kurs Sonrası
Yanıtlar Yanıtlar f

Problem çözmeye katkı sağlar (İşlem 
basamakları, strateji oluşturma, farklı 
çözüm yolları geliştirme gibi).

15 Problem çözmeye katkı sağlar (Fark-
lı çözüm yolları, strateji geliştirme 
gibi).

18

Akıl yürütmeye katkı sağlar (Rakibin 
bir sonraki hamlesini düşünme, farklı 
açılardan bakma, sebep-sonuç ilişkisi 
kurma gibi).

14 Akıl yürütmeye katkı sağlar (Mantıklı 
düşünme, rakibin bir sonraki hamlesi-
ni düşünme gibi).

20

İlişkilendirme becerisine katkı sağlar. 7 İlişkilendirme becerisine katkı sağlar. 
(Günlük hayatla ilişkilendirme gibi).

13

Matematiksel iletişimi geliştirir. 6. Matematiksel iletişimi geliştirir. (Ma-
tematik dilini etkin kullanma gibi)

9
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Öğretmenlerin Zeka Oyunları dersinin matematiksel becerilere katkılarına 
ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin kurs öncesi ve sonrasında tüm 
becerilerin gelişeceğine ilişkin görüş bildirdikleri görülmektedir. Kurs sonra-
sında alınan görüşler kurs öncesine göre her bir beceri bazında artış göster-
miştir. Bu artış, kursun etkisi olarak yorumlanabilir. Hem kurs öncesinde hem 
de kurs sonrasında en çok üzerinde durulan beceriler akıl yürütme ve problem 
çözme becerileridir. İlişkilendirme ve matematiksel iletişim becerileri üzerin-
de diğer iki beceriye göre daha az durulmuştur.

Tablo 3.  Zekâ oyunları dersinde öğrencilerinizin zekâ oyunlarını öğrenmesi-
nin öğrencilerinizin matematikle ilgili özelliklerine (matematik kaygısı, ma-
tematiğe yönelik tutum, matematiğe karşı özyeterlik...) ne tür katkıları olaca-
ğını düşünüyorsunuz?

Kurs Öncesi Kurs Sonrası
Yanıtlar Yanıtlar f

Dersi zevkli hale getirir, öğrencilere 
sempatik geldiğinden olumlu tutum 
geliştirmeye katkı sağlar.

9 Matematiğe yönelik olumlu tutum ge-
liştirir.

8

Matematik kaygısını, korkusunu azal-
tır.

5 Kaygıyı azaltır. 5

Özgüveni arttırır. 7 Özgüveni geliştirir. 4

Derse katılma isteğini arttırır. 3 Derse etkin katılımı sağlar. 2

Matematikle ilgili ön yargıları giderir, 
matematiği de sevmelerini sağlar.

4 Matematiğe ilişkin olumsuz yargıları 
yok eder.

6

Öğretmenle iletişimi kolaylaştırır. 2 Matematiğe olan ilgiyi arttırır. 2

Sabırlı olmayı sağlar. 1 Duyuşsal özelliklerin tümüne katkı 
sağlar.

2

Başarma hissini tatmayı sağlar. 2

Öğretmenlerin, hem kurs öncesi hem de kurs sonunda Zeka Oyunları dersinin; 
matematik kaygısının azalması, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilme-
si, matematik öz-yeterliğinin artması gibi duyuşsal özelliklere önemli katkılar 
getirmesini bekledikleri anlaşılmaktadır. Başarısızlık durumunda öğrencile-
rin kaygılarının artabileceği çekincesini de yine kurs öncesi ve sonrasında 
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ortaya koymuşlardır. Bu çekince yabana atılmaması gereken önemli bir nok-
tadır ve dersin tanımı ve içeriği belirlenirken mutlaka önlemleri alınmalıdır. 
Tablo 3 incelendiğinde göze çarpan önemli bir nokta da, öğretmenlerin kurs 
öncesinde değinmedikleri ancak kurs sonrasında dile getirdikleri bir husus-
tur. Kurs sonrasında öğretmenler, dersin işlenişinde öğretmenlerin rolüne ve 
öğrencilerin etkin olabilmesi için seçme haklarının olması gerektiğine vurgu 
yapmaktadırlar.

4. SONUÇ

Matematik eğitimine ve matematiksel becerilere katkılarının yanı sıra duyuş-
sal özelliklere de olumlu katkılar getireceğinden bahsetmişlerdir. Matematiğe 
yönelik olumlu tutum, özgüvende ve derse katılma isteğinde artış, kaygıda 
azalma, önyargıları giderme, duyuşsal özelliklere yönelik olumlu katkılardan 
en çok vurgulananlardır. Olumlu katkıların yanı sıra öğretmenler, uygun bir 
öğretim yapılmadığı takdirde duyuşsal özelliklerin bu durumdan olumsuz bir 
şekilde etkilenebileceğinden de söz etmişlerdir.

Öğrencilerin eğlenerek aynı zamanda sezgisel ve eleştirel düşünme gücünü 
arttıran Dokuztaş’nın öğretilmesi sayesinde matematik gibi soyut düşünme-
nin önemli olduğu derslerde öğrencilerin motivasyonunu ve düşünme beceri-
ne olumlu yönde katkısı olacağı düşünülmektedir.
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FEN EĞİTİMİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

1. GİRİŞ

Değerin soyut kavram olması ve birçok disipline konu olmasından dolayı farklı 
şekillerde tanımlanmasına neden olmuştur. Ancak basitçe ifade edilecek olursa 
“kişiden kişiye, gruptan gruba değişen, kişiye veya gruba ait beğeniler” ola-
rak tanımlanabilir. Bunun yanında değer kavramının literatürde birçok farklı 
tanımlaması bulunmasına rağmen aşağıda en çok kullanılan tanımlara yer ve-
rilmiştir. Bunun nedeni olarak ilgili tanımlamayı yapan kişinin değeri kendi 
içinde bulunduğu topluma ve kültüre göre tanımlamasıdır.

İstek, tercih ve arzuları yansıtan; bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu 
hakkındaki inançtır (Güngör, 1993).

Değerler kişinin ve ya diğer sosyal oluşumların hayatına yol gösterici ilkeler 
olarak hizmet eden, arzu edilen amaçlarıdır (Schwartz, 1994).

Değerler bireylerin ideal davranış tarzları ya da yaşam amaçları hakkındaki 
inançları olup, davranışa farklı tarzlarda rehberlik eden çok yönlü standartlardır 
(Rokeach, 1973)

Değer, insana özgü bir kavram olduğu için insanlar gibi zamanla değişime uğ-
rayabilir. Daha önceki dönemlerde kutsal müessese olarak görülen evliliğin 
zamanla toplumla birlikte değişerek bu vasıfta görülmemesi, bu yüzden de bo-
şanmaların artması buna örnek olarak verilebilir.

1.1. Değerler Eğitimi

Bir topluma ait vatandaşlık, ibadet, tutum ve davranış gibi maddi ve manevi 
tüm sosyal ve kültürel birikimlerin eğitim yoluyla bireylere aktarılmasıdır. Er-
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soy ve Şahin(2012)’e göre değerler eğitimi, okulun kendi sorumluluğunu ve 
toplumun beklentilerini karşılamak için gençlerin değer edinmelerine ya da 
değerlerini geliştirmelerine yönelik yaptığı uygulamalardır.

Günümüzde toplum ve aile yapısının değişmesiyle birlikte çocuk yetiştirme 
konusu daha önemli hale gelmiştir. Bu yüzden çocuk eğitiminde aileler yeter-
siz kalmakta ve bunun okuldaki eğitimle desteklenmesi gerekmektedir.

1.1.1. Ailede Değerler Eğitimi

Çocuklar pek çok şeyi ilk olarak ailede öğrenirler. Yetişkinlikteki ahlaki du-
yarlılıkların temeli, çocukluk döneminde anne baba ile çocuk arasında yaşa-
nan sevgi, saygı, güven gibi duygulara dayalı ilişkilerle atılır. Çocuk sevilerek 
sevilmeyi, kendisine saygı duyularak başkalarına saygı göstermeyi ve güvenli 
bir ortamda yetişerek çevreye güven veren davranışlar geliştirmeyi ilk olarak 
ailede öğrenir (Hökelekli, 2013).

Ulusoy ve Dilmaç(2014)’a göre aile, içinde insan türünün belli bir biçim-
de üretildiği, topluma hazırlanma sürecinin belli bir ölçüde ilk ve etkili bir 
şekilde gerçekleştiği, üyeleri arasında belli bir ölçüde ilişkilerin kurulduğu 
toplumsal bir kurum olarak tanımlanmaktadır. Üyeleri arasında çok fazla et-
kileşimin olduğu bu kurumda en çok etkilenen ailenin küçük bireyi olan ço-
cuklardır. Bundan dolayı aile çocuğun değer ve ahlak eğitiminde en önemli 
role sahiptir. Birçok kurumda kazandırılamayan özellikler ailede kazandırılır.

1.1.2. Okulda Değerler Eğitimi

Candan ve Ergen (2014)’e göre kişilik, değer edinimi vs erken çocukluk 
döneminde oluşmaya başlar. Bunların verilmesinde de aileye olduğu kadar 
okullara da önemli görevler düşmektedir. Özellikle de okullarda verilen de-
ğerler eğitimi, sağlıklı bir toplum inşa etmede önem arz etmektedir (Candan 
ve Ergen, 2014).

Okullar, ailede kazanılan değerlerin daha da pekiştirileceği ve yeni bazı de-
ğerlerin kazanılacağı ortamlardır. Ailede olduğu gibi, okulda da değerler 
eğitiminin yaşantıların bir parçası haline getirilerek verilmesi en uygun olan 
yoludur. Kazandırılmak istenen değerlerin, bütün okul çatısı altında kabul gö-
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ren, benimsenen ve yaşanan değerler olması, bunların sosyal öğrenme yoluy-
la ve doğal bir süreçte edinilmesini kolaylaştırır (Hökelekli, 2013).

Değerleri tanımak ve anlamak için bütün derslerin üzerinde özel bir “eğitim 
dili” geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yüzden öğretmenler, okul eğiti-
minde öğrencilerin değerleri kazanmasında kılavuzluk etmelidir. Öğretmen-
lerin değerlerin öğretimindeki etkin rolü ve önemi hem teorik hem de araştır-
ma sonuçlarına dayalı olarak ortaya konmuştur. Bu araştırmalar da gösteriyor 
ki değer eğitimi konusunda yeterli donanıma sahip öğretmenlerin yetiştire-
cekleri öğrencilere ahlaki değerleri kazandırarak, hem kendi var oluşlarına 
hem de içinde bulundukları topluma gerekli katkıları sağlayacaktır (Hökelek-
li, 2013).

1.1.3. Fen Bilimleri Dersinde Değerler Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığının 2003 yılından itibaren başlattığı öğretim programı 
güncelleme ve yenileme çalışmalarıyla birlikte ahlak ve değer konusu önce-
likle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretim programlarına 
eklenmiştir. Sonraki yıllarda Fen ve Teknoloji dersi olarak adlandırılan Fen 
Bilimleri dersi öğretim programında “tutum ve değerler” adı altında kendisi-
ne yer verilmiştir.

Değerler eğitimi Fen Bilgisi (yeni adıyla Fen Bilimleri) dersinde doğrudan 
verilmemiş olsa da 2005 yılında yayınlanan Fen ve Teknoloji dersi öğretim 
programında “Tutum ve Değerler” başlığı altında kazandırılması gereken ma-
nevi hedeflere vurgu yapılmıştır (MEB, 2005). 2013 yılında yayınlanan Fen 
Bilimleri Öğretim Programı’nda duyuşsal öğrenme alanına yapılan vurgular-
da aslında programın “manevi bütünlüğü de temel alan” bir program olduğu 
anlaşılmaktadır. Programda Fen Bilimleri dersi bilimsel süreç beceriler, ya-
şam becerileri, duyuş ve FTTÇ (Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre) ile ilişkilendi-
rilmiştir. Fen Bilimleri konu alanları, sadece temel fen kavram ve ilkeleriyle 
değil, aynı zamanda bu ders kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken 
beceri, duyuş ve FTTÇ ilişkilerini de ihtiva etmektedir (MEB, 2013).
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2018 yılında diğer derslerle birlikte Fen Bilimleri Öğretim programı da ye-
nilenmiştir. Bu öğretim programında Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) 
kavramının yerine Türkiye Yeterlilik Çerçevesi (TYÇ) belirlenmiştir.

Bu kavramın alt başlıkları;

• Anadilde iletişim

• Yabancı dilde iletişim

• Matematiksel yetkinlik ve Bilim/teknolojide temel yetkinlikler

• Dijital yetkinlik

• Öğrenmeyi öğrenme

• Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

• İnisiyatif alma ve girişimcilik

• Kültürel farkındalık ve ifade şeklinde sıralanmıştır.

2013 ve 2018 yıllarında yenilenen Fen Bilimleri öğretim programında eği-
tim sisteminin değerleri kazandırma amacı çerçevesindeki işlevini, öğretim 
programlarını da kapsayan eğitim programıyla yerine getirdiği belirtilmiştir. 
Bu anlayışla öğretim programlarında değerlerimiz, ayrı bir program veya öğ-
renme alanı, ünite, konu vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim 
sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, öğretim programlarının her 
birinde ve her bir biriminde yer almıştır.

1.2. Amaç

Bu çalışma ile değerler eğitiminin fen bilimleri dersinde uygulanabilirliğini 
belirlenmek amaçlanmıştır.

1.3. Konu

Çalışma 5. sınıf (orta-1) fen bilimleri dersinde “yardımseverlik” değerinin 
verilebilmesini kapsamaktadır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada değerler eğitiminin fen bilimleri dersinde uygulanabilirliğinin 
belirlenmesi için nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır.

Nicel araştırma, olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir 
ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür 
(Kuş, 2009).

Nitel araştırma, gözlem, görüşe ve doküman analizi gibi veri toplama yöntem-
lerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırmadır. Bir 
başka deyişle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sos-
yal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön 
plana alan bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2012).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmada gerçek deneysel desen olarak, gerçek deneme modellerinden 
“ön-test son-test kontrol gruplu model” kullanılmıştır. Çalışmanın nicel veri-
lerini elde etmede kullanılan Ön-test Son-test kontrol gruplu desen (ÖSKD), 
yaygın kullanılan karışık bir desendir. Katılımcılar, deneysel işlemden önce 
ve sonra bağımlı değişkenle ilgili olarak ölçülürler. ÖSKD, bir ilişkili desen-
dir. Çünkü aynı kişiler bağımlı değişken üzerinde iki kez ölçülürler. Bununla 
birlikte, farklı deneklerden oluşan deney ve kontrol gruplarının ölçümlerinin 
karşılaştırılması nedeniyle de bu desen, ilişkisizdir. Bundan dolayı ÖSKD, bir 
karışık desendir (Büyüköztürk, 2014).

Değerler eğitiminin fen bilimleri dersinde uygulanabilirliğinin belirlendiği 
bu çalışmada araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 
bulunan bir devlet okulundaki 5.sınıf öğrencileri (50 öğrenci deney grubu, 50 
öğrenci kontrol grubu) oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan nicel araştırma 
yöntemlerinden olan ön-test son-test kontrol gruplu desen ile ilgili gösterim 
Çizelge 2.2.1.’de yer almaktadır.
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  Çizelge 2. 1: Araştırma Deseninin Gösterimi

ÖN-TEST UYGULAMA SON-TEST

Deney 
Grubu

Geliştirilen ölçek ça-
lışmanın başlangıcında 
öğrencilerin yardımse-
verlik değerine ne öl-
çüde sahip olduklarını 
belirlemek için uygu-
lanmıştır.

“Yardımseverlik” değe-
ri uyarlanmış fen bilim-
leri öğretim programı 4 
hafta boyunca uygulan-
mıştır.

Geliştirilen ölçek 
uygulama sonrasında 
öğrencilerin yardım-
severlik değerini ne 
ölçüde kazandıklarını 
belirlemek için uygu-
lanmıştır.

Kontrol 
Grubu

Geliştirilen ölçek ça-
lışmanın başlangıcında 
öğrencilerin yardımse-
verlik değerine ne öl-
çüde sahip olduklarını 
belirlemek için uygu-
lanmıştır.

Normal fen bilimleri 
öğretim programı 4 
hafta boyunca uygulan-
mıştır

Geliştirilen ölçek 
uygulama sonrasında 
öğrencilerin yardım-
severlik değerini ne 
ölçüde kazandıklarını 
belirlemek için uygu-
lanmıştır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları birlikte kullanılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak öğrencilerin yardımseverlik değerine ne ölçüde sahip 
olduklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve alan 
uzmanları tarafından da uygunluğu tespit edilen likert tipi anket formu kulla-
nılmıştır. Ayrıca araştırma sonunda rastgele seçilerek belirlenen öğretmenlere 
yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.

2.4. Veri Analizi

Bir araştırmacının en önemli sorunlarından biri olan veri analizi, verilerden 
uygun istatistiksel teknikler kullanarak bilimsel geçerliğe sahip sonuçlar elde 
etme süreci olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2018).

2.4.1. Nicel Verilerin Analizi

Çalışmada ön-test ve son-test uygulaması olarak kullanılan “Yardımlaşma 
Değeri Ölçeği”nde bu değere sahiplik düzeyini belirleyen 20 farklı soruya 
katılımcıların verdikleri 4 boyutlu cevapların puanlaması “Her Zaman” ce-
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vabı için 4, “Bazen” cevabı için 3, “Nadiren” cevabı için 2, “Hiçbir Zaman” 
cevabı için 1 olarak yapılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 80, 
en düşük puan ise 20’dir

Nicel araştırma, olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir 
ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan bir araştırma türüdür 
(Kuş, 2009).

Bu araştırmada bağımsız değişken, deney grubuna dört hafta süreyle uygula-
nan “Yardımlaşma Değeri Uyarlanmış Fen Bilimleri Öğretim Programı”dır. 
Çalışmanın kontrol değişkeni “Yardımlaşma Değeri Uyarlanmamış(Normal) 
Fen Bilimleri Öğretim Programı”dır. Araştırmada, bu programın öğrencilerde 
programın kapsamındaki “yardımlaşma” değerine ilişkin kazanımları edin-
meleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

2.4.2. Nitel Verilerin Analizi

Nitel araştırma, gözlem, görüşe ve doküman analizi gibi veri toplama yöntem-
lerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırmadır. Bir 
başka deyişle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sos-
yal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön 
plana alan bir yaklaşımdır(Yıldırım ve Şimşek, 2012).

Nitel araştırmada en sık kullanılan yöntem olan görüşme, insanların görüşle-
rini, deneyimlerini, duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan güçlü 
bir yöntemdir. Stewart ve Cash (1985)’ten aktaran Yıldırım ve Şimşek (2012) 
görüşmeyi “önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve 
yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir süreç olarak tanımlamak-
tadır (Yıldırım ve Şimşek, 2012).

Çalışmada rastgele seçilen 10 Fen Bilimleri öğretmeniyle standartlaştırılmış 
açık uçlu görüşme olarak da bilinen yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Gö-
rüşmede her öğretmene aşağıdaki beş adet açık uçlu soru sorulmuştur:

• Size göre değer kavramı neyi ifade ediyor?

• Aile ve toplumda değerler nasıl kazandırılır, kazanılır?
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• Değerler eğitimini zorlaştıran etmenler nelerdir?

• Değerler eğitimini kolaylaştıran etmenler nelerdir?

• Fen Bilimleri dersinde değerler kazandırılabilir mi? Nasıl?

Öğretmenlerin yukarıdaki sorulara verdikleri cevaplar öğretmenlere Ö1, Ö2 
Ö3 gibi kodlar verilerek “Değerler eğitiminin tanımı”, “Değerlerin aile ve 
toplumda kazandırılması”, “Değerler eğitimini zorlaştıran etmenler”, “Değer-
ler eğitimini mümkün kılan etmenler” ve “Değerler eğitiminin fen bilimleri 
dersinde uygulanması” şeklinde 5 farklı kategoride analiz edilmiştir. Örneğin 
“Size göre değerler eğitimi fen bilimleri dersinde nasıl kazandırılır/kazanı-
lır?” sorusuna Ö5 kodlu öğretmen tarafından verilen “...en güzel şey çocuğa 
örnek teşkil etmektir.” şeklindeki cevap “ Değerler eğitiminin fen bilimleri 
dersinde uygulanması” başlığı altında değerlendirilmiştir.

3. BULGULAR ve YORUMLAR

3.1. Nicel Verilere Ait Bulgular

Uygulamanın etkililiğini belirlemek için uygulama öncesi uygulanan ön-test 
ile uygulama sonrası uygulanan son-testin aritmetik ortalamaları arasında an-
lamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacıyla IBM SPSSS 20 yazılı-
mı ile “Bağımlı Örneklemler İçin t-Testi” analizi yapılmış ve sonuçlar Çizel-
ge 3.1.’de verilmiştir.

Çizelge 3.1.  Öntest-Sontest t Testi Sonuçları

Bağımlı Örneklem t Testi

Aritmetik 
Ortalama

Standart 
Sapma

Standart Hata 
Ortalaması t

Sig 
(2-tailed)

O N -
TEST-SON-
TEST

2,14 11,62862 1,64454 -1,301 0,199

Yapılan analizden elde edilen değerler uygulanan deneysel işlemin etkisini be-
lirlemek için yapılan bağımlı t testi sonucuna göre son test puanları ön-test pu-
anlarına göre anlamlı düzeyle farklılaşmadığı görülmüştür (t=-1,301 p>0,01).
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Çizelge 3.2.  Öntest-Sontest Aritmetik Ortalama Sonuçları

Aritmetik 
Ortalama N

Standart 
Sapma

Standart Hata 
Ortalaması

ONTEST 74,06 50 8,84656 1,25109

SONTEST 76,20 50 6,47444 0,91562

Ancak öğrencilerin ön-test aritmetik ortalamaları X# = 74,06 ve son test arit-
metik ortalamaları X # = 76,20 olarak incelendiğinde uygulanan çalışmanın 
ortaokul öğrencilerinin yardımlaşma değerini kazanmaları noktasında etkili 
olduğu söylenebilir.

Yukarıdaki farklılığın oluşmasında çalışmanın deney grubundaki öğrencilerin 
her birinin üzerinden etkili olamadığı ancak grubun genelinde etkili olduğu 
söylenebilir. Yani 50 öğrencinin bazılarında değişim söz konusu iken bazıla-
rında değişiklik olmamıştır.

3.2. Nitel Verilere Ait Bulgular

Yapılan nitel analizler sonucunda bulgular 5 ana kategori altında gruplandırıl-
mıştır. Bunlar; “Değer kavramının tanımı, değerlerin aile ve toplumda kazan-
dırılması, değerler eğitimini zorlaştıran etkenler, değerler eğitimini mümkün 
kılan etkenler, Fen dersinde değerler eğitiminin uygulanması” olarak belir-
lenmiştir.

Katılımcılara yöneltilen sorular için alınan cevapların birçoğu benzerlik gös-
termiştir.

3.2.1. Değer Kavramının Tanımına İlişkin Bulgular

Çalışma grubundaki öğretmenlerin değer kavramını birçok farklı açıdan ta-
nımladıkları görülmektedir. İnsan hayatına yön veren önemli bir etken oldu-
ğunu yapılan görüşmelerde belirtmişlerdir.

Ö1: “Topluma uyum ve benlik saygısı kazanması için gereken karakter 
özelliklerinin tümü...”, Ö2: “Ahlaki ve kültürel olgular, aile, yakın arka-
daşlıklar...”



"Milli" Eğitim Üzerine Yazılar

– 164 –

Ö3: “...kıymet.”    “...yerine geçebilecek değişken.”

Ö4: “...sahip olunması gereken yaşam standartları ve anlayışlarıdır.”

Ö5: “İnsanın hayatındaki ölçü.”

Ö6: “Evrensel ahlak ilkelerine saygı”

Ö7: “Ahlaki olgular”

Ö8: “Aitlik”

Ö9: “Eğitimin özü, niteliği”

Ö10: “Sahip olduklarımız”

3.2.2. Değerlerin Aile ve Toplumda Kazandırılmasına İlişkin Bulgular

Bireyin içinde bulunduğu aile ve toplumda değerlerin kazandırılmasına iliş-
kin öğretmen görüşleri incelendiğinde, değerlerin kazandırılmasında temel 
etkenin aile olduğu belirtilmiş, buna ek olarak toplum ve okul ortamının bu 
durumda etkili olduğu ifade edilmiştir. ,

Ö1: “...değer kazandırmada yapılabilecek en doğrusu, bireyi kendisine 
uygun modellerle karşılaştırmak”

Ö2 ve Ö5: “öncelikle aile fertlerinin değerleri uygulayan olarak örnek 
olmaları gerekir.”

Ö3: “Bireye aile ve toplumdaki davranış biçimi değerlerin oluşmasını sağlar.”

Ö4: “Anlatarak değil, yaşatarak”

Ö6: “Ailenin bireye karşı sorumluluğunu yerine getirmesiyle”

Ö8: “Karşılıklı sevgiyle”

Ö9: “Toplumsal değerlerle”

3.2.3. Değerler Eğitimini Zorlaştıran Etmenlere İlişkin Bulgular

Katılımcı öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde değerler eğitimini zorlaş-
tıran etmenlerin, değerler eğitimine öğretim programlarında yeterince yer 
verilmemesi, kitle iletişim araçları ve uygun olmayan rol modellerinin bu-
lunması hatta okullarda sınıfların kalabalık olması şeklinde ifade edilmiştir.
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Ö1: “Aile ortamında uygun olmayan rol modellerinin bulunması”
Ö2: “Denetimsiz sosyal ağ ve televizyonun çocukları çok çabuk etkilemesi”
Ö3: “Seçilen modelin yanlış davranışlar içerisinde olması”
Ö4: “kitle iletişim araçları ve özentili yaşam”

Ö5: “Anne ve babanın bu konuda yetersizliği...”
   “...değerler eğitimi konusunda toplumun bütünsel düşünmemesi”
Ö6: “...değerler eğitimine yönelik plan ve program eksikliği...”
Ö7 ve Ö8: “Okulların fiziksel yetersizliği ve kalabalık sınıflar”

Ö9: “Bireylerin davranış ve tutumları”
Ö10: “...yoğun öğretim programları...”

3.2.4. Değerler Eğitimini Mümkün Kılan Etmenlere İlişkin Bulgular

Değerler eğitimini kolaylaştıran etmenlerin neler olduğuna dair öğretmen-
lerin görüşleri incelendiğinde birey, aile ve toplum üçgeninde birden fazla 
etkenin söz konusu olabileceği görülmektedir.

Ö1: “...aile ve öğretmenin uygun model olması.”

   “ailenin bireyle ilgilenmesi”

Ö2: “Rol model olan kişinin göz önünde bulunması”

Ö3: “Örnek alınan kişinin sahip olduğu değerleri bireye empoze etmesi”

Ö4: “Bireyi insan olduğu için sevmek... Hoşgörülü olmak...”

Ö5: “Çocuğun fıtratının buna uygun olması”

Ö6: “Gayretli ve istekli olmak”

Ö8 ve Ö9: “Ayrı bir ders olarak okullarda işlenmesi”

3.2.5. Değerler Eğitiminin Fen Dersinde Uygulanmasına İlişkin Bulgular

Fen Bilimleri dersinde değerler eğitiminin uygulanmasına ilişkin öğretmen-
lerin görüşleri incelendiğinde, Fen dersinden uygulanmasının gerekliliğinden 
ve bunun bir eksiklik olduğundan bahsedilmiş ve nasıl uygulanabileceği ko-
nusunda ipuçları verilmiştir.
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Ö1: “... her ders gibi katkı sağlayabilir.”

   “...bilimdeki her gelişmenin insanlık yararına yapılması gerektiği benim-
setilerek...”

Ö2: “Bilimsel süreç becerileri kazanan birey, [araştırma sürecinde] çeşitli 
değerler kazanır.”

Ö3: “bilim insanlarının hayatlarına daha çok yer verilerek [öğrencinin] 
kendisini keşfetmesi sağlanabilir...”

Ö4, Ö6 ve Ö7: “çevre temizliği, canlılık ve yaşam gibi konular [en fazla] 
fen ile ilişkilendirilerek kazandırılabilir.”

Ö5: “...en güzel şey çocuğa örnek teşkil etmektir.”

Ö8: “ders içi etkinliklerde görevler vererek...”

Ö10: “...ünitelerde ayrı bölümler ayırarak...”

4. SONUÇ

• Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, çalışmanın öğrencilerde genel 
anlamda yardımlaşma değerinin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir.

• Öğretmen görüşlerine göre Değerler eğitimini mümkün kılan ve zorlaş-
tıran etkenlerin temelinde birey-aile-toplum üçgeninin bulunduğu görül-
mektedir.

• Ayrıca çalışma sonucunda değerler eğitiminin fen bilimleri dersinde bir 
eksiklik olduğu ve çeşitli düzenlemelerle uygulanması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

• Toplumsal değişimlerin kültürel değerlerimizin üzerindeki olumsuz etkisi 
göz önünde bulundurulduğunda değerler eğitimin bir ders dışı etkinlikten 
öte bir öğretim programı içindeki kazanım haline getirilmesi gerekmekte-
dir.

• Mevcut durumda kullanılan yöntemlerle değerler eğitiminin sağlanması 
güçleştiği için okullarda tüm derslerde örtük program dâhilinde hedef dav-
ranış olarak ele alınıp bireye kazandırılmalıdır.
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ORTAOKUL MATEMATİK DERS 
KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ 

BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

1. GİRİŞ

Türk Dil Kurumu’na göre toplum, aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşa-
yan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). İnsanın olmadığı toplum düşünüleme-
yeceği gibi toplum olmadan insanın varlığı da zordur (Çeçen, 1995). İnsanın 
hayatta kalabilmek için bazı temel ihtiyaçlarını gidermesi gerekir ki, toplum 
olmadan birey olarak kişinin ihtiyaçlarla tek başına mücadele etmesi de pek 
mümkün değildir. İnsanın hayatta kalabilmesi için topluma, toplumda da bir-
çok insanın yaşamını sürdürebilmesi için bir takım kurallara ihtiyaç vardır. Bu 
ihtiyaçlar arasında en önemli öğe de uyumdur. İnsan bulunduğu topluma uyum 
sağlayabilirse, toplum varlığını sürdürebilir. Toplumdaki uyum için de ortak 
doğrulara, düşüncelere ve değerlere inanılmalıdır (Aktan, 2011). 

Matematik eğitimde değerler, okuldaki matematik konularından beslenen eği-
timin derin nitelikleridir (Bishop, 2008). Son yıllarda öğretim programlarında 
da değerler eğitimine vurgu yapılırken, 2018 Matematik Dersi Öğretim Prog-
ramı’nda değerlerimiz, toplumumuzun millî ve manevi kaynaklarından damı-
tılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımız 
olarak tanımlanmıştır. Milli değerlerimizi eğitimin dışında tutmanın mümkün 
olmadığı gibi, bir konu başlığı altında ele almak da yeterli değildir. Değerleri-
miz eğitim-öğretim sürecinde her birimde olmalıdır. Öğretim programında yer 
alan “kök değerler” adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sev-
gi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olarak verilmiştir (MEB, 2018). 
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Bu kök değerler okulun her bölgesinde, öğrencilerin okula giriş saatinden 
çıkış saatine kadar her an öğrenciye doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Mate-
matik Dersi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlama-
yı önemseyen bir bakış açısına sahip olmakla birlikte, Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen sekiz anahtar yetkinlikle birlikte esneklik, 
estetik, eşitlik, adalet ve paylaşım gibi değerleri de uygun kazanımlarla ilişki-
lendirmeyi öne çıkarmaktadır (MEB, 2018).

Araştırmalar (Bishop, Clarkson, FitzSimons ve Seah 2000; Bishop, FitzSi-
mons, Seah ve Clarkson, 1999; Clarkson, FitzSimons, Bishop ve Seah, 2000) 
değerlerin matematik öğretimi alanındaki araştırmalarda nadiren göz önüne 
alındığını, programlar hazırlanırken değer eğitimine gereken önemin veril-
mediğini ve genel olarak akademik başarıya odaklanıldığını, bunun yanın-
da matematik eğitiminin en önemli unsurlarından biri olan öğretmenlerin de 
matematikte değerler eğitiminin gerekliliğine inanmadığını göstermektedir 
(Akt. Doruk, 2012).

Öğrencilerin en çok zaman geçirdiği kişi şüphesiz eğitim kurumlarında, okul-
larda öğretmenlerdir. Değer eğitiminde, öğrenciye etkisinin çok fazla olduğu 
ancak öğretmenin de tek başına yeterli olmadığı açıktır. Öğretmenler, değer 
eğitiminin öneminin farkındadırlar, ancak değer eğitimin içeriği yetersizdir 
çünkü öğretmenlerin pek çoğu değer eğitimine açık bir şekilde değinmeyip, 
değer eğitimini çoğunlukla örtük olarak gerçekleştirmektedirler (Bishop, 
2008).

Öğretmenin dışında, öğretmenin kullandığı, öğrencilerin yararlandığı ders-
lerin en temel materyali olan ders kitapları da değerleri öğrenciye ulaştıran 
öğelerden biridir (Şen, 2008; Kahya, 2018). Bu yüzden ders kitaplarında doğ-
rudan ya da dolaylı olarak yer alan değerlerin incelenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik ders kitaplarında Matematik Der-
si Öğretim Programı’nda yer verilen değerlerden hangilerinin, hangi sıklıkla 
yer verildiğini incelemek, bu değerlerin sınıf düzeylerine ve öğrenme alanla-
rına göre dağılımını belirlemektir.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseni 
kullanılmıştır. Dünyanın birçok gerçekten oluştuğunu, aynı durumla ilgili 
farklı kişisel görüşlerin olabileceğini ve böylece gerçeklerin sosyal ortamlar-
da yapılandığını temel alan (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz 
ve Demirel, 2017) nitel araştırmalar genelleme yapmayıp, verilen durumu 
derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır.

Bu araştırmada da ders kitaplarında doğrudan ya da dolaylı olarak yer alan 
değerlerin incelenmesi temel amaç olduğundan doküman incelemesi tekniği 
kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya ol-
gular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve 
Şimşek, 2008).

2.2. Veri Toplama Tekniği

Araştırma kapsamında, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılına yönelik ortaokullar için belirlenen Matematik ders kitapla-
rından her sınıf seviyesinde birer tanesi (toplam dört kitap) incelenmiştir. Bu 
kitapların seçiminde, araştırmacının çalıştığı okulda kullanılan ders kitapları 
etkili olmuştur. Bu kitaplar; beşinci sınıf MEB Yayınları, altıncı sınıf MEB 
Yayınları, yedinci sınıf özel bir yayınevi ve sekizinci sınıf MEB Yayınları’na 
ait kitaplardır. 

Bu kitapların incelenmesi sırasında, değer eğitimi inceleme kriterleri ve çer-
çevesini oluşturmak, hangi değerlerin inceleneceğine karar vermek bakımın-
dan, Talim ve Terbiye Kurulu’nun belirlemiş olduğu MEB Değerler Eğitimi 
Yönergesi (MEB, 2010) temel kaynak olmak üzere, değerler eğitimiyle doğ-
rudan ya da dolaylı olarak ilgisi olan tezler, makaleler ve kitaplar da kullanıl-
mıştır. 

2.3. Verilerin Analizi

Veri analizi olarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz, çe-
şitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlen-
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miş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz 
türüdür (Özdemir, 2010). Nitel araştırma yöntemlerinde sıkça kullanılan be-
timsel analiz, araştırmacı tarafından ya da literatürde daha önceden belirlenen 
kıstaslara göre verileri genel olarak analiz etmektir.  Araştırmada derinleme-
sine analiz yapılmadığı için içerik analizi yapılmamıştır. 

Kitaplar incelenirken “Değerler İnceleme Formu” oluşturulmuş. Değerler in-
celeme formunda, Talim Terbiye Kurulu tarafında yayınlanan Değerler Eği-
timi Yönergesi’nde yer alan değerler kullanılmıştır (MEB, 2010). İnceleme 
iki araştırmacı tarafından bağımsız gerçekleştirilmiş, kodlar arası güvenirlik 
formülü (Miles ve Huberman, 1994) kullanılmıştır. Güvenirlik %92 olarak 
hesaplanmış olup araştırmacılar tarafından ortaya konan farklı görüşlerin bu-
lunduğu içerikler uzman görüşü alınarak, birlikte değerlendirilmiş ve uzlaşı 
yoluna gidilmiştir.

Bu değerlere uygun olabilecek örnekler seçilirken bazı değerler için bazı alt 
değerler de beraberinde kullanılmıştır. Baz alınan değerler ve alt değerler aşa-
ğıdaki biçimdedir:

• Bilimsellik, buluşlar, kitap okumak, teknoloji kullanımı, olimpiyatlar gibi 
çalışkanlıkla bağlantısı olabilecek örnekler “çalışkanlık” değeri altında;

• Atatürk, dil, dini değerler, dini ve milli bayramlar, örf ve adetler, kültürel 
yiyecek ve içecekler, Türk kahramanlar, yazarlar, şairler, sanatçılar, bilim 
insanları, turistik yerler, coğrafi bölgelerimiz, illerimiz gibi ülkemize ait 
örnekler “kültürel mirasa sahip çıkma” değeri altında;

• Sağlığa önem verme, israf, tutumluluk, tasarruf, vergi, oy kullanma, trafik 
kurallarına uyma gibi örnekler “sorumluluk” değeri altında;

• Doğayı koruma, erozyon önleme, geri dönüşüm gibi örnekler “temizlik” 
değeri altında;

• Vatan, Cumhuriyet, Türk Bayrağı gibi örnekler “vatanseverlik” değeri al-
tında;

ele alınmıştır. Kitapların sınıf seviyelerine, ünitelere ve öğrenme alanlarına 
göre ayrı ayrı incelemesi yapılmıştır. İncelemeler sonrasında tablolar oluştu-
rulmuş, değerlerin sıklıkları tablolarda belirtilmiş ve ulaşılan bulgular seçi-
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len örneklerle birlikte verilmiştir. Verilen örneklerin altında ait olduğu sınıf, 
alıntılanan sayfa numarası ve bu örneğe uygun olduğu belirlenen değer(ler) 
yazılmıştır.

Ders kitaplarının içeriğinde, alt öğrenme alanlarının başlangıcında yer alan 
giriş kısımları, çözümü verilmiş örnekler, öğrenciye araştırması için sorulmuş 
sorular, alıştırma amaçlı verilmiş problemler, ünite değerlendirme soruları ve 
varsa üniteler arası geçişlerde yer alan oyun, bulmaca tarzı etkinlikler ve bil-
gilendirme amaçlı yer alan yazılar değerler eğitimi bağlamında incelenerek 
ulaşılan bulgulara ilerleyen bölümde yer verilmiştir.

3. BULGULAR

Ders kitaplarının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi sonucu ulaşılan 
bulgular sınıf düzeylerine ve öğrenme alanlarına dağılımları incelenerek iki 
alt başlık altında sunulmuştur.

3.1. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi 
Bağlamında İncelenmesi Sonucu Her Bir Sınıf Düzeyi İçin 
Ulaşılan Bulgular

5-8.Sınıf için seçilen her bir kitap için değerler eğitimi bağlamında yapılan 
incelemelerde beşinci sınıftan başlanarak sekizinci sınıfa kadar dört düzey 
için ulaşılan bulgulara bu bölümde yer verilmiştir. 

İlk olarak, beşinci sınıf MEB Yayınları-matematik ders kitabında yer verilen 
değerlerin ünitelere ve öğrenme alanlarına göre dağılımı incelenmiş, ulaşılan 
bulgulara aşağıda Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 1.  Beşinci Sınıf Matematik Ders Kitabında Yer Verilen Değerler 

Sınıf Ünite
Öğrenme 

Alanı
Alt Öğrenme 

Alanı
Değerler  

(Geçme Sıklığı)

Toplam 
Değer 
Sayısı

B
EŞ

İN
C

İ S
IN

IF

1

Sayılar ve 
İşlemler

Doğal Sayılar Adil Olma (4)
Çalışkanlık (6)
Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (2)
Hoşgörü Duyarlılık (1)
İyilik Yapma (3)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (17)
Misafirperverlik (1)
Paylaşımcı Olma (4)
Sorumluluk (6)
Temizlik (1)

45Doğal Sayılarla 
İşlemler

2

Kesirler Adil Olma (3)
Çalışkanlık (1)
Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (1)
İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Paylaşımcı Olma (3)
Sorumluluk (3)
Temizlik (1)

14Kesirlerle 
İşlemler

3

Ondalık 
Gösterim

Çalışkanlık (3)
Hoşgörü Duyarlılık (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (2)
Sorumluluk (8)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (3) 

18
Yüzdeler
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4 Geometri 
ve Ölçme

Temel 
Geometrik 
Kavramlar ve 
Çizimler

Çalışkanlık (5)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (2)
Sorumluluk (4)
Temizlik (1)
Vatanseverlik (1)

13

Üçgenler ve 
Dörtgenler

5 Veri 
İşleme Veri İşleme

Bağımsız Özgür 
Düşünebilme (1)
Çalışkanlık (3)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4)
Sorumluluk (2) 

10

6 Geometri 
ve Ölçme

Uzunluk ve 
Zaman Ölçme

Alan Ölçme
Geometrik 
Cisimler

Çalışkanlık (4)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (6)
Sorumluluk (1)

11

Çalışkanlık (4)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (2)

6

Tablo 1’de görüldüğü gibi, beşinci sınıf MEB Yayınları-matematik ders kitabı 
incelendiğinde, değerlere en fazla birinci ünitede, en az altıncı ünitede yer 
verildiği görülmüştür. Kitabın bütünü değerlendirildiğinde, en sık karşılaşı-
lan değer “kültürel mirasa sahip çıkma” olurken, içerikte toplam 117 değere 
rastlanmıştır.

Altıncı sınıf matematik ders kitabında yer verilen değerlerin ünitelere ve öğ-
renme alanlarına göre dağılımına ise, aşağıda Tablo 2’de yer verilmiştir.
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Tablo 2.  Altıncı Sınıf Matematik Ders Kitabında Yer Verilen Değerler 

Sınıf Ünite
Öğrenme 

Alanı
Alt Öğrenme 

Alanı
Değerler  

(Geçme Sıklığı)

Toplam 
Değer 
Sayısı

A
LT

IN
C

I S
IN

IF

1 Sayılar ve 
İşlemler

Doğal Sayılarla 
İşlemler

Çarpanlar ve 
Katlar

Kümeler

Adil Olma (2)

Çalışkanlık (4)

Dostluk (1)

Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (1)

İyilik Yapma (1)

Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (6)

Paylaşımcı Olma (2)

Saygı (1)

Sevgi (1)

Sorumluluk (2)

Şefkat Merhamet (1)

Temizlik (2)

Vatanseverlik (1)

25

2 Sayılar ve 
İşlemler

Tam Sayılar

Kesirlerle 
İşlemler

Adil Olma (2)

Çalışkanlık (1)

Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (1)

Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (6)

Paylaşımcı Olma (2)

Şefkat Merhamet (1)

Temizlik (3)

16
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3

Ondalık 
Gösterim

Oran

Adil Olma (4)
Çalışkanlık (3)
Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (9)
Paylaşımcı Olma (4)
Sorumluluk (8)
Temizlik (1)
Vatanseverlik (1)

31

4

Cebir Cebirsel İfadeler Sorumluluk (2) 2

Veri İşleme

Veri Toplama ve 
Değerlendirme

Çalışkanlık (4)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (9)
Temizlik (1)

14
Veri Analizi

5

Geometri ve 
Ölçme

Açılar

Alan Ölçme

Çalışkanlık (7)
Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (1)
Hoşgörü Duyarlılık (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (5)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (2)

17

6

Çember Çalışkanlık (3)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (3)
Sorumluluk (1)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (2)

10

Geometrik 
Cisimler

Hacim Ölçme

Tablo 2’de görülmektedir ki, altıncı sınıf MEB Yayınları-matematik ders kita-
bı incelendiğinde, değerlere en fazla üçüncü ünitede, en az altıncı ünitede yer 
verilmiştir. Kitabın bütünü değerlendirildiğinde, toplam 115 değere ulaşılmış 
olup, değerler arasında en sık karşılaşılan “kültürel mirasa sahip çıkma” de-
ğeri olmuştur.
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Yapılan incelemeler sonucu, yedinci sınıf için özel bir yayınevi tarafından ha-
zırlanan matematik ders kitabında yer verilen değerlerin ünitelere ve öğrenme 
alanlarına göre dağılımı konusunda ulaşılan bulgulara aşağıda Tablo 3’te yer 
verilmiştir.

Tablo 3.  Yedinci Sınıf Matematik Ders Kitabında Yer Verilen Değerler

Sınıf Ünite
Öğrenme 

Alanı
Alt Öğrenme 

Alanı
Değerler  

(Geçme Sıklığı)

Toplam 
Değer 
Sayısı

Y
ED

İN
C

İ S
IN

IF

1 Sayılar ve 
İşlemler

Tam Sayılarla 
İşlemler

İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (7)
Saygı (2)
Sevgi (2)
Sorumluluk (2)
Çalışkanlık (1)

15

2 Sayılar ve 
İşlemler

Rasyonel 
Sayılar
Rasyonel 
Sayılarla 
İşlemler

Hoşgörü Duyarlılık 
(1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4) 

5

3 Cebir
Cebirsel İfadeler
Eşitlik ve 
Denklem

Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Sorumluluk (2) 

3

4 Sayılar ve 
İşlemler

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Adil Olma (2)
Dostluk (1)
İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (7)
Paylaşımcı Olma (2)
Sorumluluk (4)
Temizlik (1)
Vatanseverlik (1)

19



Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi

– 179 –

5 Geometri ve 
Ölçme

Doğrular ve 
Açılar

Çokgenler

Çember ve 
Daire

Adil Olma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Paylaşımcı Olma (1)
Saygı (1)
Sevgi (1)
Sorumluluk (1)
Şefkat Merhamet (1)

7

6

Veri İşleme Veri Analizi

Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (6)
Sorumluluk (2)
Bağımsız Özgür 
Düşünebilme (1)
Temizlik (5)
Vatanseverlik (1)

15

Geometri ve 
Ölçme

Cisimlerin 
Farklı 
Yönlerden 
Görünümleri

Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Sorumluluk (1)

2

Tablo 3’te görüldüğü gibi, yedinci sınıf matematik ders kitabı incelendiğinde, 
değerlere en fazla dördüncü ünitede, en az ise üçüncü ünitede yer verilmiş-
tir. Kitabın bütünü değerlendirildiğinde, toplam 66 değere ulaşılmış olup, bu 
değerler arasında en sık karşılaşılan “kültürel mirasa sahip çıkma” değeri ol-
muştur.

Sekizinci sınıf MEB Yayınları-matematik ders kitabında yer verilen değerle-
rin ünitelere ve öğrenme alanlarına göre dağılımı konusunda ulaşılan bulgu-
lara aşağıda Tablo 4’te yer verilmiştir.
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Tablo 4.  Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitabında Yer Verilen Değerler

Sınıf Ünite
Öğrenme 

Alanı
Alt Öğrenme 
Alanı

Değerler  
(Geçme Sıklığı)

Toplam 
Değer 
Sayısı

SE
K

İZ
İN

C
İ S

IN
IF

1

Sayılar ve 
İşlemler

Çarpanlar ve 
Katlar

Çalışkanlık (5)
İyilik Yapma (2)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4)
Saygı (1)
Sevgi(1)
Sorumluluk (2)
Temizlik (1)

16
Üslü İfadeler

2

Kareköklü 
İfadeler

Adil Olma (1)
Çalışkanlık (1)
Hoşgörü Duyarlılık (1)
Paylaşımcı Olma (1)
Sorumluluk (2)

6

Veri İşleme Veri Analizi

Çalışkanlık (2)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4)
Sorumluluk (1)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (1)

9

3 Olasılık Basit Olayların 
Olma Olasılığı

Çalışkanlık (2)
İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Sorumluluk (1)
Bağımsız Özgür 
Düşünebilme (1)

6
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4 Cebir

Cebirsel İfadeler 
ve Özdeşlikler

Adil Olma (1)
Dostluk (1)
Paylaşımcı Olma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4)

7

Doğrusal 
Denklemler

Çalışkanlık (4)
İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (4)
Sorumluluk (4)
Temizlik (2)

15

5

Geometri ve 
Ölçme

Üçgenler Çalışkanlık (10)
Doğruluk Dürüstlük (1)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (2)
Sevgi (1)
Saygı (1)
Sorumluluk (1)

16Eşlik ve 
Benzerlik

6

Dönüşüm 
Geometrisi

Çalışkanlık (9)
Dostluk (1)
Estetik Duyguların 
Geliştirilmesi (2)
Kültürel Mirasa Sahip 
Çıkma (1)
Sorumluluk (1)

14
Geometrik 
Cisimler

Tablo 4’te görüldüğü gibi, sekizinci sınıf MEB Yayınları-matematik ders kitabı 
değer eğitimi bağlamında incelendiğinde, değerlere en fazla birinci ve beşinci 
ünitede rastlanırken, en az üçüncü ünitede rastlanmıştır. Ünitelerde yer alan değer 
sıklığında belirgin bir fark görülmemiştir. Kitabın bütünü değerlendirildiğinde, 
89 değere rastlanmış olup, en sık karşılaşılan değer “çalışkanlık” olmuştur.

Seçilen ve değer eğitimi bağlamında incelenen 5-8.Sınıf Matematik ders ki-
tapları için incelemeler sonucu ulaşılan genel durum aşağıda Tablo 5’te ve-
rilmiştir.
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Tablo 5.  Ortaokul 5-8.Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Yer Verilen Değer-
ler-Genel Durum

Sınıf Düzeyi Değerler (Geçme Sıklığı)
Toplam 
Değer 
Sayısı

Beşinci Sınıf

Adil Olma (7)
Bağımsız Özgür Düşünebilme (1)
Çalışkanlık (26)
Estetik Duyguların Geliştirilmesi (3)
Hoşgörü Duyarlılık (2)
İyilik Yapma (4)
Kültürel Mirasa Sahip Çıkma (34)
Misafirperverlik (1)
Paylaşımcı Olma (7)
Sorumluluk (24)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (6)
Vatanseverlik (1)

117

Altıncı Sınıf

Adil Olma (8)
Çalışkanlık (22)
Dostluk (1)
Estetik Duyguların Geliştirilmesi (4) 
Hoşgörü Duyarlılık (1)
İyilik Yapma (1)
Kültürel Mirasa Sahip Çıkma (38)
Paylaşımcı Olma (8)
Saygı (1)
Sevgi (1) 
Sorumluluk (13)
Şefkat Merhamet (4)
Temizlik (11)
Vatanseverlik (2)

115
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Yedinci Sınıf

Adil Olma (3)
Bağımsız Özgür Düşünebilme (1)
Çalışkanlık(1)
Dostluk (1)
Hoşgörü Duyarlılık (1)
İyilik Yapma (2)
Kültürel Mirasa Sahip Çıkma (27)
Paylaşımcı Olma (3)
Saygı (3)
Sevgi (3)
Sorumluluk (12)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (6)
Vatanseverlik (2)

66

Sekizinci Sınıf

Adil Olma (2)
Bağımsız Özgür Düşünebilme (1)
Çalışkanlık (33)
Doğruluk Dürüstlük (1)
Dostluk (2)
Estetik Duyguların Geliştirilmesi (2)
Hoşgörü Duyarlılık (1) 
İyilik Yapma(4)
Kültürel Mirasa Sahip Çıkma (20)
Paylaşımcı Olma (2)
Saygı(2)
Sevgi (2)
Sorumluluk (12)
Şefkat Merhamet (1)
Temizlik (4)

89
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Tablo 6.  Ders Kitaplarında Geçen Değerler ve Her Bir Sınıf Düzeyine (5-8) 
Dağılımı

5-8. SINIF Değerlerin Geçme Sıklığı
Toplam 
Değer 
Sayısı5.

 sı
nı

f

6.
 sı

nı
f

7.
 sı

nı
f

8.
 sı

nı
f

Değerler

Adil olma 7 8 3 2 20

Bağımsız ve özgür 
düşünebilme 1 0 1 1 3

Çalışkanlık 26 22 1 33 82

Doğruluk, dürüstlük 0 0 0 1 1

Dostluk 0 1 1 2 4

Estetik duyguların 
geliştirilmesi 3 4 0 2 9

Hoşgörü - duyarlılık 2 1 1 1 5

İyilik yapmak 4 1 2 4 11

Kültürel mirasa sahip çıkma 34 38 27 20 119

Misafirperverlik 1 0 0 0 1

Paylaşımcı olmak 7 8 3 2 20

Saygı 0 1 3 2 6

Sevgi 0 1 3 2 6

Sorumluluk 24 13 12 12 61

Şefkat – merhamet 1 4 1 1 7

Temizlik 6 11 6 4 27

Vatanseverlik 1 2 2 0 5

Toplam 117 115 66 89 387

İçeriğinde değer eğitiminin en fazla yer verildiği kitap beşinci sınıf kitabı 
olurken, en az yer verilen kitap yedinci sınıf kitabıdır. Kitaplarda en fazla 
karşılaşılan değer “Kültürel Mirasa Sahip Çıkma” değeri iken, en az karşıla-
şılan değerler “Doğruluk-Dürüstlük” ve “Misafirperverlik” olmuştur. Kitap-
larda içerikler değerler eğitimi bağlamında incelendiğinde, doğrudan ilişkinin 
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kurulamadığı değerler ise; “Aile Birliğine Önem Verme, Alçakgönüllülük, 
Cesaret, Liderlik, Empati, Fedakârlık, İyimserlik, Nazik Olma, Özgüven, Se-
lamlaşma, Yardımlaşma-Dayanışma” olarak belirlenmiştir.

3.2. Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi 
Bağlamında İncelenmesi Sonucu Öğrenme Alanlarına İlişkin 
Ulaşılan Bulgular

Kitapların değerler eğitimi bağlamında incelenmesi sonucu ulaşılan bulgu-
ların öğrenme alanlarına dağılımı bu araştırmada ayrıca incelenen bir konu 
olmuştur. Yapılan inceleme sonucu ulaşılan bulgulara aşağıda Tablo 7’de yer 
verilmiştir.

Tablo 7.  Matematik Ders Kitaplarındaki (5-8) Değerlerin Öğrenme 
Alanlarına Göre Dağılımı

5-8. SINIF Değerlerin Geçme Sıklığı
Toplam 
Değer 
Sayısı

Yüzde 
(%)

5.
 sı

nı
f

6.
 sı

nı
f

7.
 sı

nı
f

8.
 sı

nı
f

Değerler

Sayılar ve 
İşlemler 77 72 39 22 210 54,26

Cebir - 2 3 22 27 6,97

Geometri ve 
Ölçme 30 27 9 30 96 24,80

Veri İşleme 10 14 15 9 48 12,40

Olasılık - - - 6 6 1,55

Tüm Öğrenme Alanları İçin Toplam 387 100

Tablo 7 incelendiğinde, “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında değerlere en 
fazla beşinci sınıf, en az sekizinci sınıf kitabında rastlanmıştır. Beşinci sınıfta 
cebir öğrenme alanında kazanım bulunmadığı göz önünde bulundurularak üç 
sınıf için (6, 7 ve 8) yapılan incelemede, “Cebir” öğrenme alanında değerlere 
en fazla sekizinci sınıf, en az altıncı sınıf kitabında rastlanmıştır. “Geometri 
ve Ölçme” öğrenme alanında en fazla beşinci ve sekizinci sınıf, en az ise ye-
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dinci sınıf kitabında rastlanmıştır. “Veri İşleme” öğrenme alanında ise, en faz-
la değer eğitimi bulunan içerik yedinci sınıf ders kitabında bulunurken en az 
sekizinci sınıf kitabındadır. “Olasılık” öğrenme alanında değer eğitimi sadece 
sekizinci sınıf ders kitabında görülmüştür çünkü olasılık öğrenme alanına ait 
kazanımlar 2018 Matematik Dersi Öğretim Programı’na göre sadece sekizin-
ci sınıfta bulunmaktadır. Diğer sınıf düzeylerinde olasılık konusu olmadığı 
için değer eğitimi bağlamında inceleme yapılamamıştır.

Tablo 7’de görüldüğü gibi, 5-8.sınıf için incelenen ders kitaplarındaki değer-
lerin öğrenme alanlarına dağılımı dengeli değildir. Öğrenme alanlarına göre 
değerler incelendiğinde, değerlere en fazla “Sayılar ve İşlemler” öğrenme 
alanında rastlanırken, en az “Olasılık” öğrenme alanında rastlanmıştır. Bu da 
5-8.sınıfta yer alan öğrenme alanlarının dağılımı göz önünde bulunduruldu-
ğunda olağan bir durum olarak yorumlanmıştır.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Ortaokul 5-8.sınıf için her sınıf düzeyinden birer adet matematik ders kitabı-
nın değerler eğitimi bağlamında incelendiği bu araştırmada, kitaplarda sınıf 
düzeylerine, ünitelere ve öğrenme alanlarına göre değer dağılımın orantısız 
olduğu, dengeli bir dağılımın yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ders kitap-
larında, beş ve altıncı sınıfta, yedi ve sekizinci sınıfa kıyasla değer eğitimi 
konusunun daha fazla içerikte yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğrenme 
alanlarına göre değer incelemesinin sonuçlarına göre, olasılık öğrenme alanı-
na ait değer sayısının diğer öğrenme alanlarına kıyasla az olduğu görülmüştür. 
Bu sonucun sebebinin olasılık öğrenme alanına ait kazanımların ortaokulda 
az sayıda olması ve sadece sekizinci sınıfta bulunması gerekçe olarak göste-
rilebilir. Benzer şekilde araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç sayılar ve işlem-
ler öğrenme alanına ait değer sayısının diğer öğrenme alanlarına göre fazla 
sayıda olmasıdır. Bu fazlalığın sebebi olarak da; sayılar ve işlemler öğrenme 
alanına her sınıf seviyesinde rastlanması ve geniş yer verilmesi gösterilebilir.

Bu araştırmanın sonucundan hareketle, ilk öneri, kitap yazarlarına yönelik 
gerçekleştirilebilir. Kitapların sınıf düzeylerine, ünitelere ve öğrenme alan-
larına göre değer dağılımının daha orantılı olacak şekilde düzenlendiği, de-
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ğerler eğitiminin gelişigüzel değil belli bir plan çerçevesinde,  bilinçli bir 
biçimde içeriğe entegre edildiği kitaplar oluşturulabilir. Bir diğer öneri ise, 
ders kitaplarının sınıf içerisindeki uygulayıcıları olan öğretmenlere yönelik 
gerçekleştirilebilir. Öğretmenler sınıf içi uygulamalarda, gerçekleştirdikleri 
etkinliklerde, çözdükleri problemlerde değerler eğitimi üzerine de vakit ayı-
rarak öğrencilerine ve topluma katkı sağlayabilirler. Çözdükleri bir mate-
matik probleminde içeriklere ayrıca bir hassasiyet göstermelidirler. Pek çok 
kaynakta geçen süte su karıştırmak, bozuk terazide tartmak ya da sahte para 
ile alışveriş yapmak gibi olumsuz durumları konu alan problemler yerine içe-
riğinde öğrencileri iyiliğe, doğruluğa, dürüstlüğe ve daha nice kıymetli evren-
sel değerlere yönlendiren Değerler Eğitimi Yönergesi’nde yer alan değerleri 
(MEB, 2010) içeren problemleri seçmeli, geliştirmeli ve kullanmalıdırlar. 

Bu çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ders kitabı olarak belirlenen 
kitaplardan her sınıf seviyesinde birer tanesi seçilmiştir. Bu çalışmada kulla-
nılmayan diğer kitaplarda da değerler eğitimi bağlamında inceleme yapılabi-
lir. Aynı sınıf düzeyi için önerilen farklı kitaplar içeriklerinde değerler eğitimi 
bulundurması bakımından karşılaştırılabilir.  Ortaokulda gerçekleştirilen bu 
çalışmanın benzeri bir inceleme ilkokul ve lise ders kitaplarında da yapıla-
bilir. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları, ders içerikleri; öğrencilerin sınıf 
içinde tuttukları defterler gibi öğretmen ve öğrenci odaklı değerler eğitimini 
konu alan araştırmalar gerçekleştirilebilir. Değer eğitiminin öğretim progra-
mının amaçlarına entegre edilmeden önce Talim ve Terbiye Kurulu tarafın-
dan önerilen ve okullarda okutulan kitaplar ile güncel kitaplar karşılaştırılıp, 
programa entegre edilen değerler eğitiminin kitaplardaki ve uygulamalardaki 
değişimini inceleyen araştırmalar gerçekleştirilmesi, bu araştırmadan hare-
ketle oluşturulan öneriler arasındadır. 
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1. GİRİŞ

Bilim ve teknik alanları başta olmak üzere hızla yaşanan değişim, beraberin-
de yeni ihtiyaçlar, roller, yapılar ve yaklaşımlar getirmektedir. Bu değişime 
paralel olarak üretim, tüketim, tıp, eğitim başta olmak üzere günlük hayatın 
hemen her alanında yeni ihtiyaçlar meydana gelmektedir. 21. yüzyıl becerile-
ri bu değişime paralel olarak güncellenmiş ve “bilgiyi üreten, hayatta işlevsel 
olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, 
iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağ-
layan” insan modeli ortaya konulmuştur. Bu meziyetlere sahip bireylerin ye-
tiştirilmesinde öğretmen, veli, program, öğrenci iç dinamikleri gibi pek çok 
değişkenin bir arada uyumlu çalışması gerekmektedir. Eğitim programları 
ve derslerin salt bilgiyi aktarmadan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, 
değer ve becerileri kazandırmayı hedefleyen, sade ve anlaşılır yapıda olma-
ları yüzyılın gereklilikleri arasında sayılmaktadır. Belirlenen gereklilikler 
minvalinde farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal yaklaşımla tekrarlanan 
kazanımlara, bütünsel çıktılara odaklanan sürece yönelik programlar meyda-
na getirilmiştir. Öğretim programları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanu-
nu’nun 2. Maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları” 
ve “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmaktadır. 
Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm faaliyetler seviyeler arası 
geçişi sağlayacak, tamamlayıcı şekilde hazırlanmaktadır. “Ortaokulu tamam-
layan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle 
millî ve manevi değerleri benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumlulukları-
nı yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve ayrıca disiplinlere 
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özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış 
bireyler olmaları” beklenmektedir.

Hazırlanan eğitim ve öğretim programları kapsamında öğrencilerin ulusal ve 
uluslararası bağlamda kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatları süresince ih-
tiyaç duyacakları yetkinlikler “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” kapsamında 
belirlenmiştir. Çerçevedeki 8 anahtar yetkinlik; ana dilde iletişim, yabancı 
dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve bilim/ teknolojide yetkinlik, diji-
tal yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler, 
inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olarak sıralan-
maktadır.

1.1. Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018)

“Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri 
dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihin-
sel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve 
sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek 
duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, 
beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi 
Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer 
tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edin-
menin ön şartı olarak kabul etmektedir.” Türkçe Öğretim Programı içerisinde 
dile getirilen yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında öğrencinin yaşam 
boyu aktif şekilde kullanacağı becerileri kazanmasına, beceriler aracılığıy-
la kendisini geliştirmesine yönelik bir projeksiyon çizildiği görülmektedir. 
Türkçe Dersi Öğretim Programı temel dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı 
sıra diğer tüm alanlara dair öğrenmelerde, sosyal hayatta, mesleki gelişimde 
de ön şart olarak sayılmaktadır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda 
belirtilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri kapsamın-
da meydana getirilen Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

• Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,

• Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 
özenli kullanmalarının sağlanması,



Türkçe ve Sosyal Bilgiler Dersleri Kapsamında Disiplinlerarası Bir Etkinlik Örneği: Ahilik

– 193 –

• Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek 
dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 
geliştirmelerinin sağlanması,

• Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,

• Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve 
yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,

• Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerile-
rinin geliştirilmesi,

• Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi 
düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,

• Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve 
sorgulamalarının sağlanması,

• Millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin 
sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,

• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal 
değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Programın amaçları incelendiğinde bilhassa millî, manevi, ahlaki, tarihî, kül-
türel, sosyal değerlere önem verme; millî duygu ve düşüncelerinin güçlendi-
rilmesi tüm derslerin temel hedefi sayılabilmekle beraber Sosyal Bilgiler dersi 
kapsamında da önem arz etmektedir. Yaşanılan coğrafyayı, yetişilen kültürü, 
edinilen bilginin temelini bilmeksizin eğitim ve öğretim yeterli olmamakla 
beraber amacına da ulaşamamaktadır. Nitekim program içerisinde tema bölü-
münde yer alan “Millî kültürümüz, vatandaşlık, hak ve özgürlükler” temaları 
da Sosyal Bilgiler dersi kapsamında işlenmektedir.

1.2. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı (2018)

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin bazı temel becerileri 
kazanmaları hedeflemektedir. Günümüz eğitim, yönetim, sosyal hayatta var 
olan sistemler düşünüldüğünde Sosyal Bilgiler dersi kapsamında geçmişteki 
sistemleri ve günümüzdeki sistemleri tanıyıp kıyaslama, benzerlikleri sapta-
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ma yoluna gitmesi de beklenmektedir. Günümüz Sosyal Güvenlik Kurumu-
nun temelini oluşturan “Ahilik” ve çalışma disiplini de bunlar arasında sayıl-
maktadır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda bu konu ile alakalı olarak şu 
maddelere ulaşmak mümkündür:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, hakla-
rını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip 
birer vatandaş olarak yetişmeleri,

- Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak 
millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştiril-
mesi gerektiğini kabul etmeleri,

- Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmada ve uluslararası 
ekonomik ilişkilerde millî ekonominin yerini kavramaları,

- Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli ve say-
gın olduğuna inanmaları,

- Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, 
nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleme-
leri, değişim ve sürekliliği algılamaları,

- Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için temel 
iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kulla-
nabilmeleri,

- Millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan 
olmanın önemini ve yollarını bilmeleri,

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan kazanımların işlevselliğini, 
kullanışlılığını ve farklı alanlarla olan etkileşimini göstermek, konuların su-
numunda ve kazanımların gerçekleştirilmesinde eşgüdümü sağlamak ama-
cıyla diğer derslerle bağlantı kurulmaktadır. Böylece öğrencilerin çok yönlü 
yetişmelerini sağlamak ve günlük yaşam becerilerini geliştirme hedeflenmek-
tedir.
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1.3. Disiplinler arasılık

Disiplinler arasılık birden fazla akademik, bilimsel veya sanatsal disiplinin bir 
araya gelerek bir konu veya soruna yaklaşım veya kural geliştirmeleri olarak 
tanımlanmaktadır. Keesey’in de dile getirdiği üzere herkes için genel bir “di-
siplinler arası” tanımına ulaşmak imkânsız gözükmektedir. Jacobs’a (1989:8) 
göre disiplinlerarası öğretim bir temanın, kavramın, problemin incelenmesi 
için birden fazla disiplinin yöntem ve bilgisinden yararlanan program anla-
yışıdır. Erickson (1995:96) ise disiplinler arası öğretimi, “bir kavramın farklı 
disiplinlerdeki kavramsal bütünleşmesi” olarak tanımlamaktadır. “En geniş 
tanımıyla, disiplinler arasılık işbirliğine yönelik problem çözmeyi, karmaşık 
araştırma sorunlarını, araç ve yöntembilimlerini ödünç almayı ve disiplinler 
ile kavramlar arası çapraz tohumlamayı içerir.” Türk eğitim sistemi disipli-
ner çalışmaya dayalı görülse de disiplinler arası öğretim sürecinde belirlenen 
konu, problem ya da kavramların “anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek 
sunulması” na olanak sağlayacak dersler arası geçiş mümkün görülmektedir.

Disiplinler arası öğretim sürecinde bir dersin konusunu oluşturan kavramın 
incelenmesi sırasında derste etkili olabilecek farklı konu alanlarının, bilgi ve 
becerilerin de öğretilmesi amaçlanmaktadır. Konuları gereği yakın ilişki içe-
risinde bulunan Türkçe ve Sosyal Bilgiler dersleri disiplinler arası çalışma 
yapılmaya müsait görülmektedir. Nitekim derslerin müfredatları arasındaki 
ilişkiler saptandığı takdirde dersler arası sarmal bir düzlem oluşturmak müm-
kündür. Diisiplinlerarasılık, değişik bakış açılarıyla, farklı disiplinlerde ilişki 
kurmayı, bilgileri bu minvalde yapılandırmayı sağlamaktadır. Disiplinlerin 
bütünleştirilmesi diğer alanlar ile ilgi kurulduğu için sevilmeyen dersleri de 
eğlenceli kılmaktadır. Bu durum disiplinler arası pragmatik bir yapı meydana 
getirmektedir. Disiplinler arası eğitim programının başarıya ulaşmasında en 
önemli etkenlerden birisi öğretmenlerin birlikte hareket etmesidir.

1.4. Ahilik

Kültür ve medeniyet sahalarında sıklıkla gözlemlenen ideal ve müesseselerin 
millet içerisinde yüzyıllar sonra kendini devam ettirmesi sosyolojik bir alt 
yapıya sahiptir. Tarih içerisinde kurucu unsurlar olarak da tanımlanabilecek 
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bu ideal ve müesseseler Türk toplumları içerisinde de gözlemlenmiştir. Gerek 
sosyal hayatta gerek siyasi yapılanmada gerekse mesleki çerçevede pek çok 
kült ideal ve müesseseye rastlamak muhtemeldir. Osmanlı Devleti içerisinde 
mesleki müessese olmanın yanı sıra pek çok ödev ve sorumluluğu karşıla-
yan Ahilik, temelini fütüvvet anlayışından alan sosyal bir örgütlenme olarak 
bilinmektedir. Ahilik Samanoğulları ve ilk Müslüman Türk devleti olan Ka-
rahanlılar devrinden başlayarak Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar 
devam etmiştir. Anadolu’daki Ahiler hakkında en fazla bilgi sekizinci yüzyıl-
da o bölgede bulunmuş İbni Batuta’nın seyahatnamesinde geçmektedir.

“Her ahi, birliğinin işine saygı gösterir, aralarında yardımlaşma ve dayanış-
maya katılırdı. Ahilerin ekonomik teşkilatlanmaları da kendi insancıl ahlâk 
anlayışlarına uygundu. Nitekim bu ahlaki kuralların uygun olarak oluşturduk-
ları Orta Sandığı, Esnaf Vakfı, Esnaf Sandığı ve Esnaf Kesesi de denilen bir 
yardımlaşma sandığı vardı. Teşkilat bu yardım sandığı vasıtasıyla üyelerini 
sermaye sıkıntısından dolayısıyla tefeciden korur, gerek özel gerekse işyeri 
için gerekli olan krediyi verirdi.” Verilen özellikten de hareketle esasında gü-
nümüz kurum ve kuruluşları ile ne kadar benzer olduğu görülmektedir.

Ahilik, Orta Çağ boyunca Anadolu sosyal hayatının düzenlenmesinde etkili 
bir kurum olmuştur. Osmanlı tebaasının genç bireylerini kötü alışkanlıklar-
dan alıkoymak, devletin ihtiyaç duyduğu askerî güce katkıda bulunmak ve 
Anadolu Türklerini birlik, yardımlaşma ve dayanışma içinde tutmayı amaçla-
maktadır. Genç bireylerin toplumda yeteneklerine binaen yetişmeleri maksa-
dıyla mesleki eğitimin yanı sıra ahlaki eğitime de önem verilmiştir. Ahiliğin 
temelleri bina edilirken kaideleri zamanın ve toplumun gereklerine, gerçek-
lerine uyum sağlamakla beraber sonradan, kent ve kasabaların belediye hiz-
metleri ile bu hizmetlerin denetimi için de örnek alınmıştır. Bilhassa tüketici 
koruma derneklerinin, meslek örgütlerinin temelini oluşturmuştur. Ahilik ya-
pısı içerisinde bugün ve yarın da kullanılabilecek pratik ve teorik yönleri olan 
önemli değerler mevcuttur. Bunlar: doğruluktan ayrılmamak, cömert olmak, 
alçak gönüllü olmak, utanma duygusuna sahip olmak, dedikodu yapmamak, 
misafir sevmek, bir sanat ya da iş sahibi olmak, büyüklere hürmetkâr, küçük-
lere şefkatli olmak... Günümüz eğitim sistemi içerisinde tarihî, sosyal pek çok 
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alanda geçmişte ortaya konulmuş çalışmaları aktarmak ve bu çalışmalardan 
yararlanmak oldukça önem arz etmektedir.

2. SONUÇ

Hazırlanan yeni programların felsefeleri, disiplinler arası çalışmaya olanak 
tanımaktadır. Nitekim sosyal bilimler alanında değerlendirilecek Türkçe ve 
Sosyal Bilgiler derslerinin konularının disiplinler arası çalışmalara müsait ol-
duğu görülmektedir. Bilhassa millî, kültürel değerlerin aktarılması, tanıtılma-
sı ve sevdirilmesi iki ders arasında ortak amaç arz etmektedir.

Sosyal Bilgiler dersinin hedef kazanımları Türkçe dersi içerisinde kullanı-
lan okuma, dinleme metinleri başta olmak üzere pek çok beceri içerisinde 
kullanılabilir olmakla beraber belirlenen Türkçe dersi kazanımları ve temel 
hedefleri ile de paralellik göstermektedir.

Günümüz Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mesleki pek çok ku-
rum, kuruluş ve çalışmayla benzerlik gösteren Ahilik Teşkilatı millî ve kültü-
rel ögelerin günümüze yansımaları kapsamında oldukça önem arz etmektedir. 
Bu sebepledir ki Ahilik Teşkilatı hakkındaki bilgiler öğrencilere kıyaslama 
sağlayacakları şekilde aktarılmalıdır.

Mesleki yapılanma olmanın yanı sıra toplum içerisinde eğitim ve dayanış-
ma gibi başka noktalarda da sorumlulukları olan Ahilik Teşkilatı çok yönlü 
düşünme becerisi kapsamında da dikkat çekmektedir. Bilhassa toplumsal ve 
mesleki eğitime verdiği önem yadsınamaz.

Aktarılan bilginin bir başka ders kapsamında öğrenci tarafından tekrar kulla-
nılması öğrenilen bilgilerin kalıcılığı açısından önemli bir etkendir. Bu sebep-
le sözel bir konu olan Ahilik Teşkilatı konusunun Türkçe ve Sosyal Bilgiler 
derslerinde eş zamanlı kullanımı bilginin kalıcılığını sağlayacaktır.
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EĞİTİMİN, MİLLİ SANATA KATKILARI

1. SANAT HAKKINDA

Medya, yayın dünyası ve sosyal çevremizde adı sıkça geçen “sanat” kavramı 
hakkındaki bilgilerimiz nelerdir? Onu tanımak adına sahip olduğumuz birikim-
ler nelerdir? Toplum olarak böyle bir olguya ihtiyaç var mıdır? Sanat olmadan 
hayatı sürdürmek mümkün müdür? Sanattan bahsetmek bir gereklilik midir? 
Sanatın hayatımıza katkısı, bir etkisi var mıdır? Geçmişten bugüne neler yaşan-
mıştır? gibi sorular sorarak söze başlayabiliriz.

Toplum içerisinde; insanların ihtiyaçlarını karşılamak konusunda öğretilen ve 
yapılan iş manasına gelen sanat; marangozluk, kuyumculuk, demircilik gibi 
zanaatlar için günlük dilde kullanılan bir terimdir. Sanatı maddi fayda sağla-
yan bu sanatlardan ayırabilmek içinse genel olarak: “insanların, doğa (tabiat) 
karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi 
araçlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından 
doğan ruhsal faaliyet” şeklinde bir tanım yapılabilir (Aytaç, 1981).

Başka bir ifade ile sanat, “Sese, söze, maddeye, hacime, renk, çizgi ve yüzeye 
hoşa giden bağlantıları bulunan, ahenkli biçimler vermek veya buna çalışmak-
tır.” Yahut da ‘insanın duygu, düşünce ve heyecanlarının ruhsal deneylerinin 
başkalarına aktarılabilmesi, duygu ve düşüncelerinin biçimlendirilmesi’ olduğu 
söylenebilir (Aytaç, 1981).

“Sanat etkinliği en geniş anlamıyla benliğin kişiliğe dönüştürülmesi fiili olup, 
dışımızdaki dünyalara duyulan ilgi bilinmeyenlerin çekiciliği de bu faaliyeti-
mizi besleyen ana damarlardır.... Her türlü duygunun algılanmasını ve iletilme-
sini sağlayan sanat, negatif kaosa karşılık pozitif bir kaos olarak algılanır. Bu 
pozitif kaos içinde insanın eli, yüreği ve kafası birlikte yol alır (Bozkurt, 2013).
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Gerçek sanatçıların üçüncü bir göze sahip oldukları söylenir; bu hem bir gö-
nül gözüdür, hem de düşünsel bir göz. Çünkü sanatçı bu üçüncü gözüyle, Ba-
udelaire’nin dediği gibi, Aslında iğrenç olan bir şeyi, sanatsal ifade gücüyle 
güzelliğe dönüştürür; bu da sanatın –veya sanatçının– şaşılası ayrıcalıkların-
dan biridir (Bozkurt, 2013).

Bu kısa tanımlardan sonra sanatın işlevine, hayattaki fonksiyonlarına yöne-
lebiliriz. Temel anlamıyla sanat yaşantının ayrılmaz bir parçasıdır. Tefekkür 
dünyasından, yaşanmışlıklara, insan ve toplum ilişkilerine kadar birçok nok-
tada yollarımızın kesiştiği biri olgudur sanat. Yönetimlerin, halkın, sosyal 
çevrenin, toplumlar, devletlerarası ilişkilerin bütün kesitlerinde kendisini 
farklı biçimlerde gösteren ve bu münasebetlere zarafet kazandıran da sanattır 
diyebiliriz.

Biraz açmak gerekirse; sanat, tarih boyunca hayata yön vermiş, insanlığın 
ufkunu açmıştır. Toplumsal hayatın yaşanmışlıkları her dönem eserinde ken-
disini gösterir. Kaybolanlar dışında günümüze ulaşan birçok eser, bu derin 
hikâyenin ipuçlarının sunar. Her kültürün inanç değerleriyle birlikte vücut bu-
lan sanat âlemi, önemli mirasını adeta bugüne hediye etmiştir. Müzeler, tarihi 
mekânlar her geçen gün yeni buluntularla ortaya çıkan eserlerle, insanlığın 
yaşadıklarına dair yeni şahitler getirir.

Günümüz toplumlarında ise sanatın yeri farklıdır. Özellikle son yüzyıllarda 
yaşananlar insanlığı estetik duygu ve davranıştan çok uzaklara götürmüştür. 
Halen dünya genelinde toplumları peşinden sürükleyebilecek ciddi sanat 
akımları ve yansımalar maalesef bulunmaz. Ülkemiz perspektifinden bakıldı-
ğında ise tablo bundan pek de farklı değildir.

Türk-İslam tarihinden bize intikal eden eserlere bakıldığında, bugün bile ışıl-
tıları sönmeyen, kıymeti tartışılmayan pek çok abide görürüz. Bu kültürün 
mirasçıları olarak bizler bunlarla iftihar ederiz. Ancak yeni kıymetler ortaya 
koy(a)madan, yeni eserler üret(e)meden bu süreç ne kadar devam edebilir? 
Bu noktadan hareketle soracak olursak; geleceğe dair güçlü bağlantıları nasıl 
kurabileceğiz? İşte bu soruların cevabı için sanatın gerçek anlamıyla yeniden 
hayatımıza yansımasını, dâhil olmasını sağlamak önemli bir vazife olacaktır.
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2. GÜNÜMÜZDE SANAT EĞİTİMİ

Osmanlının son dönemlerinde (XIX. yy. sonlarında) batılı anlamda başlayan 
sanat eğitim faaliyetleri Cumhuriyet döneminde de farklı boyutlarda devam 
etmiştir. Bugüne kadar sanat eğitimi alanında çok sayıda üniversite, akademi, 
fakülte kurulmuş ve halen de kurulmağa devam etmektedir. Fakat gelinen 
noktada ülkemizin gerçek manada ve etkin profilde bir sanat eğitimine sahip 
olduğunu söyleyemiyoruz. Bu tespite karşı yapılacak herhangi bir itirazda 
hemen evrensel dünyada sanatımızın yansımalarına dair örneklerin gösteril-
mesini talep ederiz.

Eğitim, bireyi yaşam tecrübesi ile donatırken yeni kuşakların geleceğe dair 
kolaylıkları, deneyimleri kazandırmalıdır. Bugüne kadar yerli yabancı pek 
çok uzman bu konuda düşüncelerini belirtirken kurumlar da yapılan öneriler 
doğrultusunda yeni yeni uygulama ve icraatlarda bulunmuştur. Yıllardır süre-
gelen bu iyileştirme çalışmaları ne yazık ki istenen faydayı temin edememiş 
ve eğitim sistemimiz bu sürekli gidip gelmelerle iyice yorgun düşmüştür.

Çağdaş anlamda bir sanat eğitimini yakalamak adına, Cumhuriyet tarihi bo-
yunca verilen sürekli uğraşa rağmen istenilen başarının sağlanamamış olduğu 
ortadadır. Yakın zamanlarda bir dönemin Cumhurbaşkanının: “Her üniversi-
teye bir güzel sanatlar fakültesi açılsın” emri üzerine gerçekleştirilen faali-
yetler neticesinde bugün çok sayıda benzer isimlerde fakülte açılmıştır. Buna 
sanat eğitimcisi yetiştiren eğitim fakülteleri de dâhil edildiğinde sayı daha 
da artar. İlk dönemlerde; güzel sanatlar fakültesi, daha sonra, güzel sanatlar 
ve tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık, sanat ve tasarım gibi farklı isimlerde 
açılan bu fakültelerde ağırlıklı olarak resim, heykel, grafik, seramik, endüstri 
ürünleri tasarımı, iç mimarlık, fotoğraf, moda ve tekstil gibi dallarda eğitim 
verilmektedir. Bunun dışında geleneksel Türk sanatları bölümleri de daha az 
sayıdaki fakülte bünyesinde sanat eğitimine devam etmekte ve bunlara yeni-
leri de ilave edilmektedir.

Bu gruplamaya musıki ve edebi sanatları da eklemek gerekir. Kültürün bü-
tünleyici unsurları birbirinden ayrılmaz, ana bünye parçalanamaz. Dili, dini, 
musıkisi, mimarisi, dekoratif sanatları, söz sanatları, hareket sanatları gibi 
bütün dallar millî varlığı tescil eden unsurlardır. Bunlardan biri veya birkaçı 
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yara alırsa o kültür binasının bütünüyle çökmesi mukadderdir. Bugün bu ek-
sikliklerin acısını toplum olarak çok derinliklerimizde yaşıyor fakat gerçeğin 
bir türlü tam olarak farkına da varamıyoruz.

Geçmişten gelen sanat mirasımızın; prensipleri, karakteri ve özellikleri günü-
müz sanat eğitimine yansımadıkça kendi kendimizin farkında olamayacağı-
mız aşikârdır. Bu sebeple hangi sanat dalını hangi teknikle icra edersek ede-
lim, içerisinde Millî ruh ve çizgi unsurlarından izler, yansımalar olmadıkça öz 
kimlik tanımında güçlük çekeceğiz.

Bunu test etmenin en kolay yolu uluslararası sanat-kültür ortamlarıdır. Bakıl-
dığında eğer bu platformlarda varsak, bunun Millî çizginin, izlerin korunabil-
mesiyle başarıldığını hemen söyleyebiliriz. Aksi takdirde batıdan aldığımızı 
yine onlara satmağa çalışacak ve sonuçta yine başarısızlığa yine hüsrana dû-
çar olacağız. Bu mağlubiyetin sebebini kendimizden başkasında da arayama-
yız. Zaten ektiğimizi biçmiyoruz muyuz? Atasözümüz, ne ekersek onu biçe-
ceğimizi hatırlatmıyor mu? Bir ilave daha yapalım; bu davranış biçimi asla 
–sıradan tabiriyle- alelade bir “muhafazakârlık” değildir. Kim Millî olmak 
çabalarını -baştan savma- bir muhafazakârlık olarak tanımlamaya çalışırsa, 
bu kesinlikle iyi niyet gösterisi olarak kabul edilemez.

Günümüz sanat eğitimi alanlarında çeşitli kavram farklılıkları ve taraflı dav-
ranışlar görülür. Bunların en dikkat çekeni de; sanat eğitim kurumlarında ta-
mamen batı sanatının ön plana alınarak bütün planlama hareketlerinin ona 
göre belirlenmiş olmasıdır. Bu ortamda Millî sanata, Millî kültüre hemen 
hemen hiç yer verilmez. Ve sürekli olarak batı sanatına atıfta bulunulur. So-
nuç, gerçeğin objektif olarak yansıtılamadığını gösterir. Aynı alandaki temel 
ifadelerde eksik, yanlış açıklamalar da görülür. İnci San, bu alandaki bazı 
tanımlama yanlışlıklarını şu şekilde dile getirir:

Sanat eğitimi kavramı kullanıldığında, sıklıkla sanatçı yetiştiren eğitim-öğ-
retimle veya zanaatların öğretildiği eğitimle karıştırılması; genelde tek bir 
sanatın veya zanaatın söz konusu olduğunun sanılmasıdır. Bu yanlış kanıya 
göre de sanat eğitimi dendiğinde en çok plastik sanatların eğitim öğretimi 
akla gelir. Bir başka yerleşmiş kanı ise, sanatlar eğitiminin bireyin yalnızca 
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duygusal yanını eğiten bir süreç olarak anlaşılmasıdır ki burada üstelik iki 
yanlış söz konusudur:

1. Sanat yalnızca duygulara hitap etmez, dolayısıyla sanatlar eğitimi süre-
cindeki birey veya grup yalnızca duyguların eğitilmesine tabi olmaz; tüm 
beyinsel yaratıcı gücü eğitilir. Burada duygulardan da önce duyular, du-
yumlar, duyarlılık, duygulanım, duygululuk gibi kavramların yer aldığı bir 
duyuşsal (affektif) alan söz konusudur.

2. Ayrıca duyusal algıdan başlayarak, algılama, yorumlama, çözümleme ve 
sentezleme, sorgulama, bilgilenme, kıyaslama, eleştirip değerlendirme ve 
yargıya varma gibi süreçler de devreye girdiği için bilişsellik (bilişle ilgili, 
zekânın işleyişiyle ilgili) birçok sanat dışı alanda olduğu kadar işin içinde-
dir (San, 2011).

Sanat eğitiminin başarıya ulaşması, anlamlı ve işlevsel oluşuna bağlıdır. Bi-
linenin tekrar gündeme getirilmesinden, mevcudun yanına yine benzerlerinin 
eklenmesinden çıkacak sonuç değişmeyecek, aynısı olacaktır. Sanat eğitim-
cisi yetiştirmek veya -klasik anlamda- uzman sanatçı yetiştirmek amaçları-
na göre eğitim sistem ve planlarında farklılık olmalıdır. İhtiyaç çerçevesinde 
program yapılmalıdır.

Herkes sanatçı olmak zorunda değildir, fakat çağdaş bir insan olmanın gereği 
olarak, herkes sanattan bir parça anlamak zorundadır. Ancak sanatsal güzel-
liklerden tat alabilen, kendi kültürünü tanıyan, çevresine ve sanat eserlerine 
eleştirel gözle bakabilen fertler yetiştirmek, günümüz sanat eğitimi uygula-
malarıyla imkânsız görünmektedir (Kırışlıoğlu, 2002).

Yükseköğrenim platformumuzda daha çok sanat eğitmeni yetiştirmek üzere 
faaliyet yürütülür. Salt “sanat eğitimi” başlığı ile -klasik anlamda- sanatçı ye-
tiştirmek ise kendi içinde farklı özellikler taşımaktadır. Bu kurumlar kısaca; 
1- Eğitim Fakülteleri, 2- Güzel Sanatlar Fakülteleri olarak tanımlanabilir.

Bununla beraber sanat alanına yeterli, yetenekli insan hazırlama süreci ise 
henüz kendi sistemini oluşturamamıştır. Dış dünyanın kültür, sanat kavram ve 
değerlerinden alıntılar, kopyalar yaparak, kendine ait “öz tespit” ve hükümle-
re yer vermeden sürdürülen bir sanat eğitimi etkin ve etken olamaz. Bu ancak 
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alıntılanmış bir sistem uyarlamasıdır. Üniversite düzeyinde sanat eğitim plan-
larının tek bir formatının da bulunmadığı görülür. Bu, fakülteden fakülteye, 
üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteren uygulamalardır. Klasik anlam-
da; resim, heykel, grafik, seramik, sahne sanatları gibi isimlerle birbirinde 
ayrılan sanat eğitim dallarının öğrenciyi hayata hazırlamak konusunda yeterli 
planlamaya sahip olmadığı görülür. Teknolojik üretimlerin de sanatla paralel 
yürütülmesi gerekliliği yeterince anlaşılabilmiş değildir.

Türkiye ölçeğinde üniversitenin sanayi ile işbirliği projeleri uzun zamandır 
gündemde olup, bu alanda birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bunların 
alana yansıması beklenilen ölçüde değildir. Bunun sebeplerine bakıldığında 
iki ana unsur öne çıkar:

1. Ülkenin tasarım projelerindeki etkin kalite anlayışı. Ki, bu hususta tasar-
lanan endüstri ürünlerinin çok yetersiz seviyede kaldığı aşikârdır. Halen 
sektörler yeni ve telif ürünü projeler yaptırmak yerine kopya veya montaj 
sistemleri sürdürmektedir.

2. Sanat ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi sorunu, aslında bütün sanat 
dallarındaki eğitim programlarının da temel sorunudur. Lise ve öncesi eği-
tim düzeylerinde atılacak adımlar ayrı bir özellik taşıyor. Bugün itibariyle 
4 yıl olan ortaokul seviyesinde yapılacak düzenlemelerle sosyal ve kültü-
rel derslerin yanında estetik alandaki projeler ön plana alınmalıdır.

Asıl mesele, temel unsur olan öğrencinin seçimi ve eğitilmesinde verilecek 
isabetli kararlardır. Memleketimizde ihtiyaç duyulan sanat alanlarının belir-
lenmesi, öğrencinin bunlara cevap verecek şekilde hazırlanması büyük önem 
arz eder. Özellikle endüstriyel üretimlerdeki tasarım ve projelendirme ihti-
yaçlarının yerinde belirlenmesi ve bunlara yeterli çözümün sunulabilmesi ge-
rekir. Eğitim kurumlarının oluşturulmasında meslek yüksekokullarının rolü 
de hesaba katılmalıdır. Mevcut durumda bu okulların doğru manasıyla ve ye-
terli kapasitesiyle eğitimi sürdürdüğünü söyleyemiyoruz.

Bütün temel ihtiyaç noktaları göz önüne alınarak; endüstriyel, sosyal ve este-
tik açılardan yapılması gerekenler önemle birbiri ardınca sıralanmalıdır. Sa-
natçı, estetikçi, teknik eleman, sanayi üretimi tasarımcısı olarak bu elemanla-
rın hepsinin ülke kalkınmasının ve başarılı bir gelecek planlamasının olmazsa 
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olmazlarıdır. Bu doğrultuda öğrencinin uygun meslek seçimi; sektörlerin is-
tihdam ve hizmet sunumunun başarı derecesinin açık göstergesi olacaktır. Sa-
natı, hayatın içindeki bir gerçek olarak görmek temel şarttır. Bu husus açık bir 
gerçek olarak görülmediği sürece yaşantımıza yansıması ve ona yön vermesi 
söz konusu olamaz. Yüz yüze olduğumuz gerçeği iki yönde değerlendirmek 
mümkündür:

1. Türk toplumunda sanata bakış,

2. Batı toplumunda sanata bakış.

1. Bu noktada Türk toplumu olarak bizim sanata bakışımızın dikkat çekici, 
fark oluşturucu ve etkileyici bir yönünün bulunmadığını belirtelim. Şöyle 
ki; başta eğitim atmosferinde olmak üzere yaşamın pek çok noktasında 
sanatı bir zaruret olarak görme alışkanlığı bulunmaz. Yaşanan mekân, kul-
lanılan kıyafet ve aksesuarlar, sosyal ve kültürel çevrenin tanımı, insan 
ilişkilerinde estetik gibi bahisler çoğunlukla sıradan ve bilinçsiz davranış-
lardır. Sanat algısı, medyatik bir alışkanlıkla popülerlik, piyasa tavrı ile 
oluşan bir yaklaşım sergiler. Bilinçli, bilimsel ve kültürel, bir vasıf da taşı-
maz.

 Toplum olarak okumayan, medya yayın organlarını takip etmeyen bir pro-
file sahibiz. Okumanın olmadığı bir toplumda kültürden de sanattan da 
bahsetmenin pek kolay olmayacağı gibi, eğitim aşamalarında sanat eleşti-
risinin de ihmali, kişilerin sanata uzak kalmalarının önemli nedenlerdendir. 
Eleştirel bakmayı bilmeyen kişi, sanatı da, tüm hayatı da öylece kabullenir. 
Ülkemizde çeşitli sanat faaliyetler olmakla birlikte bunların belli iller ve 
belli kesimlerle sınırlı kaldığını da belirtmek gerekir (Atmaca, 2008)

2. Batı toplumlarında ise genelde eğitimin ilk basamaklarından itibaren sa-
nata adeta bir yüksek ruh, bir gıda derecesinde büyük bir duyarlılıkla yak-
laşılır. Burada ifade edilmek istenen; “tek örneğin batı kültürü ve ondaki 
gelişmişlik olduğu, diğer toplumlarda bu hassasiyetin bulunmadığı” görü-
şü değildir. Ancak bu, -yaygın örnekleriyle görülen- batının sanata bakış 
refleksinin sanat konusunda nasıl ciddi politikalar geliştirdiğinin önemli 
bir göstergesidir. Bu bakımdan cemiyetimizde veya diğer doğu toplumla-
rında, yüzyıllarca önceden üretilen ve canlılıkla bugüne intikal eden eser-
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lerin, onların kuşattığu ortamın, ifade ettiği mananın dahi farkında olun-
madığı görülür.

Yapacağımız öneriler, mevcut durum açısından farklı görülebilir, yadırgana-
bilir. Ancak önerilerimizin öncelikle fiili gözlem ve tecrübelerden kaynak-
landığını da burada hemen belirtelim. Kanaatimizce bugüne kadar yapılmış 
öneriler eğitim alanlarında yeterince uygulama imkânı buldu. Ortaya çıkan 
sonuçların da milletçe gözlemlendiğini söyleyebiliriz.

3. GELENEKSEL (?) BİR BAKIŞ AÇISI VE MİLLİ SANATIN 
EĞİTİMİ

Türk sanatının tarihi kaynaklarının etkin bir şekilde araştırılarak günümüz 
sanat eğitimine kazandırılması hususu önemlidir. Ancak bu safhada “Gele-
neksel Türk Sanatı” gibi gerçeği yansıtmayan, köksüz tanım ve anlayışlardan 
uzak, gerçek temelli bir sanat anlayışına yönelmek gerekiyor. Böylece tarihi 
kültürümüzün, estetik kıymetlerimizin de eğitim dünyamıza anlamlı bir şekil-
de intikali gerçekleşecektir.

Ülkemizde sanat; günümüz sanat çevrelerince Modern ve geleneksel olarak 
ikiye ayırmaktadır. Bu yanlı sanat tanımı, batılı materyalist görüşlerin bir 
yansıması olarak alınan ve sanat çevrelerince de benimsenerek seslendiren 
bir yaklaşımdır. Aslında emperyalist-materyalist düşünce kendi konumunu 
farklılaştırabilmek amacıyla insanlığın ortak hayat serüvenine ve onun üret-
tiklerine “geleneksel” adını verir. Böylece kendi tarihinden gelen sömürgeci 
vasfını gizleyerek diğer dünya ülkelerinin karşına modern ismiyle çıkmak 
ister. Bu isimlendirme oyununda batılı ülkeleri dışındaki diğer ülkelerin de; 
geleneksel, gelişmemiş, geri kalmış ve gelişmekte olan gibi farklı imajlarla 
etiketlenmesi söz konusudur.

Bu tür tarafgirlikler aynı zamanda Türk kültür ve sanatına karşı devamlı gün-
demde tutulmuştur. Özellikle merkezi medya eliyle oluşturulan bu sanal algı 
gerçekmiş gibi mütalaa edilerek Türk klasik sanatları hak etmediği muamele-
ye maruz bırakılmıştır. Bugünkü anlamıyla “Geleneksel Türk Sanatları” adı 
ile eğitimi sürdüren bölümlerimiz, Millî eğitim sistemimizin uzun yıllar süren 
ihmalleri sonrası büyük gayretlerle yeniden hayata geçirilmiş kurumlardır. 
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Geleneksel Türk Sanatları bölümlerimiz bugün bu sorumluluk bilinciyle eği-
time devam etmektedir. Ancak, zaman ve şartların değiştiği de hesaba katıl-
malı, eğitim ve öğretim sistemlerinin tekrar ve yeniden gözden geçirilmesi 
gerekir.

Batı sanatından bize kabul ettirilmeğe çalışılan kültür; antiği, klasiği, baroğu 
ve diğer dönemleriyle beraber hepsi de bir “geleneksel” değil midir? Yüzyıl-
lar öncesinde yaşanmış, yapılmış ve tarihteki yerlerini almıştır. Muhakkak ki 
bunlar önemli değerlerdir, insanlığın ortak kültür mirasının birer parçasıdır. 
Hâlbuki kültür ve sanatın çağdaş olabilmesi; günün şartlarından doğması, gü-
nün sorunlarına çözüm üretmesi ve yeni keşif ve tespitleri içinde toplamasına 
bağlıdır. Hal böyle iken klasik Türk sanatlarına “geleneksel” etiketinin ya-
pıştırmak, açıkça yanlı ve çağdışı bir davranış değil midir? Bakıldığında bu 
tür tezlerin objektiflikten uzak, sığ değerlendirmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Avrupa’da 17. yüzyıl Aydınlanma projesiyle ortaya çıkan ve dünyaya ola-
ğanüstü bir gelecek vadeden aydınlanmacı görüşün timsali olan modernizm 
umulan cennet beklentisini karşılayamamış; endüstrileşmenin ve bireyselleş-
menin getirmiş olduğu çöküntüler gerek sosyal gerekse sanatsal yönden Batı 
ve evrensel kültür bağlamında tüm dünyada hüsranla sonuçlanmıştır (Şahin, 
2016). Aydınlanma, araçsal akılcılık, doğalcılık ve bilimcilik nedeniyle ciddi 
bir tenkide uğramıştır. Romantikler Aydınlanmanın aklının ruhsuz olduğunu 
söylerken, muhafazakârlar onu çok radikal bulmuşlardır (Cevizci, 2000).

Modernizmin her ne kadar gelişimci ve ilerlemeci ruhu (avangard) öznitelik 
olarak bir yafta gibi üzerine yapışmış olsa da bu ruhun vakti zamanında dü-
şünüldüğü gibi her şeye deva olmadığını da günümüz sanat perspektifinden 
bakarak görebiliriz. Modernizmle birlikte gelen toplumsal, evrensel ve birey-
sel kimlik özellikleri bir anlamda sosyal yapıyı oluşturan varlığın yani bire-
yin kolektif ruh içerisinde bulunan ve tarım kültürü anlayışına dayalı klasik 
dönem özelliklerini bir tarafa bırakıp; yoğun ve kalabalık banliyö metropol-
lerinde yalnızlaşmasına neden olmuştur (Şahin, 2016).
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4. SONUÇ

Millî sanat kavramı bize neler anlatır? Sanatın Millî olması ne gibi özelliklere 
sahip olmasını gerektirir? Millî sanat anlayışı bizi toplum olarak nereye taşır? 
Millî olmadan yapılacak sanat faaliyeti geleceğimiz açısından hangi sonuçları 
beraberinde getir? Bu çeşit soruları sormak bir zihin aktivitesi olarak bizde 
yeni oluşumlara kapı açacaktır.

Sanatın dilini anlamak, onu ruhuna uygun şekilde kullanmak, topluma ve bi-
reye bu yolla ulaşabilmek bir önemli fırsattır, ayrıcalıktır. Eğitim dünyamızın 
daha olgun ve başarılı meyveler vermesi için stratejilerimizi yeniden gözden 
geçirmeli, eksik, kusurlu, ihmal edilmiş noktaların hızla tamirine çalışmalı ve 
böylece süratle uluslararası yarışta olmamız gereken yere ulaşmalıyız.

Eğitimde öğrenci-okul ilişkisi hayati önem taşımaktadır. Bu ilişkinin, kendi 
içinde verimli sonuçları sağlaması adına, yeniden ve tekrar düşünülmesini 
gerekiyor. Bakıldığında eğitim olayının sürekli yenilenen, kontrol ve etütlerle 
yeni stratejilerin de eklendiği bir gelişim sistemi olduğu görülmektedir. Bu 
sebeple okul, eğitim kurumu, eğitim alanı hep üzerinde durulmağa, düşünül-
meğe değer bir nokta olarak hep var olacaktır.

Aslında, “Okul” kavramı öğrenci üzerinde aktif bir cazibeye sahip değildir. 
Onu hakiki bir cazibe merkezi haline getirmek; eğitimi teknikleri, uygulama 
mekânları psikolojik ve fiziki ortam rahatlığını temin gibi hususlarda yeni 
çözümler üretmekle mümkün olabilecektir. Bu açıdan bakılırsa; mekân, öğ-
retim kadrosu, teçhizat ve eğitim planlarının öğrenciyi kuşatan, kucaklayan, 
etkileyen bir yapıda olması onun çekiciliği arttıracak unsurlardandır. Öğretim 
elemanlarının yeterliliği, mesleki tecrübesi, ulusal ve uluslararası başarıları 
hep bu etkiyi güçlendiren nedenlerdir.

Bunun da ötesinde; okulun, eğitim mekânlarının mimari çizgi, dekor, iç 
mekân özelliği, renk gibi nitelikleri de mutlak surette göz önüne alınmalıdır. 
Bu çerçevede, çalışma alanları, atölyeler, oyun alanlarının her biri ayrı duyar-
lılıkla tanzim edilmelidir.

Sonuç olarak; Türk sanatı eğitiminin etkin bir performansa sahip olması için;
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• Başta Hun, Saka, Göktürk, Uygur, Avar gibi kadim Türk kültür daireleri 
olmak üzere; Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu gibi Türk devletlerinde 
meydana getirilmiş abideler, sanat eserleri envanterinin hazırlanması,

• Mimari yapıların, strüktürde olduğu kadar, dekoratif tasarım ve planlama 
açısından da güçlü analizi,

• Özellikle bu yapılarda yer alan; çini, kalemişi, ahşap, taş, mermer, cam, 
metal gibi farklı alanlardaki fonksiyonel çalışmaların tasarım dökümleri,

• Çizgi’nin dünyasının keşfi için yapılacak uzun soluklu etütler,

• Çeşitli malzemelerin özelliklerine uygun olarak analizi ve kullanım pren-
siplerinin açığa çıkartılması,

• Endüstriyel alanda günün ihtiyaçlarının belirlenerek yapılacak üretimlerde 
kaliteli tasarım çizgilerinin ön plana çıkması,

• Uluslararası alanlardaki rekabete yönelik olarak bir “Türk Çizgisi”nin ha-
yat bulması gibi önemli noktaların gerekli olduğunu ifade edebiliriz.

Ve bu özgün ders müfredatının sadece Geleneksel Türk Sanatları gibi kenarda 
kalmış bir isme, bir alana değil bütün sanat dalları eğitiminde belli normlarda 
uygulanması temel şarttır. Bu sayede mimari, resim, heykel, grafik, seramik, 
tekstil ve moda tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimari, sahne sanatları 
gibi bütün dallarda Türk sanatının özgün karakteri, ayırıcı vasfı ve dünya 
çapındaki estetik değerlerinin sanat eğitimi dünyamızda hayat bulmasını sağ-
lamak mümkündür.
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MİLLİ SANAT PERSPEKTİFİ ÖLÇEĞİNDE 
TÜRKİYE’NİN İLK SANAT VE TASARIM 

FAKÜLTESİ: YTÜ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

1. GİRİŞ

Kapanmasından yıllar sonra, Birleşik Devletler ve Avrupa merkezli pek çok 
sanat akademisi tıpkı Bauhaus Okulu (1919-1933) gibi yakın disiplinleri har-
manlayan müfredatlara yönelmiştir. Bilhassa 1980’lerdeki eğitim - öğretim 
gündemlerinde; yeni medyaları ve yerleştirmeleri merkez alan teori ve uygula-
ma çalışmalarından söz edilmiş, performans tatbikleri ve popülerleşen deneysel 
üretimler görünür hale gelmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türkiye’de belirttiğimiz 
yaklaşımı etüt etmek amacıyla kurulan ilk fakültedir.1

Şekil 1. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi bugün tüm bö-
lümleriyle birlikte üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesinde, 200 yıllık Taş Kışla 
binası içinde yer almaktadır. Kaynak. Gözde Gümrükçü Arşivi, 2018.

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004-2005 Faaliyet Raporu kapsamında fakültenin “sanat eği-
timi ve öğretimini disiplinlerarası bir ortamda çağdaş arayışlara yönelik çalışmalarla ger-
çekleştirmek üzere kurulmuş olduğu” belirtilmiştir (Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004-2005 
Faaliyet Raporu, 2006, s.255).
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1997 yılında kurulan fakülte, 1998-1999 eğitim-öğretim yılı itibarı ile Sanat 
Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü ve Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri2 
çatısı altında lisans düzeyinde eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. Bu çalış-
mada da kurumu kongre temaları ile uyumlu biçimde inceleyen bir araştırma-
nın bulguları takdim edilmiştir.

1.1. Araştırmanın Amacı

Güzel sanatlar disiplinlerine3 hitap eden müfredatlar, ilgili alanlardaki geliş-
melere bağlı olarak süreklilikle güncellenmektedir. Sanatçıların içinde bu-
lundukları yaşam koşullarını sorgulamaları, dönemin felsefi görüşlerinden 
etkilenmeleri, sıra dışı yöntem ve teknikleri benimsemeleri mevcut eğitim 
sistemlerinin gözden geçirilmesine zemin kazandıran etkenlerden sadece 
birkaçıdır. Bunlardan özellikle 20.yy içindeki girişimlere bağlı olarak ger-
çekleşenler yakın zamanlı eğitim yaklaşımlarına kaynaklık etmeleri açısın-
dan dikkat çekicidir. Hazır nesnelerin sanat yapıtı üretimine katılması, dijital 
makinelerin fotoğraf disiplininde konumlanmaya başlaması, yazılım destekli 
eserlerin müzeler tarafından kabul görmesi, müzik teknolojilerindeki ilerle-
meler ve sahne sanatlarındaki atılımlar hâlihazırdaki “ders konularımıza” re-
ferans yeniliklerdir.

Araştırmada türevleri arasında ilk olma özelliği bulunan Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin; sıraladığımız ilerlemeleri yakalamak 
adına çaba gösterirken, Millî kimlik ve ideal insan temalarına temas edip et-
mediği konusunu irdelemek amaçlanmıştır.

2 Bu bölümler, kurumun eski dekanlarından Ruhi Ayangil’in ifadesiyle eğitimsel nitelik-
lerinin yanında; “genç sanatçı-tasarımcı adaylarının, kendilerini yirmi birinci yüzyılın 
gereklerine göre biçimleyerek alanlarında yer ve söz sahibi olma olanağını elde edebi-
lecekleri” önemli buluşma noktalarıdır (Ayangil, 2009, s.01).

3 Resim, heykel, müzik, dans vb.
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Şekil 2. 2018 itibarı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakülte-
si’nin toplam öğrenci sayısı 871’dir. Üniversitenin öğrenci sayısı ise 36.000’i 
aşmaktadır (YTÜ Tanıtım Kataloğu, 2016: 10). Kaynak. Gözde Gümrükçü 
Arşivi, 2018.

1.2. Araştırmanın Kapsamı

Özet başlığı altında bahsettiğimiz gibi Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi 03.09.1997 tarihli 97/9892 karar numaralı Resmi Gazete 
ile faaliyetlerine başlamıştır. Ancak yapılan araştırmada üniversitedeki sa-
natsal etkinliklerin geçmişinin bu tarihten öncesine dayandığı gözlemlen-
miştir.

Konumuzu sınırlamak için (etkinlikleri içeren) periyodik kapsam: fakülte-
nin Kuruluş Komisyonu başkanı T. Atagök’ün 1984 yılında göreve gelmesi 
(ve Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kuruluş girişimlerinin ilgili tarihten sonra 
ivme yakalaması) nedeniyle sadece iki başlık ile çerçevelenmiştir.
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Şekil 3. Fakültenin İletişim Tasarımı Bölümü, teknoloji destekli derslikleri 
ve güçlü yazılım alt yapısı ile öne çıkmaktadır. 1997 yılında, henüz çok yeni 
sayılan inovasyon, tasarım ve teknoloji alanlarında eğitim – öğretim vermeyi 
amaçlayan Türkiye’nin ilk bölümü olma hedefiyle kurulmuştur (YTÜ Tanıtım 
Kataloğu, 2016: 88). Kaynak. Gözde Gümrükçü Arşivi, 2018.

1984 ve 1996 arası etkinlikler “Kuruluş Öncesi Etkinlikler” altında toplan-
mıştır. Fakültenin faal olduğu yirmi yıllık (1997 ve 2017) zaman dilimindeki 
etkinlikler ise “Sanat ve Tasarım Fakültesi Dönemi Etkinlikleri” altında kü-
melenmiştir.

Etkinliklerde ve müfredat güncellemelerinde4bölümlere yönelik bir ayrım gü-
dülmemiştir. İncelenen faaliyetler ve revizeler Sanat Bölümü, İletişim Tasarı-
mı Bölümü ve Müzik ve Sahne Sanatları Bölümleri olmak üzere tüm bölümler 
tarafından birbirinden ayrı ya da bütüncül şekilde organize edilen girişimler-
dir. (Lisansüstü programlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır).5

4 Müfredat güncellemeleri için fakültenin faal olduğu yirmi yıllık (1997 ve 2017) süreç 
dikkate alınmıştır.

5 Kuruluş sürecinde aktif olması sebebi ile yalnızca Yıldız Teknik Üniversitesi, Müzecilik 
Yüksek Lisans Programı’na değinilmiştir.
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bulguları saptamak üzere iki yöntem esas alınmıştır. Tercih edilen ilk yön-
tem mülakattır. Fakültenin Kuruluş Komisyonu Başkanı, T. Atagök 28 Ha-
ziran 2018 tarihinde Demirciköy / İstanbul’daki evinde ziyaret edilmiştir.6 
Kurumda 2011 – 2014 yılları arasında dekanlık görevini yürütmüş olan, şim-
diki Sanat Bölümü başkanı İlhan Özkeçeci ile de 09 Kasım 2018 tarihinde 
makamında (Davutpaşa Yerleşkesi) bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Ziyaret-
ler eşliğinde fakültenin yakın zamanlı girişimlerine yönelik bilgiler alınmış, 
şahsi arşivi tetkik edilmiştir.

Kullanılan diğer yöntem ise literatür taramasıdır. Üniversite, İstanbul ili 
içinde bulunan yerleşkelere sahiptir.7 Fakat fakülte eğitim – öğretim hiz-
metlerini sadece Yıldız Yerleşkesi (1997-2009) ve Davutpaşa Yerleşkesinde 
(2009 / ...) vermiştir. Dolayısıyla üniversitenin konumlanmış olduğu bütün 
yerleşkeleri kapsayan bir çerçeve tercih edilmemiş, taramalar yalnızca iki 
yerleşkede gerçekleştirilmiştir.8 Bu yerleşkelerde arşivlerde / kütüphane-
lerde bulunan müfredatlar, yazışmalar, kataloglar, davetiyeler, broşürler ve 
türevi belgeler; nitelikleri ve kronolojik özelliklerine göre birinci elden etüt 
edilmiştir.

6 Bilhassa 1984-1996 arası etkinlikler kendisi ile yapılan görüşme ve yazışmalar ile tespit 
edilmiştir.

7 Üniversitenin Kocaeli Üniversitesi ile olan bağları Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ku-
rulmasından çok önce olduğu için araştırma dışında bırakılmıştır. En faal olan iki yerleş-
ke; Yıldız Yerleşkesi ve Davutpaşa Yerleşkesidir. Bunların haricinde Ayazağa Yerleşkesi 
de bulunmaktadır. (Artık kullanılmayan Çağlayan Yerleşkesi gibi alanlar da araştırma 
dışında bırakılmıştır).

8 Bkz. Mimarlık Fakültesi Arşivleri (Yıldız Yerleşkesi) ve Sanat Bölümü, SYAD Arşivi 
(Davutpaşa Yerleşkesi) / Yerleşke Kütüphaneleri: Yıldız Teknik Üniversitesi Şevket Sa-
bancı Kütüphanesi (Yıldız Yerleşkesi) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Şehit Prof. İlhan 
Varank Merkez Kütüphanesi (Davutpaşa Yerleşkesi).
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BULGULAR (ANA BAŞLIKLARDAN SEÇKİDİR).

Kuruluş Öncesi Etkinlikler9

1. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin kurulmasından 
evvel üniversite bünyesinde çok sayıda “sanatsal” etkinlik düzenlenmiş-
tir. Periyodik kapsamımız dâhilindeki ilk bulgumuz; 11-12 Aralık 1984 
tarihleri arasında Liones Kulübü Dernekleri, Halkla İlişkiler Danışman-
lığı’nın Hünkâr Dairesi’nde organize ettiği Fotoğraflarla Mesleklerinde 
Seçilmiş İlk Türk Kadınları sergisidir.

2. 27 Haziran - 15 Temmuz 1985 tarihleri arasında 12. İstanbul Festivali 
kapsamında Öncü Türk Sanatından Bir Kesit isimli sergi, Y.Ü.10 B Blok 
Giriş ve Orta Bahçe’de; öğrencilere, akademik ve idari personele takdim 
edilmiştir.

3. 08-18 Ekim 1985, İngiliz Kültür Heyeti ve Kültür İşleri Konsolosluğu, 
Charles Darwin (1809-1882) sergisi gerçekleştirilmiştir.

4. 10-27 Aralık 1985, İngiliz Kültür Heyeti ve Kültür İşleri Konsolosu, Alan 
Mabey İngiliz Afişleri Sergisi Y.Ü. sergi salonuna getirilmiştir.

5. 17-31 Aralık 1985, Hünkâr Dairesi’nde Y.Ü. Rektörlüğü ve Avusturya 
Kültür Ofisi Müdürlüğü işbirliği ile Steirmark’lı Genç Sanatçılar Resim 
Sergisi düzenlenmiştir.

6. 17-28 Mart 1986, Atatürk Resimleri, Y.Ü. Şevket Sabancı Kütüphane Do-
kümantasyon ve Araştırma Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunul-
muştur.

7. 18 Mart - 03 Nisan 1986, İngiliz Konsolosluğu Kültür İşleri Başkanlığı’nın 
hamiliğinde Riba Awards mimarlık konulu sergisi gerçekleştirilmiştir.

8. 12 Mart – 29 Mart 1986, Avusturya Başkonsolosluğu Kültür Ofisi, Wiener 
Werstaette / Viyana Atölyeleri’nin Ürünleri isimli fotoğraf sergisi sunul-
muştur.

9 İlgili bulgular T. Atagök ile yapılan mülakatlar (arşivinde yapılan incelemeler) ve özel-
likle 22.11.2018 tarihli yazışma ile edinilmiştir.

10 Bkz. Yıldız Üniversitesi.
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9. 15 - 31 Mayıs 1986, fotoğraf sanatçısı Andre Kertesz’in Penceremden adlı 
sergisi Y.Ü. Kitaplığı’nda yer almıştır.

10. Türk resim sanatının önemli isimlerinden Bedir Rahmi Eyüboğlu’nun 10. 
vefat yılı dolayısıyla 1986’da üniversite içinde bir retrospektif sergi açıl-
mıştır. Bu serginin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra (1996’da) T. Atagök’ün 
girişimi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde; 20 
Yıl Sonra, Bedri Rahmi – Eren Eyüboğlu isimli bir sergi daha açılmıştır (20 
Yıl Sonra, Bedri Rahmi – Eren Eyüboğlu Sergi Davetiyesi, 1996).

Şekil 4. Bedri Rahmi – Eren Eyüboğlu; 20 Yıl Sonra Sergisi’nin Davetiyesi 
(1996). Kaynak. YTÜ, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Böl. SYAD Arşivi, 
1996.

11. 22 Mayıs - 05 Haziran 1986, Türk - Alman Kültür Enstitüsü, Y.Ü. Sergi 
Salonu’nda Dr. Rudolf Nunn Adım Adım Kent Yenilemesi adlı fotoğraf ser-
gisini düzenlemiştir.

12. 11-28 Kasım 1986, Mahmut Sezen Fotoğraf Sergisi, Y.Ü. Şevket Sabancı 
Kütüphane Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

13. 20 Kasım – 01 Aralık 1986, Brian Wiggington’un Şehir Görüntüleri ser-
gisi Y.Ü. Sergi Salonu’nda organize edilmiştir.
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14. 11 Kasım 1986 – 03 Ocak 1987, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Özgün Baskı Sanatçılarının Sergisi, Y.Ü. Şevket Sabancı Kü-
tüphane Salonu’nda sanatseverler ile buluşmuştur.

15. 22 Aralık 1987 – 02 Ocak 1988, Akif Poroy Resim Sergisi, Y.Ü. Şevket 
Sabancı Kütüphane Salonu’nda yer almıştır.

16. 08 – 18 Mayıs 1987, Yıldız Üniversitesi Sanat Günleri 87 kapsamında 
düzenlenen Genç Ressamlar sergisi Y.Ü. Şevket Sabancı Kütüphane Salo-
nu’nda takdim edilmiştir.

17. 06 Aralık 1988, Y.Ü. Dünya Üniversiteler Karikatür Yarışması, Y.Ü. Sergi 
Salonu’nda düzenlenmiştir.

18. 15 Ocak 1987, Türk - Alman Kültür Enstitüsü, İstanbul Karikatürde Kent 
Sergisi, Y.Ü. Şevket Sabancı Kütüphane Salonu’na getirilmiştir.

19. 15 Haziran – 31 Temmuz 1987, İstanbul Kültür ve Sanat ve Vakfı tarafın-
dan gerçekleştirilen 15. İstanbul Festivali dâhilindeki sergi Y.Ü. Şevket 
Sabancı Kütüphane Salonu’nda yer almıştır.

20. 1989 yılında faaliyete başlayacak olan Yıldız Teknik Üniversitesi Müze-
cilik Yüksek Lisans Programı için öncesinde bizzat T. Atagök tarafından 
araştırmalar yapılmış (1987), karşılaştırmalı programlar hazırlanmıştır. 
Kaynak olabilecek eğitim müfredatlarını incelemek amacı ile yapılan bu 
yurt dışı araştırmalarının çıktıları fakültenin öncü müfredatları için de kul-
lanılmıştır.

21. 03-20 Mayıs 1988, Yahşi Baraz koleksiyonundan Çağdaş Türk Resmin-
den I sergisi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisi-
ne sunulmuştur.

22. 25 Mayıs 1989, Gençlik Günleri kapsamında Yıldız Üniversitesi ve Dünya 
Üniversiteliler Karikatür Yarışması II, Y.Ü. Sergi Salonu’nda düzenlenmiştir.

23. 1989, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı kurul-
muştur.

24. 28 Şubat – 22 Mart 1991, Akbank Resim Koleksiyonu’ndan Bir Kesit ser-
gisi, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde yer almıştır.
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25. 09 Nisan – 17 Mayıs 1991, Yahşi Baraz koleksiyonundan seçkiler Çağdaş 
Türk Resminden II adı altında Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde sergilen-
miştir.

26. 1991 Senesinde Ekim - Kasım ayları içinde üniversitede gerçekleştirilen 
üç önemli sergi mevcuttur. Bunlar sırası ile şu şekildedir: 07 – 19 Ekim 
1991 / The British Council; Kumaş, Seramik ve Ağaç adlı İngiliz el sanat-
ları sergisi, 14 Ekim – 02 Kasım 1991 / Fransız Kültür Merkezi’nce orga-
nize edilen Horizans Mathematiques sergisi, 22 Ekim – 08 Kasım 1991 / 
Schwelzersches General Konsulat; Face to Face with Switzerland.

27. 02 - 14 Ekim 1995, Genç Sanatçılar I sergisi Yüksel Sabancı Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenmiştir (Sonrasında Genç Sanatçılar II sergisi de düzen-
lenecektir).

28. 02 - 06 Ekim 1995, Tarihi Devirler İçinde ve Günümüzde İstanbul’da Su 
Tesisleri sergisi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde organize edilmiştir.

29. 10 Ekim – 03 Kasım 1995, Bedri Baykam’ın Bir Sanatçı Bir İş isimli ser-
gisi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde yer almıştır.

30. 30 Ekim – 03 Kasım 1995, Y.T.Ü. DAK Tanıtım Sergisi, Oditoryum Alt 
Sergi Salonu’na getirilmiştir.

31. 08 Kasım – 01 Aralık 1995, Server Demirtaş’ın Bir Sanatçı Bir İş isimli 
sergisi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde yer almıştır.

32. 05 – 30 Aralık 1995, Bedri Baykam’ın Yine Düştük Yollara adlı sergisi 
Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ilgisine sunulmuştur.

33. 14 Mart – 12 Nisan 1996, Hakan Onur’un Benim Sponsorlarım adlı kon-
septi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde sergilenmiştir.

34. Tüm bu etkinliklerin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasa-
rım Fakültesi’nin kurulması için atılan ilk somut adım, T. Atagök’ün baş-
kanlığında bir Kuruluş Komisyonu oluşturulmasıdır. Komisyon hazırladı-
ğı Sanat Fakültesi Yapılanma Taslağı’nı dönemin rektörü Ayhan Alkış’ın 
yönetimindeki senatoya sunmuş, taslak 19.06.1997 tarihinde oy birliği ile 
kabul edilmiştir.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi Dönemi Etkinlikleri11

35. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi 03.09.1997 tarihli 
97/9892 karar numaralı Resmi Gazete ile faaliyetlerine başlamıştır.

36. Hazırlanan müfredat disiplinlerarası etkileşimi hedeflemektedir. Öğrenci 
alımları özel yetenek sınavları ile gerçekleşirken bölümler arası ders seçi-
mi mümkündür.

37. Fakülte 1998 – 1999 eğitim öğretim yılı itibarı ile öğrenci alacak duru-
ma gelmiştir (Derslikler ve idari ofisler üniversitenin Yıldız Yerleşkesi 
içindedir). Bu tarihten itibaren Sanat Bölümü, İletişim Tasarımı Bölümü 
ve Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü faaldir. (Daha sonraları anabilim 
ve anasanat dalları şeklinde tanımlanacak olan yedi alt birim mevcut-
tur).

38. Fakültenin ilk dekanı Mehmet Bayhan’dır (1997-2004). Bu görevi sırası 
ile T. Atagök (2004-2006), Tevfik Akgün (2006-2008), Ruhi Ayangil (2008-
2010), İlhan Özkeçeci (2011-2014) ve Turan Sağer (2014 - ...) üstlenecek-
tir.

39. Fakülte kurulmadan evvel rektörlük çatısı altında hizmet veren Güzel Sa-
natlar Bölümü 2001 tarihinde kapatılmıştır.

40. Türkiye’de sanat tarihi konusunda gözlemlenen eksikliğin giderilmesine 
yardımcı olmak amacıyla 2002’de “Türk Sanatı Tarihi” isimli bir seminer 
düzenlenmiştir.

41. O dönemki adıyla Sanat Yönetimi Programı’nda12 atölye eksikliği bulun-
maktadır (Beşiktaş Yerleşkesi). Program yürütücüsü Zehra Erkün’ün ka-
leme aldığı 03.01.2002 tarihli yazı ile bu durum dekanlığa bildirilmiştir. 
Aradan geçen zamanda fakülte Davutpaşa Yerleşkesine taşınacak, derslik-
ler de Taş Kışla binası içinde konumlandırılacaktır.

42. Sanat ve Tasarım Fakültesi ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.

11 İlgili bulguların önemli bir kısmı Kasım-Aralık (2018) ayları içinde yapılan arşiv tara-
maları üzerinden edinilmiştir. (SYAD Arşivi).

12 Bkz. Sanat Yönetimi Anabilim Dalı.
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43. Dönemin müfredatlarında; 0812001 - Türk ve Osmanlı Sanatı, 0813001 – 
Batılılaşma Dön. Günümüze Türk Sanatı, 0832770, 0832780 Türk Müziği 
Usulleri I-II dersleri mevcuttur (2003 Eğitim Planıdır).

44. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hazırladığı Sa-
nat Tasarım Dergisi, 2004 yılında yayın hayatına başlamıştır.

45. 2009 yılında fakülte Yıldız Yerleşkesi’nden Davutpaşa Yerleşkesi’ne taşın-
mıştır.

Şekil 5. 04 Kasım – 14 Aralık 2014 tarihli Yıldız Sanat Festivali sergisinden. 
Yüksel Sabancı Sanat Merkezi. Kaynak. Burak Boyraz Arşivi, 2014.

46. 2003 yılından itibaren kullanılan müfredat güncellenmiştir. 2009 tarihli 
müfredata SYP4540 – Türk Sanatında Motif ve Tasarım, SYP4550 – Türk 
Tezhip Sanatı, isimli dersler de eklenmiştir. MTP4520 kodu ile başlayan 
Makamsal Meşk I (vb.), DTP4830 kodlu Makam Yazısı Teknikleri bu müf-
redatta olup konumuzla ilgili derslerdendir.

47. Fakülte müfredatı 2010 yılında güncellenmiştir. Avrupa kredi sistemi ile 
eş değer bir müfredat oluşturulmuştur.

48. 2013 yılında Bologna Kriterleri ile uyumlu müfredat güncellemesi ger-
çekleşmiştir. Üstteki dersler bu müfredatta da mevcuttur.

49. İlhan Özkeçeci’nin yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “İstanbul’da Bazı 
Osmanlı Mimari Eserlerinde Süsleme Analizi” başlıklı Bilimsel Araştır-
ma Projesi 2013 yılında tamamlanmıştır. Aynı yıl içinde Tambur ve Re-
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bab’dan yola çıkarak ürettiği Tarab13 isimli enstrümanı TR201312116Y 
numarası ile faydalı model olarak tescillenmiştir.

50. 22 Ekim – 01 Kasım 2013, Fakülte araştırma görevlilerinin çalışmaların-
dan oluşan Kurgusal Anlatımlar isimli sergi Yüksel Sabancı Sanat Merke-
zi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.

51. 2014’de Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin hami-
liğinde Yıldız Sanat Festivali isimli bir festival düzenlenmiştir. Festival; 
ödül töreni, sempozyum, sergi vb. etkinliklerden oluşmuştur.

52. 2016’da Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altın-
da Müzik Teknolojisinde Türk Müziğine Özgü Tasarımlar isimli etkinlik 
organize edilmiştir.

53. 2016’da Engravist Uluslararası İstanbul Baskıresim Etkinlikleri’nin ilki 
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Başbakanlık Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliği ile gerçekleştiril-
miştir.

54. 2016’da Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında 
100. Yılında Tanburi Cemil Bey’e İthafen Kemençe Çevresi 7 etkinliği 
organize edilmiş, etkinlikte Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri 
de yer almıştır.

55. İlhan Özkeçeci, patenti kendisine ait olan “Tarab” ile birlikte, Müzikte 
Metodoloji ve Müzikle İletişim Uluslararası Sempozyumu kapsamında 
2016 Türk Çalgı Müziğine Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür (2016).

56. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, üniversitede gele-
neksel olarak düzenlenen Rektörlük Kupası’nda dört branşın tamamında 
(Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa Tenisi) müsabakalara çıkmıştır. Bu 
müsabakalarda forma giyen 30 öğrenci ile fakülte bir spor etkinliğinde en 
geniş kadrolu katılımını gerçekleştirilmiştir (2016).

13 Bkz. Tarab: Güçlü Sabit Frekanslı, Yüksek Yankılı Ses Sağlayan Solo ve Orkestral Ens-
trüman.
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57. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nin (İstanbul) düzenlediği “Yılın Mi-
mar Sinanları 2017 Ödül Töreni”, Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Sa-
lonu’nda gerçekleşmiş, fakülte öğretim elemanlarından Burak Boyraz, 
“Yılın Genç Ressamı” ödülünü Eda Su Neidik ile paylaşmıştır (2017).

58. 2017’de Vedat Kosal Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Afşın 
Öner Anısına Flüt Çalıştayı düzenlenmiştir.

59. SAN5318 kodlu Osmanlı Müzik Metinleri adlı ders yeni müfredata eklen-
miştir (2017).

60. 2017-2018, Fotoğrafevi (İstanbul) bünyesinde Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Sanat ve Tasarım Fakültesi, Fotoğraf ve Video Anasanat Dalı öğretim ele-
manlarının çalışmalarının yer aldığı Karşılaşmalar isimli sergi organize 
edilmiştir.

61. 2018 yılında yeni derslerin eklendiği bir müfredat güncellemesi daha 
gerçeklemiştir. SYP2171, SYP2142 kodlu Türk Sanatı I-II dersleri ve 
SYP3352 Türk Sanatında Motif ve Tasarım; Sanat Bölümü, Sanat Yöneti-
mi Anabilim Dalı için zorunlu derslere dâhil edilmiştir.

62. Fakülte kuruluşunun 20. yılını konser, sergi, seminer ve workshoplar ile 
kutlamıştır. Tüm bu etkinlikler 2018’de öğretim üye ve elemanlarının dâ-
hil olduğu 20. Yıl Etkinlikleri Kapanış Sergisi ve Konseri ile son bulmuş-
tur.
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Şekil 6. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sah-
ne Sanatları Bölümü enstrüman çeşitliliği ve müzik teknolojilerine yönelik 
imkanları ile öğrencilerine ayrıcalıklı olanaklar sunmaktadır. Kaynak. Gözde 
Gümrükçü Arşivi, 2018.

3. SONUÇ

Yıldız Teknik Üniversitesi 107 yıllık bir geçmişe sahiptir. Üniversitenin bugün 
geldiği noktada 11 fakültesi ve 2 enstitüsü bulunmaktadır (2018). Teknopark 
olarak kullandığı alan Türkiye’nin en geniş alanlarından biriyken, 360’ı aşkın 
şirkete (Ar-Ge firması ve kuluçka ofisi) ev sahipliği yapmaktadır.

Ulaşılan bu çizgiye Sanat ve Tasarım Fakültesi de destek vermektedir. Fakül-
te üç bölüm altında topladığı yedi anasanat / anabilim dalına; Grafik Tasarı-
mı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı programlarını eklemeyi amaçlamaktadır. 
Açılması kararlaştırılan Sanat ve Tasarım Parkı (SATPARK) ile de alanında 
özgün çalışmaların yapılması ve ilgili kurumlar ile proje temelli iş birlikleri 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Fakülte kurulduğu günden bu yana disiplinlerarası etkileşime odaklanan bir alt 
yapıya sahip olma gayesi ile hareket etmiştir. Bu vizyon ölçeğinde müfredat-
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lar 2003 yılından 2018’e kadar beş adet geniş kapsamlı güncellemeye tanıklık 
etmiştir. Programlardaki dersler çoğunlukla Batı sanatındaki yeni gelişmeleri 
takip etmeyi / aktarmayı hedeflerken Türk sanatı çerçevesine giren konular da 
göz ardı edilmemiştir. Mevzu bahis dersler, “Bulgular” başlığı altında sunduğu-
muz gibi özellikle 2009 tarihli güncellemeyi takiben yer edinmiştir.14

Muasır medeniyetler içinde öz benliğini kaybetmeden var olabilecek sanatçı-
lar yetiştirmek sanat fakültelerinin temel görevlerinden biridir. Yıldız Teknik 
Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin Millî kimlik ve ideal insan ol-
gusunu genç kuşak sanatçılara benimsetmeyi amaçlayan sanatsal faaliyetleri 
ve ders güncellemeleri Türk sanatının gelişmesine ve tanınmasına da katkı 
sağlayacak girişimlerdir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde alanında kurulan 
ilk fakülte olma özelliğini taşıyan Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi eğitim – öğretim yaklaşımı konusunda sergilediği tutumla da diğer 
sanat okullarımıza örnek olacak niteliktedir.

Şekil 7. Fakültenin 70 kadrolu, 24 adet de misafir öğretim elemanı bulunmak-
tadır. Üniversitenin akademik kadrosu ise 1800’ü aşmaktadır (YTÜ Tanıtım 
Kataloğu, 2016: 10). Kaynak. Gözde Gümrükçü Arşivi, 2018.

14 Bulgular başlığı altında sunulduğu gibi; kurum çatısı altında Türk sanatına hitap eden 
projeler ve faydalı model çalışmaları da yapılmaktadır. Sanatsal faaliyetler ölçeğinde de 
bu konu göz ardı edilmemiştir. Fakültenin sergi alanları ve Vedat Kosal Müzik Uygula-
ma ve Araştırma Merkezi gibi birimleri Türk sanatına yönelik faaliyetler için kullanıl-
maya devam etmektedir.
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TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ÇAĞDAŞ 
DÜŞÜNÜRÜ NEVZAT KÖSOĞLU:  

HAYATI VE EĞİTİME BAKIŞI

1. GİRİŞ

Türk Millîyetçiliği ve kültür hayatı için önemli isimlerden biri olan gazeteci, 
avukat, yazar, siyasetçi ve fikir adamı Nevzat Kösoğlu, 7 Ekim 1940’ta Er-
zurum’un İspir kasabasında doğmuştur. II. Dünya Savaşı döneminde, 1940’ta 
doğan, 1960, 1980 Darbesi gibi Türkiye için birçok önemli kırılma noktalarını 
tecrübe eden Kösoğlu, Türk kültür ve Millîyetçilik hayatında derin izler ve ça-
lışmalar bırakan mütefekkirlerden biridir.

Bu çalışmada, Türk Millîyetçiliği için en önemli fikir insanlardan biri olan 
Nevzat Kösoğlu’nun insan yetiştirmenin en temel yolu olarak gördüğü eğitime 
verdiği önem, eğitimin kişilik ve şahsiyet oluşumdaki önemi üzerinde durula-
rak Kösoğlu’nun bakış açısı değerlendirilecektir. Çalışma hazırlanırken başta 
Kösoğlu’nun kaleme aldığı eserler incelenmekle birlikte çeşitli yayın organları-
na verdiği mülakatlar, yazdığı yazılar da taranacaktır. Yanı sıra ruh ve mana iti-
bariyle etkilendiği Ziya Gökalp, Erol Güngör, Mümtaz Turhan ve daha birçok 
fikir adamının eserlerinden yararlanılacak ve onun düşünce dünyasını besleyen 
kaynaklara ulaşılmaya çalışılacaktır.

1.1. Hayatı

Nevzat Kösoğlu, 7 Ekim 1940’da Erzurum’un İspir kasabasında doğmuştur. 
Babası dava vekili Tayyip Bey, annesi İkizdereli Kumbasarlardan Reyhane Ha-
nım’dır.

İlkokul eğitimini Erzurum, lise eğitimini Karabük’te tamamlayan Kösoğlu, 
1959’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak üniversite haya-
tına başlamıştır.
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Nevzat Kösoğlu Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde yer almış ve Ötüken 
Yayınevi’nin kurucularından biri olmuştur. 1963’te üniversiteden mezun olduktan 
sonra bir müddet gazetecilikle uğraşmış, sonrasında avukatlık yapmıştır. Bu sırada 
Millîyetçi camiayla iç içe olarak, Üniversiteliler Kültür Derneği’nde aktif rol almış-
tır. 1970’li yıllarda MHP’nin genel sekreter yardımcılığını yapmış, 1977 senesinde 
MHP Erzurum milletvekili olarak Meclis’e girmiştir. Türkiye’de hem siyasî hem 
toplumsal alanda derin izler bırakan 12 Eylül 1980 Darbesi ile tutuklanmış ve idam-
la yargılanmıştır. Yaklaşık 1,5 sene tutukluluk sürecinin ardından tutuksuz yargı-
lanmış, 1987 yılında ise beraat etmiştir. Nevzat Kösoğlu, 1980 Darbesi sürecindeki 
davasından beraat ettikten sonra her ne kadar 1987 yılında Anavatan Partisi, Doğru 
Yol Partisi’nden teklifler alsa da siyasete dönmeye sıcak bakmamıştır. Onun yerine 
misyonunu fikir ve düşünce hayatımıza değerler katan, Türk Millîyetçiliği ve kültürü 
başta olmak üzere birçok alanı kapsayan eserler ve çalışmalar vererek tamamlamış-
tır. 73 yıllık ömrüne gazetecilik, avukatlık, siyaset, yazarlık, eğitimcilik gibi birçok 
vasıf sığdıran Kösoğlu, 10 Ekim 2013 tarihinde yakalandığı amansız hastalık sonucu 
Ankara’da vefat etmiştir.

1.2. Nevzat Kösoğlu’nun Eğitime Bakışı ve Türk Yurdu Okulları

İnsan yetiştirmenin temel yolu olan eğitim, Nevzat Kösoğlu’nun fikir dünya-
sında oldukça önemli bir yere sahiptir. O eğitimi, okulda öğretilen derslerden 
ziyade bir kişilik ve şahsiyet oluşum süreci olarak görür. Çocuklara değer 
verilmesinin ve onlara hoşgörüyle yaklaşılmasının önemini kavrayarak, eği-
timin sosyalleşme yönündeki katkısının üzerinde durmuştur.

Nevzat Kösoğlu, eğitimi inanmanın önemi ve özgürlük açısından da değer-
lendirir. Birey, içinde yaşadığı topluma inanır ve bu rahatlıkla kişiliğini özgü-
venli bir halde oluşturursa yaratıcılığa kavuşur. Eğer topluma karşı bir inanç 
yoksa çevre bir baskı alanı olarak algılanır. İnançla temellendirilmeyen du-
rumlar kişiye dayatma gibi gelir. Nitekim Kösoğlu’na göre; “özgürlük inanç-
tır, inanmaktır.” İnsan kültürüne, toplumuna inandığı ölçüde kendini güvenli 
ve hürriyetli hisseder. Bu noktada da temel sorun eğitim olarak karşımıza çık-
maktadır. Eğitim, bireylere Millî kültürlerin değer ve ölçülerine inanma aşkı 
vermelidir. Eğer eğitim, hayatın, kültürün, yaşam tarzının dayandığı inançları 
vermeden salt bilgi aktarma niteliğinde olursa bireylerin kişilik gelişimi bu 
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durumdan olumsuz etkilenir. Nevzat Kösoğlu’na göre kişinin içinde yaşadığı 
kültürü, toplumu ağırlıksız ve rahat algılamasının yolu toplumuna, kültürüne 
duyduğu inançtır. Bu inancı da sağlıklı bir şekilde verecek olan eğitimdir. 
“Birey kişiliğini ve özgürlüğünü ancak, Millî kültürün iyi ve doğru bir eğiti-
mini almakla kazanabilir.”

Nevzat Kösoğlu düşüncelerini, fikirlerini her zaman hayata geçirmeye çalı-
şan bir aksiyoner bir mütefekkirdi. Bunun en büyük göstergesi de kurucusu 
olduğu Türk Yurdu Okulları’dır. İman ve amele verdiği önem gibi, kendisi de 
inandığı şeyler doğrultusunda eylemlerde bulunmuştur.

Kösoğlu okulun kurulma sürecinde öncelikle İspirli 9 fırıncıyla beraber İspir 
Eğitim ve Kültür Vakfı’nı ardından vakıf üyeleriyle İspir Eğitim Merkezi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ni kurmuş, ardından bu vakfa bağlı olarak “Özel İsem 
İlkokulu ve Özel İsem Anadolu Lisesi” açılmış ancak maddi açıdan daha iyi 
koşullar amaçlandığı için, vakıf hisselerinin büyük bir kısmı Türk Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı’na devredilmiş, okulun ismi Özel Türk Yurdu Okulu, 
Özel Türk Yurdu Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Türk Yurdu 
Okulları, kurulduğu günden bugüne varlığını genişleterek devam ettirmekte 
olup Ankara’da ana okul, ilkokul, ortaokul ve anadolu lisesi düzeyinde halen 
eğitim vermektedir. Musiki ve sanat derslerine verilen özen, şehit çocuklarına 
ücretsiz eğitim olanağı gibi toplumsal alana nüfuz eden her faaliyet, Kösoğ-
lu’nun kurucusu olduğu Türk Yurdu Okulları’nın misyonuna yeni değerler 
katmakta ve geleceğe taşımaktadır.

Nevzat Kösoğlu, okulun sadece kurucusu olmakla kalmamış, büyük bir titiz-
likle çalışmalarını sürdürmüş, okulda mesai yapmış, öğretmen, öğrenci ve ve-
lilerle yakından ilgilenmiştir. O, kurduğu öğretmen kadrosuyla her dersin la-
yıkıyla öğretilmesine dikkat etmiş, aynı zamanda çocukların sosyalleşmesine 
özen gösterilmiştir. Kösoğlu’nun müzik ve musikiye verdiği önem, bu okulla 
fiiliyata geçmiş, mezun olan öğrencilerin en az on türküyü birlikte söyleye-
bilmeleri müzik eğitiminde esas almıştır. Kendisi de bağlama çalarak müzik 
çalışmalarında çocukları teşvik etmiş, müziğin insana kattığı değerleri öğren-
cilere aktarmaya çalışmıştır. Yılsonunda müzik şölenleri hazırlanmış, müzi-
ğin insanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygusuna sağladığı katkılar öne 
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çıkarılmıştır. Şiir ve kompozisyon alanında da birçok faaliyet yürütülmüş, 
şiir okunurken dikkat edilmesi gereken hususlar, vurgu, tonlama eğitimleri de 
verilmiştir. Düzenlenen kompozisyon yarışmalarıyla öğrencilere yazmanın 
kendini ifadede nasıl bir araç olduğu öğretilmeye çalışılmış, aynı zamanda 
özgüvenlerine katkı sağlayarak öğrencilerin kişilik gelişimine olumlu etkiler 
yapmıştır.

Nevzat Kösoğlu, çocukların eğitiminde şefkat ve merhametli olmakla beraber 
disiplinli olmaya da önem vermiş, eğitimde yaşayarak öğrenme taraftarı ol-
muştur. Lise yıllarına kadar Erzurum’un İspir ilçesinde, oyunlarla iç içe okula 
gitmiş ve okulu sosyalleşme, arkadaşlarıyla oyun oynama alanı olarak gören 
Nevzat Kösoğlu’nun izlediği ve sahip olduğu bu eğitim anlayışının nedeni, 
günümüz metropol çocuklarına okulların sıcaklığını hissettirmek olabilir. Ay-
rıca müziğe, şiire, kompozisyona verdiği önem, kültür ve değerlerine bağlı, 
kişilikli nesiller yetiştirme konusunda yaşadığı hassasiyetin bir tezahürüdür.

Nevzat Kösoğlu’na göre ilkokulda eğitim; oyun, müzik, Türkçe, matematik ve 
dört işlemdir. Çocuklara birden eğitim anlamında yüklenmeyi doğru bulmaz. 
Çünkü bu yüklenmenin çocukların kişilik ve şahsiyet oluşumunu sekteye uğ-
ratabileceği fikrindedir. Çocuklara hak ettikleri değer verilmeli, hoşgörüyle 
yaklaşılmalıdır. Ufak bir çocuğa öfkeli gözlerle bakıldığı vakit, onun ruhunda 
katılaşma olur, bir korku oluşur. Eğitim, kişilik oluşturma, sosyalleşme süre-
cidir. Kösoğlu özellikle Türkiye’deki eğitimi eleştirerek tam olarak sistemi-
nin oturmadığını, gayret, enerji ve zaman kaybına yol açtığını düşünür.

Nevzat Kösoğlu, gençlere hitaben kaleme aldığı yazılarda onların her daim 
hareketli olmalarını öğütlemişir. Ders çalışmaktan düzenli spor yapmaya, ki-
tap okumaktan, faydalı konular üzerinde düşünmeye, bir dost veya hasta zi-
yaretine kadar hepsi; bir iştir.

1.3. Tarih Şuuru ve Eğitim

Nevzat Kösoğlu’nun eğitim düşüncesinde üzerinde durduğu bir diğer önemli 
konu tarih şuurunun kazandırılmasıdır. Buna göre tarihin akışı hakkında be-
lirli bir görüşe sahip olmak tarih şuuru olarak tanımlanır ve bu şuur, tarihin 
anlamlı bir bütün olarak görülmesi yoluyla kazanılır. Kösoğlu’na göre tarih 
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şuuruna sahip olmak için bilgiden çok duygu gerekir. Kazanılan duygu saye-
sinde bireyler ve tarih arasında bir bağ kurmak mümkündür.

Bu noktada tarih eğitimi üzerinde muhakkak durmak gereklidir, çünkü tarih-
sel şuuru ve bilinci kazandıran şey eğitimdir. Nevzat Kösoğlu, tarihin sadece 
hikâye olmadığını, tarihten edinilen yorumun daha önemli olduğunu düşü-
nür. Bu yorumu yapabilmenin koşulunu sezgisel ve duygusal anlamda bir bağ 
kurmak olarak görür. Ona göre bu sezgi ve duyguya sahip olmayan tarihçiler 
tutarlı yorum yapamamalarının yanında olaylar arasında boşlukları ve süreç-
leri de iyi dolduramamaktadırlar. Tarihsel tecrübeler yeniden dirilişin yönünü 
belirlemektedir.

Nevzat Kösoğlu tarih eğitimi hakkındaki düşüncelerini dile getirirken başlıca 
iki soru üzerinden şekillendirmeler yapar. Bunlardan birincisi tarihi olayları 
hadiselerin gerçekliğine en uygun şekilde anlatan ve yorumlayan tarih an-
layışı hangisidir? İkincisi de bir milletin tarihi, o milletin çocuklarına nasıl 
anlatılmalıdır?

Kösoğlu, birinci soru üzerinde bir uzlaşmaya varılamadığını ifade etmiş, ta-
rih anlatımında toplumsal sınıfların, bireylerin çıkarlarının göz ardı edilerek 
yorumlar yapılmasını eleştirmiştir. Çünkü insan her işin temelidir ve insanın 
olduğu hiçbir yerde tek boyutluluk yoktur. Ona göre toplumlar, grupların ve 
bireylerin inançları ve çıkarları üzerinde şekillenir.

Tarih eğitimindeki amacı, öğrencinin gerçekçi temellere dayalı bir tarih bil-
gisi alarak yorum kazanması, olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini kavra-
yarak geçmiş ve günümüz için çıkarımlarda bulunması şeklinde belirtmiştir. 
Kösoğlu’na göre eğitimcilerin öğrencilerden tarihten ders almak ve bu doğ-
rultuda günümüzü inşa etmek gibi bir çıkarım yapmalarını beklemesi yanlış-
tır. Bu çıkarımı yapabilecek, tarihten ibret alabilecek seviyede olanlar uzman 
tarihçilerdir. Onlar da zaten tarihin her alanında değil, ilgilendikleri alanda 
belgeler ve bulgular üzerinde çalışırlar, o alanda ibret alabilirler. Yani bu yeti 
bir öğrencinin değil; alanda uzmanlaşan, belgeler doğrultusunda çıkarımlar 
yapan insanlardadır. O zaman çocuklara tarih eğitimi nasıl ve neden veri-
lir sorusunu bir kez daha sormak gerekir. Nevzat Kösoğlu bu konuda Ziya 
Gökalp’in eğitimin işlevine dair ifadelerini referans vererek tarih eğitiminin 
amacını çocuklara kişilik ve Millî kimlik şuuru kazandırmak olarak görür.
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“Tarih ibret alınacak bir ders değildir; o devlet adamları içindir. Onlar da öğ-
rensin yahut uzman danışmanlar kullansınlar. Okullarda tarih, Millî kimlik ve 
duyarlılıkların özdeşleşme yoluyla kazandırmanın bir aracı olarak öğretilme-
lidir... Özdeşleşmede çocuk, kişiliğini oluştururken örnek aldığı kahramanla-
ra benzemeye çalışır.”

Çocukların sosyalleşme aşamasında kendilerine örnek insanlar alarak on-
larla özdeşleşme eğilimlerine vurgu yapar. Tarih eğitiminin de amacı öğ-
rencilere örnek tarihi şahsiyetler sunarak onlarla yakınlık kurmalarını sağ-
lamaktır. Tarihimizde inancı, korkusuzluğu, adaleti, sevgiyi, dostluğu ve 
insani değerleri temsil eden çok güzel örnekler olduğunu ifade eden Kö-
soğlu, tarihi kahramanların bu yönlerini ortaya çıkartarak çocuklara örnek 
olarak gösterilmesini savunur. Tarihi olaylar aktarılırken kötü örneklerin 
anlatımında abartılardan uzak durulması gerektiğini belirten Kösoğlu, kötü 
örneklerin de iyi örnekler kadar çocukları üzerinde güçlü etkiye sahip ola-
bileceğinin altını çizer.

Nevzat Kösoğlu’na göre tarih eğitiminin esas gayesi çocuklara kişilik ka-
zandırmakla beraber güven duygusu da kazandırmaktır. Eğer tarih anlatımı 
yoluyla öğrenci ve millet arasında duygusal bağ kurulabilirse güven duy-
gusu da oluşmaya başlar. Atatürk’ün “Türk çocuğu atasını tanıdıkça daha 
büyük işler yapmak için kendisinde kuvvet bulacaktır.” sözüne benzerlik 
gösteren bir ifadeyi de Nevzat Kösoğlu kullanmıştır: “Arkasında zengin bir 
tarihin, büyük bir geçmişin birikimini duyan insan, geleceğe de güven için-
de yürür.”

Kösoğlu, tarih bilinci ve eğitimini değerlendirirken insanı merkeze alan bir 
düşüncede olmuş, gerek tarihin oluşumunda gerek tarihin değerlendirilme-
sinde insan gerçeğine vurgu yapmıştır. Özelliklere çocuklara tarih eğitiminin 
nasıl verilmesi konusunda görüşlerini dile getirirken sosyolojik ve psikolojik 
açıdan konuya yaklaşmıştır.

1.4. Yayıncılık / Editörlük Faaliyetleri ve Eserleri

Nevzat Kösoğlu’nun eğitime verdiği değerin bir diğer somutlaşmış örnekleri 
yayıncılık ve editörlük faaliyetleridir:
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Eserleri

• Kitap Şuuru (Ankara: Genç Sanat Yayınları, 1984)

• Millet Meclisinde ve Askeri Mahkemede Tarihe Konuşmalar (İstanbul: 
Ötüken Yayınevi, 1987)

• Türk Dünyası Tarihi ve Medeniyeti Üzerine Düşünceler (İstanbul: Ötüken 
Yayınevi, 1990)

• Millî Kültür ve Kimlik (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1992)

• Türk Kimliği ve Türk Dünyası (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1996)

• Hukuka Bağlılık Açısından Eski Türkler’de, İslam’da ve Osmanlı’da Dev-
let (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1997)

• Türk Millîyetçiliği ve Osmanlı (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2000)

• Küreselleşme ve Millî Hayat (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2000)

• Galip Erdem (Ankara: Alternatif Yayınları, 2003)

• Dündar Taşer (Ankara: Alternatif Yayınları, 2003)

• Türk Olmak Ya Da Olmamak (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2005)

• Türk Millîyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 
2005)

• Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri (İstanbul: Ötüken Yayı-
nevi, 2007)

• Şehit Enver Paşa (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2008)

• Nevzat Kösoğlu ile Söyleşiler Hatıralar Yahut Bir Vatan Kurtarma Hikâye-
si (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2008)

• Millîyetçilikte Yeni Arayışlar Yahya Kemal Hayatı ve Düşünce Dünyası 
(İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2009)

• Peyami Bey (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 2011)

• Türk Dünyasında Yeni Bir Medeniyet Tasarımı (İstanbul: Ötüken Yayıne-
vi, 2013)

• Büyük Türk Klasikleri
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İlk cildi 1984 yılında, son cildi ise 2005 yılında çıkarılan ve 14 ciltten oluşan 
bu antolojik çalışma, Türk dili ve edebiyatının yüzyıllar boyu süren ve sür-
mekte olan tarihini, etkili örneklerle okuyucuya sunmaktır. Eserin amacı şu 
cümlelerle ifade edilmiştir:

“Bu eserin amacı Türk dil ve edebiyatının 1550 yıllık macerasını en güzel 
verimleri ile sunmaktır. Bu yüzden Türkçe yazılmış ilk metinden günümüz 
şiirine kadar uzayan çok geniş bir kapsama ve o ölçüde renkli bir muhtevaya 
sahiptir. Kültürümüzün her çağından ve edebiyatımızın her sahasından en gü-
zel düz yazı ve şiir örnekleri derlenmiştir.”

Bu eserin hazırlanmasında oldukça titiz bir çalışılma gözetilmiş, alanında uz-
man 22 akademisyen görev almıştır. Ayrıca her cildin sonunda yer alan “ta-
rih” kısmını kaleme alan isim Nevzat Kösoğlu olmuştur.

Eserde Türk edebiyatındaki özel terimlerle ilgili olarak orijinal “Özel Terimler ve 
Adlar Sözlüğü” mevcuttur. Tebliğler Dergisi’nin 21 Eylül 1987 tarihli 2243 nüsha-
sında bütün orta öğretim öğretmen ve öğrencilerine tavsiye edilmiştir.

• Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi

Bu eserle Türk dünyasını daha yakından tanıma fırsatı oluşmuştur. SSCB’nin 
dağılmasından sonra Türk cumhuriyetleriyle olan kültürel bağın zayıf olma-
sından yola çıkarak, Kösoğlu bu antolojiyle Türk dünyası ve Türkiye arasın-
daki kopukluğa bir köprü olmak niyetinde olmuştur. Antoloji hazırlanırken 
oldukça titiz ve profosyonel bir çalışma tarzı benimsenmiş, her dil her lehçe 
için o dili ve lehçeyi konuşanların projede görevli olması kesin kural olarak 
belirlenmiştir. Bütün metinlerin orijinal ve tercüme edilmiş halleri birlikte 
basılmış, Türk dünyasının dile dayalı yaratılışlarındaki ortaklıklarla beraber 
duygu ve duyuşlardaki benzerlikler de gösterilmeye çalışılmıştır.

32 cilt halinde hazırlanan bu geniş çalışmada Türkiye’nin birçok üniversi-
tesinde görev alan, alanında uzman akademisyenler yer almıştır. 32. Cildin 
tamamında proje yöneticisi ve genel redaktörü Nevzat Kösoğlu, genel danış-
manı Prof. Dr. A. Bican Ercilasun olmuştur.

Nevzat Kösoğlu, antolojinin özellikle Türkistan ülkelerinde ciddi ses getirdi-
ğini ifade etmiştir. Gerek üniversitelerde gerek toplumsal platformlarda an-
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toloji tanıtılmış, üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Kırım, Tataristan, Özbekis-
tan’da da antolojiler büyük yankı uyandırmıştır.

Türk dünyasında bir çıkış yakalayan bu eser, ne yazık ki Türkiye’de aynı çıkışı sağ-
layamamış, özellikle Kültür Bakanlığı’nın o dönemde izlediği tutum da bu antoloji-
nin yaygınlaşmasına pek fırsat sağlamamıştır. Hatta basımını Kültür Bakanlığı yap-
masına rağmen, bu antoloji vitrinlerde yer almamış, satışı yapılmamıştır. Kösoğlu, 
bunun cevabını yıllarca alamadığını ifade etmiş, sonrasında da duruma kendisi şöyle 
bir açıklama getirmiştir:

İşin içinde bir kötü niyet yok. Fakat Atatürk Kültür Merkezi’ndeki depoya her gelen 
cildi yan yana, üst üste tuğla gibi yığmışlar; depo dolmuş, dağ gibi yığılmış; şimdi de 
ciltleri bulup alamıyorlar... Ellerinde olanlara ulaşamıyorlar.” cümlelerini kullan-
mış, ek olarak son zamanlarda ciltlerin gerçekten tükendiğine dair bilgiler aldığını 
da eklemiştir.

• Türkiye Türk Edebiyatı

Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Türkmen ve Özbek dillerinde hazırlanan bu eser, 
Türkiye Türk Edebiyatını Türk dünyasına tanıtmak adına Kültür Bakanlığı 
denetiminde Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanmıştır. 
Bu eserde de Türkçe asıl metin ile tercümesi aynı sayfa içerisinde yer almış, 
metinler arasındaki benzerlikler vurgulanmaya çalışılmıştır. Eserin amacı 
Türkiye’deki önemli şair ve yazarların edebi metinlerini, birikimlerini pay-
laşmak; bu vasıtasıyla kültürel yakınlaşmayı sağlamaktı.

Nevzat Kösoğlu hayatı boyunca inandığı değerler doğrultusunda çalışmış, bir 
“dava adamı” olarak ömrünü sürdürmüştür. 1980’den sonra aktif siyasetten 
uzaklaşsa da güçlü bir sorumluluk duygusuyla Türk milletine hizmet etmek-
ten vazgeçmemiş, yazdığı eserler, fiiliyata geçirdiği fikirleriyle misyonunu 
devam ettirmiştir. Kaleme aldığı kitaplarında sadece Millîyetçilik ve kültür 
konusunu işlememiş; Batılılaşma, küreselleşme, tarih şuuru, aydın-halk iliş-
kisi gibi konulara da değinmiştir. İdeolojik olarak birbirinden çok farklı isim-
lerin biyografilerini yazmış, objektifliği her zaman zihninde diri tutarak ay-
rıştırıcı yorumlardan uzak durmuştur. Edebiyat alanında da çalışmalara imza 
atmış, tarihten bugüne Türk dünyasında yazılan edebi metinleri bir araya geti-
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rerek bu eserlerin Türkiye ve Türk devletlerinde tanınmasını sağlamış, ayrıca 
bu devletler arasındaki kültürel bağları da güçlendirme arzusunda olmuştur. 
Onun yazılarında sık sık vurguladığı eğitim hususu, kurucusu olduğu Türk 
Yurdu Okullarında vücud bulmuş, bu da onun eylem adamı yani aksiyoner 
yönünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

2. SONUÇ

Nevzat Kösoğlu’nun eğitim anlayışından bahsettikten sonra kendi hayatında 
bu anlayışı nasıl eylemlere dökmüş bahsetmekte yarar olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü fikirlerin en değerli olduğu an eylemlere dönüştüğü andır. Buna 
en önemli örnek Kösoğlu’nun henüz bir üniversite öğrencisiyken, 1964 yılın-
da birkaç arkadaşıyla “vatanı kurtarmak” adına girdiği, Ötüken Yayınevidir. 
Sadece bu yayıneviyle kalmayıp bir de Söğüt dergisi çıkarılmaya başlanıyor 
o dönemde.

Söğüt Dergisi, Ötüken Yayınevi’nin yayınladığı kitapları tanıtmak amacıyla 
çıkarılan bir yayındı. Dergi, bir kitap tanıtım mecmuasının çok ötesinde, Ötü-
kencilerin müstear isimlerle fikirlerini kaleme aldıkları bir dergi niteliğini ta-
şımaktaydı. Yayınevinin kurucuları haricinde Galip Erdem, Ayvaz Gökdemir, 
Halit Güler, Alaaddin Korkmaz, Erdal Sargutan ve Emine Işınsu gibi isimler 
burada yazılar kaleme almıştır.

Üniversiteliler Kültür Derneği ise seminerlerin yapıldığı, kitapların okundu-
ğu, bunlar doğrultusunda tartışma ve beyin fırtınalarının yapıldığı bir ortam 
olmuştur. Bu özellikleriyle bir nevi okul olan Dernek, yayın faaliyeti de ger-
çekleştirmiş 3 aylık Ocak dergisini çıkarmıştır. Kösoğlu bu yıllardaki faali-
yetlerine dair şu cümleleri kullanmıştır:

“Okuyup yazmaya, bilgi geliştirmeye farkına varmadan, çok değer verirdik. 
Sanki okuyup yazmakla vatanın kurtulacağını zanneden bir hava içinde idik.”

Prof. Dr. Mustafa Özbalcı ve Hasan Celal Güzel’in Üniversiteliler Kültür 
Derneği hakkındaki görüşleri şöyleydi:

“... Ruh ve mana köklerimize, millî kültür değerlerimizle şuurlu olarak ilk 
defa burada tanışıp yüzleştik. Vatanı karşılıksız sevmeyi, millete hizmet et-
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menin bir bedelinin olamayacağını, vatan ve millet meseleleri üzerinde derin 
ve köklü bir tarih şuuru ekseninde düşünmeyi, dürüst, idealist ve fazilet sahibi 
olmayı gerçek manada hep burada öğrendik.”

“... Üniversiteliler Kültür Derneği, Millîyetçi ve vatansever aydınımızın 
yetiştiği bir mektep olmuştur. Memleketini seven, Millîyetçi ve vatansever 
gençliğin, aynı zamanda çok okuyan, bilgili ve kültürlü olmasını savunur; 
çığırtkanlıktan hoşlanmazdı.”

Nevzat Kösoğlu, milletvekili olarak Mecliste görev yaptığı yıllarda da eğitim 
konusunun üzerinde oldukça durmuştur. Millî kültürün, Millî eğitimin öne-
minin kavranmasını kendine bir görev olarak addeden Kösoğlu, Millî Eğitim 
Bakanlığı’nın bazı faaliyetlerini ve eğitimin Millî olmadığı gerçeği üzerinde 
durarak Millî Eğitim’deki icraatların iktidar uygulamalarına göre şekillen-
memesi gerektiğini vurgulamıştır. Zira isminde “Millî” kelimesi geçen iki 
bakanlıktan biri olan Millî Eğitim Bakanlığı’nın icraatlarını sabit ölçülerle 
düzenlemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Nevzat Kösoğlu, 1980 Darbesi sürecindeki davasından beraat ettikten sonra 
her ne kadar Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi’nden teklifler alsa da siya-
sete dönmeye sıcak bakmamıştır. Onun yerine misyonunu fikir ve düşünce 
hayatımıza değerler katan, Türk Millîyetçiliği ve kültürü başta olmak üzere 
birçok alanı kapsayan eserler ve çalışmalar vererek tamamlamıştır.

Kösoğlu’nun tarihe ve tarihi değerlere verdiği kıymet onun eşsiz güzel eser-
lere imza atmasını sağlamıştır. Eğitimi, sosyal ve kültürel hayatın devamlılığı 
ve aktarılması için en önemli unsur olarak gören Nevzat Kösoğlu, Türk dün-
yasında üretilmiş her türlü edebi metnin ortaya çıkması ve Türk toplulukla-
rı arasında yaygınlaşarak birbirlerini tanıması konusunda gayret göstererek, 
somut adımlar atmıştır. Büyük Türk Klasikleri, Türkiye Dışındaki Türk Ede-
biyatları Antolojisi, Türkiye Türk Edebiyatı eserleri bu bağlamda değerlen-
dirilmesi gereken eserlerdir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) 
dağıldıktan sonra Türk devletleriyle kültürel bağ kurma gerekliliğini her za-
man vurgulayan Kösoğlu, bu eserleri hazırlarken muhakkak ki zihninin arka 
planında bu arzu bulunmaktaydı.
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Nevzat Kösoğlu, Türk edebiyatının eski dönemlerinden başlayarak 20. yüz-
yıla kadar gelen dönemdeki şiir ve nesir örneklerini bir araya toplayan “Büyük 
Türk Klasikleri” isimli 14 ciltlik antolojik esere imza atmıştır. Kösoğlu, anıla-
rında Büyük Türk Klasikleri ile ne amaçladığını şu sözlerle ifade etmiştir:

“Esas itibariyle düşündüğüm şu idi: Bir Türk aydını aklına geldiği vakit he-
men açıp Fuzuli’den bir iki beyit okuyabilmeli; hemen ardından Necip Fazıl’ı 
bulabilmeli. Böyle bir kaynak yoktu. Halen de büyük çaplı bir çalışma yok; 
bundan başka yok. Aydınlarımızın, Türk dilinin tarihi gelişimi ile ilgili her 
safhasından istediği an istifade edebileceği bir şey olmalıydı elinin altında.”

1993 yılında Kültür Bakanlığı’nın projesi olarak ortaya çıkan Başlangıçtan 
Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları eserinin yönetimini 
üstlenmiştir. 32 cilt halinde çıkan bu eserle Türkiye dışındaki Türk edebiyat-
ları Türkiye’ye anlatılmıştır. Aynı proje çerçevesinde, T.C. Başbakanlık Ta-
nıtma Fonu desteğiyle Türkiye Türk Edebiyatının kardeş dillere aktarılması 
amacıyla Başlangıçtan Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatla-
rı eserinden seçki 5 ciltlik ansiklopedik eser hazırlayarak Azerbaycan (1999), 
Kazakistan (2002), Kırgızistan (2003), Özbekistan (2003) ve Türkmenistan 
(2003) dillerinde yayınlanması ve bu ülkelerde dağıtılmasını sağlamıştır.

Nevzat Kösoğlu Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı’nın başkanlığını 
yapmış, ayrıca eğitime ve eğitimin değerine verdiği önemi somutlaştırarak 
bu vakfa bağlı, günümüzde de varlığını devam ettiren Türk Yurdu Okulla-
rının kurucusu olmuştur. Nevzat Kösoğlu, sadece Millîyetçilik alanında de-
ğil; kültür, hukuk, edebiyat gibi birçok alanda çalışmalar yapmış; sağladığı 
katkılardan dolayı 2009 yılında TBMM tarafından “Türk Kültürüne Hizmet 
Ödülü”ne layık görülmüştür. Kösoğlu’nun Türk dili ve kültürüne yaptığı hiz-
metlerden ötürü aldığı bir diğer ödül 2011 yılında Elginkan Vakfı Tarafından 
verilen “Türk Kültürünü Araştırma” ödülüdür.

Hayatı çok boyutlu değerlendiren Nevzat Kösoğlu, eğitimi kişilik oluşumu-
nun çok önemli bir safhası olarak görmüş, bu konuda sosyalleşmenin önemi-
ne dikkat çekmiştir. Sanata da oldukça meraklı olan Kösoğlu, musikinin ve 
özellikle türkülerin kültür hayatındaki yerine sık sık değinmiş, iç dünyasını 
kalemine yansıtmıştır.
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Sonuç olarak Mustafa Çalık’ın Nevzat Kösoğlu hakkındaki sözleri, Kösoğ-
lu’nu özetleyen niteliktedir:

“Beyni bu kadar parlak, zihni bu kadar berrak, analitik zekası bu kadar işlek, 
nüfuz-ı nazarı bu kadar keskin bu sükûtî ve ağırbaşlı adamın aynı zamanda az 
bulunur derecede ‘gözü dumanlı’ bir delikanlı olduğunu, emsalsiz derecede 
cesaret sahibi olduğunu, öylesine yürekli bir yiğitlikle yaşadığını kim tahmin 
edebilir?!”
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GASPIRALI İSMAİL BEY’İN İZİNDE DİL 
BİLİNCİ VE MİLLÎ KİMLİK

1. GASPIRALI İSMAİL BEY’İN YAŞAMI

Yaşadığı çağda, Türk dil birliğinin ve modern eğitim anlayışının öncü isim-
lerinden biri olan Gaspıralı İsmail Bey; modernist, çağdaş, yenilikçi bir Türk 
aydınıdır. Sahip olduğu fikirleriyle yüzyıllardır Türk Dünyasını aydınlatan bir 
meşale olarak görülmüştür. Onun fikirleri sayesinde Osmanlı toplumunda ya-
şayan Türkler ile Orta Asya Türkleri arasında kültürel yakınlaşmalar meydana 
gelmiştir. Bunun uzantısı olarak da günümüz Türkiye topraklarında yaşayan 
Türkler ile bağımsızlığını kazanan Türk toplumları arasında kültürel yakınlık 
sağlanmıştır. Bu durum günümüzde de devam etmektedir.

Gaspıralı İsmail Bey, bir Kırım Türküdür ve gerçek adı İsmail Mirza Gasprins-
kiy’dir. Babası, Rus ordusunda görev yapmış bir asker olan Mustafa Alioğlu, 
annesi Kırımlı soylu bir ailenin kızı Fatma Hanımdır. Babası, Kırım’ın Gaspra 
bölgesinde yaşadığı için Gaspıralı olarak anılmaktadır. 1851 yılında Avcıköy 
mevkiinde dünyaya gelmiştir. Bahçesaray Zincirli Medresesi’nde ilk eğitimini 
almasının ardından Rus İmparatorluğu’nun askerî okulunu kazanmıştır. Ancak 
bu dönemde, ordunun Rus olmayan öğrencileri Rusların evlerine göndererek 
Panslavizm politikasını yürütüyor olması, Gaspıralı İsmail Bey’in ruhunda 
millî bilincin ilk filizlerinin atılmasını sağlamıştır. Osmanlı topraklarında çıkan 
Girit İsyanı’nı bastırmak amacıyla toplanan güçlere katılmaya teşebbüs ettiği 
için askerî öğrenciliğine son verilmiştir. Gaspıralı, daha sonra kendi öğrenim 
gördüğü medresede muallimlik yapmaya başlamıştır. Muallimlik yaptığı dö-
nem boyunca eğitim sistemindeki çöküşü, toplumsal alandaki geri kalmışlığı 
ve dil bilincinin, dil birliğinin yokluğunu derinden hissetmiştir. Bu dönemde 
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Fransa’ya seyahatlerde bulunmuş, İvan Turgenyef’in yanında tercümanlık 
yapmıştır. Ülkesine döndüğünde ise Avrupa’daki deneyimlerinden hareketle 
çağdaş ve millî bir toplumun oluşabilmesi için çalışmalara başlamıştır. Onun 
fikirleri üzerinde Şinasi, Namık Kemal gibi pek çok aydının etkisi vardır. 
Ancak onun fikirlerinin şekillenmesinde etkili olan en önemli unsur “Genç 
Osmanlılar” hareketidir (Gündoğdu, 2012; Yıldız, 2015; Saklı, 2016; Yalvar, 
2017).

Batı karşısında her alanda yenik duruma düşen Türk topluluklarının yeniden 
canlanmasının yolunun başarılı bir siyaset ve köklü bir eğitim reformundan 
geçtiğini düşünen Gaspıralı İsmail Bey (Coşkun, 2012), bu düşüncelerini ya-
yın yoluyla dile getirmeye çalışmıştır (Kerimov, 2015). Önceleri Tavrida ga-
zetesinde “Genç Molla” takma adıyla yazılar yazmıştır. Türk toplumlarının 
anlayabileceği tarzda Türkçe bir gazete çıkarmak istemiş ve 22 Nisan 1883’te 
Türkçe Tercüman Gazetesi’nin ilk sayısını çıkarmıştır. Bu gazete aracılığı ile 
millî bir toplum olmanın ilk şartının tüm Türk toplumlarının konuşup anla-
yabileceği millî bir dil olduğu, görüşünü dile getirmiştir. Ömrünün sonuna 
kadar millî dil bilincinin Türk toplumları arasında yerleşmesi için çaba sarf 
etmiştir (Gündoğdu, 2012).

Gaspıralı’nın dilde birlik gayesi, ölümüne kadar ulaşmaya çalıştığı bir dava-
dır. Öldüğü zaman bu gayeye ulaşılamamıştır; ancak onun bu fikri, şüphe yok 
ki hem Rusya Türkleri arasında, hem de diğer Türk yurtlarında çok büyük 
ilgi ve kabul görmüştür. O’nun meşhur, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sözü, gü-
nümüz Türk dünyasında en yaygın sloganlardan biri hâline gelmiştir (Toker, 
2004).

1.1. Usul-i Cedit

Gaspıralı İsmail Bey, durağan bir toplum yerine her durumda ve her koşulda 
hareket hâlinde olmayı, eğitimin temelini akla ve pozitif düşünceye dayan-
dırmayı, yenilik anlayışı ve çağdaş düşünce gücü ile kaynağını Millîyetçilik 
olgularından alan uygar bir toplum düzeni oluşturmayı hedeflemiştir (Yıldız, 
2015). Tasavvur ettiği toplum düzeninde yeniliklere giden yolda en önemli 
dayanak noktası, Türk kültürü ve Türk düşünce yapısıdır. Bu nedenle Gaspı-
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ralı İsmail Bey’in yenilik anlayışı, millî temeller üzerinde filizlenmiştir. Sahip 
olduğu bu düşünceleri “Dilde, işte, fikirde birlik.” sloganı ile özetlemiş, Türk 
toplumlarının yeniden dirilişe geçebilmesi için ilk önce her Türkün rahat-
ça konuşup anlayabileceği bir Türk dilinin olması gerektiğini vurgulamıştır. 
Millî dil olma hüviyetine sahip olduğunu düşündüğü dil ise Osmanlı Türkçe-
sidir; ancak Osmanlı Türkçesinin millî bir dil olabilmesi için yabancı terkip 
ve tamlamalardan arındırılması, halkın anlayabileceği sade bir ifade ile akta-
rılır hâle gelmesi gerektiğini belirtmiştir.

19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin Batı kar-
şısında almış olduğu yenilgiler; siyasî, toplumsal, ekonomik alanlarda ve eği-
tim alanında etkisini göstermekteydi. Batı toplumları sürekli bir yenileşme ve 
gelişme çabası içerisindeyken; Doğu toplumları üst üste yenilgiler almanın 
yorgunluğu ve rehaveti içerisindeydi. Geri kalmışlığın beraberinde getirdiği 
pek çok sorunu gören bir grup aydın, bu rehavetin bir an önce sonlandırıl-
ması gerektiğini ve Türk toplumunun Anka kuşu misali küllerinden yeniden 
doğması gerektiğini düşünmekteydi (Koncak, 2013). Bu aydın grup, Osmanlı 
toplumunda Genç Osmanlılar (Jön Türkler) olarak, Rus yönetiminde bulunan 
Türk toplumları arasında ise Ceditçiler olarak adlandırılıyordu. Ceditçi grup 
içerisinde yer alan; imkânsızlıklar, baskılar, zulümler ve zorbalıklar arasında 
bu rehaveti atmaya çalışan isimlerden belki de en önemlilerinden birisi Gas-
pıralı İsmail Bey idi.

Osmanlı Devleti’nde ilköğretim okullarının temeli konumundaki sıbyan 
mektepleri, toplumun çağdaş eğitim ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmişti. 
Bu kurumlarda Kur’an eğitimi veriliyor ya da Arap dilinin kaideleri öğretili-
yordu. Ayrıca bu mekteplerde okuma-yazma, çeşitli dinî bilgiler ve temel dü-
zeyde hesap eğitimi veriliyordu. Eğitim için özel olarak eğitilmiş öğretmenler 
görev almıyor ve okul olarak nitelendirilebilecek bir bina da bulunmuyordu. 
Bu dönemde ilk filizlerini Rus idaresindeki Türk topraklarında veren ve asıl 
gelişimini, mücadelesini bu topraklarda sürdüren “usul-i cedide” kavramı 
ortaya çıktı.Usul-i cedit kavramı, eğitimde bütün yenilikleri ve değişimleri 
kapsayan genel bir adlandırmadır (Türkyılmaz, 2018). Eğitimde çağdaş an-
layışı benimsemeyi temel alan usul-i cedit kavramının dayandığı ilkeler ise 
şunlardır (Demirtaş, 2007; Türkyılmaz, 2018):
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• Medreselerden ayrı ilkokullar kurulacak.

• Her ilkokulun kendine has öğretmeni bulunacak.

• Öğretmenlere maaş verilecek.

• Okuma-yazma eğitiminde hece sisteminden harf sistemine geçilecek.

• Okuma eğitimine ek olarak yazma eğitimine de önem verilecek.

• Kız çocukları da eğitim hakkından yararlanacak ve onlara yazma eğitimi 
verilecek.

• Öğretim, bir program çerçevesinde yürütülecek; her yaş grubu için ders 
kitapları hazırlanacak.

Gaspıralı İsmail Bey, Türk dünyasının temel probleminin cehalet olduğunu 
belirtmekte idi. Türk toplumunu bu cehaletten kurtarmak ve toplumların iler-
lemelerini sağlamak için, onları bilim ve teknolojiyle tanıştırarak bunların bir 
toplum için ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmak gerektiğini düşünü-
yordu. Bu da ancak eğitimle mümkün olabilirdi. Bu sebeple, dünyaya akılcı 
gözle bakma alışkanlığını yaygınlaştırmak; milletleşme süreci içine girmiş 
olan Türk kavimlerinin soy, dil ve din anlayışlarındaki yanlışlıkları, eksiklik-
leri belirlemek ve ortadan kaldırmak, İsmail Bey’in ilk yapacağı işler arasın-
da yer almıştır (Akpınar, 2018).

1.2. Dil Bilinci ve Millî Kimlik

Usul-i cedit kavramı ile birlikte Türk dünyasında millî dil ve millî kimlik 
kavramları gündeme gelmiş; Türkleri tek bir dil, tek bir fikir ve tek bir gâye 
etrafında toplama çabası giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.

Gaspıralı sadece dil alanının değil, Türk tarihinin de bir bütün olarak ele alın-
ması gerektiğini savunmuştur. Bu yönüyle Türk dünyasında adeta bir bileş-
tirici ve bütünleştirici harç vazifesi görmüştür (Çakmak, 2014). Bu düşün-
ce, Türk dünyasında, Millî kimlik oluşumuna katkı sağlayan bir düşüncedir. 
“Kimlik, bir toplumun, bir halkın ve bir kişinin kendisini nasıl gördüğü, tarih 
ve toplum süreçlerinde kendini nasıl konumlandırdığını açıklayan merkezi 
kavramlardan biridir. ‘Kim’ sorusunun temel açıklayıcı birimidir. Bir ay-
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na-kavram olarak kimlik, toplumsal ve bireysel hayatın tüm yönlerine ışık 
tutmaktadır” (Alver, 2006).

Millî kimlik, Güncel Türkçe Sözlük’te “Bir milletin kendine özgü düşünüş ve 
yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları 
ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 
2018). Millî kimlik; bir toplumu millet yapan unsurların bütünü, bu unsula-
rın sentezi anlamını taşımaktadır. Osmanlı toplumunda diğer fikir akımları 
işlerliğini kaybettiğinde millî kimliğin oluşturulup yerleşmesinde etkili olan 
temel görüş Millîyetçilik akımı olmuştur. Bu akım sayesinde halk arasında 
millî duyguların uyanması sağlanmış, millî ve uygar bir toplumun temelleri 
atılmıştır.

Dil; şeklî yapısından öte, insan hayatında önemli bir yer tutan zengin anlam 
dünyasını ifade eder. Aynı zamanda dil ile kültür ve kimlik arasında döngü-
sel bir ilişki söz konusudur. Öğrenilen her yeni dilde, o dilin sadece gramer 
yapıları öğrenilmemekte, o dilin ait kültürel unsurlar da benimsenmektedir. 
Biri diğerinden etkilenirken aynı zamanda onu etkilemektedir. Ömer Seyfet-
tin’in ifadesiyle millî dil, millî bir edebiyatın oluşumuna katkı sağlar; millî bir 
edebiyat da millî kimliği meydana getirir. Bu durumda millî kültür inşasında 
kültürel unsurlarla donatılmış millî bir dile sahip olmak oldukça önemlidir 
(Demir, 2012). Edebiyat, düşünce dünyamızda ve sosyal hayatta, derin izler 
bırakır. Anlatısı ile yeni hayatların oluşmasına imkân tanır. Böylece, ulusun 
ve kimliğin oluşturulma sürecinde büyük bir işlev üstlenmektedir. Edebiyat, 
kişilerin ve toplumların hayat tarzlarını ve davranışlarını temsil edildiği an-
latılar toplamı olup, kimlik ve bilincin ana yatağını temsil etmektedir (Alver, 
2006).

Bireylerin anadili becerisi geliştikçe ait olduğu kültüre aidiyeti de artar (Me-
lanlıoğlu, 2008). Toplumlar ve bireyler, anadili vasıtası ile geçmişten gelen 
kültürel ögeleri alarak gelecek kuşaklara taşır; böylece kültür taşıyıcısı göre-
vini üstlenirler (İşcan, 2007). Kültür denilen olgu, bir milletin karakteristik 
özelliğidir; yüzyıllarca biriktirdiği en özel hazinedir. Kısacası kültür; toplu-
mun ve toplumsal unsurların aynası konumundadır.
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Bir toplumdaki bireylere toplumsal unsurları kazandırma veya kültür aktarı-
mı, eğitim kurumlarında bilinçli şekilde gerçekleştirilebilir. Genelde öğret-
menlerin tamamı, özel de ise Türkçe dersi öğretmenlerinin dil bilinci (Bö-
rekçi, 2009) ve Millî kimlik gelişimine katkısı yadsınamaz. Eğitimin temel 
hedefi; bireyi geliştirmek, toplumu da ileriye taşımaktır (Çelik, 2006). Eği-
tim programları, o ülkenin eğitim vizyonu ve eğitim felsefesi doğrultusunda, 
tüm ülkede eğitim hedeflerini gerçekleştirmekle mükelleftir (Gözütok, 2010). 
Eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için eğitim ortamlarında kullanılan ilk 
araçlar öğretim programlarıdır. Öğretim programlarının uygulayıcısı da öğ-
retmenlerdir. Öğretim programlarının ve eğitim vizyonunun anadil eğitimini 
temel alarak, millî hedeflerle örülü, akılcı, çağdaş, yeniliklere ve değişime 
açık bir görünüme sahip olması, Gaspıralı İsmail Bey’in yüzyıllar öncesinde 
oluşturmayı hedeflediği millî ve çağdaş bir toplum oluşturma amacına en bü-
yük katkıyı sağlayacaktır.

2. SONUÇ

Bir toplumda eğitim ortamlarında kullanılan öğretim programlarının o toplu-
mun kültürel unsurlarını, değer yargılarını, millî gayelerini barındırmaması 
düşünülemez. Çünkü öğretim programlarının temel hedefi, toplumun ihtiyacı 
olan ideal insanı yetiştirmektir. Öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen “Türk Millî Eğitiminin Genel 
Amaçları” ve “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanır. 
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)’nda 
“millî ve manevi değerleri benimsemiş, temel hakları kullanan ve sorumlu-
luklarını yerine getiren” bireyler yetiştirmek amaç edinilmiştir. Bu amaç doğ-
rultusunda değerler, “toplumumuzun millî ve manevî kaynaklarından damı-
tılarak dünden bugüne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımız” 
olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda değerlerimiz; “kökleri gelenekleri-
miz ve dünümüz içinde, gövdesi ve dalları bu köklerden beslenerek günümüz 
ve yarınlarımıza uzanan ağaçlar” a benzetilmektedir (MEB, 2017). Gaspıralı 
İsmail Bey’in millî ve çağdaş bir toplum oluşturma yolunda üzerinde önemle 
durduğu nokta, tüm unsurların millî kökler üzerinde filizlenmesi gerektiği dü-
şüncesidir. Onun nezdinde millî kaynaklardan beslenmeyen hiçbir yeniliğin 
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ehemmiyeti yoktur. Bu nedenle 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)’nın felsefesinin, Gaspıralı İsmail Bey’in görüşleri 
doğrultusunda millî kökler üzerine yerleştirilme anlayışı ile örtüştüğü görül-
mektedir. Ancak bu millî değerlerin çocuklara nasıl kazandırılacağına ilişkin 
yeterli açıklamalara rastlanılmamıştır.

Programın özel amaçları arasında “millî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sos-
yal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerin 
güçlendirilmesi” ve “Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla 
estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlan-
ması” yer almaktadır. Bu ifadelere bakıldığında 2018 Türkçe Dersi Öğretim 
Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)’nın Gaspıralı İsmail Bey’in fikirleri 
doğrultusunda millî bakış açışıyla örtüştüğü görülmektedir.

Her eylemin bir gerekçesi, daha geniş bir perspeftikten bakıldığında bir felse-
fesi vardır. Yapılan eylemlerde özellikle eğitim alanında belirli bir felsefeye 
sahip olmak, yapılan işte alınacak verimin yüksek olmasını sağlar ve o işi 
nitelikli hâle getirir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 Eği-
tim Vizyonu’nun temel felsefesi, insanın maddi ve manevî tüm unsurlarını 
bütünsel bir yaklaşımla ele alarak her şeyden önce insan olma yönünü des-
teklemektir. Söz konusu belgede, tüm dünyada yapılan çalışmaların temelin-
de insanın olduğu, her çalışmanın geçmişten geleceğe köprü kurma amacını 
taşıdığı belirtilmektedir (MEB, 2018). Bu düşünce, Gaspıralı İsmail Bey’in 
millî kültüre yüklemiş olduğu köprü görevi tanımlaması ile örtüşmektedir.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ne göre eğitim, evrensel ilkelere dayanmalıdır. 
Ancak bu evrensel ilkelere ulaşırken kendi toprağının boyası ile boyanmalı 
yani millî köklerinden beslenmelidir (MEB, 2018). Gaspıralı İsmail Bey’in 
görüşleri ile 2023 Eğitim Vizyon Belgesinin içeriği tam olarak bu noktada 
örtüşmektedir. Çünkü Gaspıralı İsmail Bey, yenileşmeyi ve çağdaş medeni-
yetler zirvesine ulaşmayı, eğitim sisteminin hedefi olarak görmekteydi. Ben-
zer şekilde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde insana yapılabilecek büyük kö-
tülüğün onu kültüründen mahrum etmek olduğu; ancak bundan daha büyük 
kötülüğün kendi kültürüne mahkûm etmek olduğu belirtilmektedir. Çünkü 
eğitim sisteminden beklenen, millî kültür kaynağından beslenerek evrensel 
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bakış açısına ulaşmaktır (MEB, 2018). Gaspıralı İsmail Bey’in usul-i cedit 
adını verdiği eğitim reformlarını kapsayan anlayış tarzı, bu felsefenin ürünü-
dür. Çünkü o, kendi kültüründen yola çıkarak modernist bir düşünüş tarzına 
uygun eğitim anlayışına ulaşmayı hedeflemiştir.

Genel itibarıyla 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 
8. Sınıflar) ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ nin Gaspıralı İsmail Bey’in millî 
dil ve millî kimlik görüşleri ile örtüştüğü tespit edilmiştir. Bu program ve bel-
gelerin uygulayıcısı şüphesiz ki öğretmenlerdir. Bu nedenle öncelikle öğret-
menlerin millî ve manevi değerleri benimsemiş ve bu millî ilkelerden çağdaş, 
evrensel eğitim anlayışına ulaşabilecek birer eğitimci olmaları gerekmektedir.
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KÜLTÜR, MEDENİYET ve GELENEK 
MESELELERİ IŞIĞINDA SÂMİHA 
AYVERDİ’NİN EĞİTİME BAKIŞI

1. GİRİŞ

21 Kasım 1905’te bir Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde İstanbul’un Şehzâde-
başı semtinde dünyaya gelen Sâmiha Ayverdi, içine doğduğu ve yaşamı boyun-
ca içinde bulunduğu kültürel ortamda kırka yakın eser vermiştir. Aile içinde 
aldığı terbiyenin, millî-mânevî şuurun yanında, çocuk sayılacak on iki yaşından 
itibaren mâneviyâtını ve zihin yapısını etkileyecek kadîm eserler okumuştur. 
Nitekim onun şahsiyetini en iyi ifade eden kelime “aksiyon”dur. Sâmiha Ay-
verdi bir aksiyon insanıdır. Bütün bu birikimini, yaşadıklarını ve okuduklarını 
durmadan yazmış, ilminin zekâtını vermek için uğraşmış, fikir ve îmanla cihat 
etmek yolunda sabitkadem olmuş, hepsinden önemlisi fikir ve ruh mürebbisi 
olarak yüzlerce insanı gergef gergef işlemiş, öğrenciler yetiştirmiştir.

Ayverdi, Meşrutiyet yıllarında doğan, Cumhuriyetin ilanı yıllarının havasını 
soluyan, tek parti iktidarının faaliyetlerine şahit olan ve 1993’te bekā âlemini 
teşrîf edişlerine dek geçen sürede Müslüman-Türk bilincinin adım adım inkıra-
zını gören bir münevverdir. Dolayısıyla, gerek fikrî gerek edebî eserlerinde ol-
sun daima bir meseleye değinmiş, daima gelecek nesillere bir şeyler söylemeyi 
şiar edinmiştir ki bu meselelerin başında eğitim gelir.

Ayverdi, eğitimin temelinde insanı görür. Onun eğitim anlayışı bireyin mad-
dî-mânevî eğitiminden yola çıkarak toplumu ve nesilleri mayalamaktır. Bu eği-
tim sürecinin yapıtaşını ise aile ve şifahi kültür eğitimi, tarih eğitimi, sanat 
eğitimi, dil eğitimi, din eğitimi olarak sıralamak mümkündür.
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1.1. Sâmiha Ayverdi’nin Eserlerinde Eğitim Unsurları

Sâmiha Ayverdi için medeniyet, bir kavme bağlı kalmayan, müşterek mede-
niyetlerin meyvesidir. Farklı medeniyetlerin birbirleriyle olan mücadelesi de 
medeniyet unsurlarının iktibas ve mübadelerine sebebiyet vermiştir. Garbın 
rönesansı da Haçlıların Bağdat, mısır, Suriye gibi şark kültür merkezleriy-
le temaslarından sonra zuhur etmiş, “medeniyet” dedikleri kavram da şark 
kültür ve medeniyetinin bir nevi mübadelesinin ardından oluşturulmuştur. 
Ayverdi, bu yeni medeniyetin, bu hamlenin adına şarklılaşmak demeyişine, 
müstakil bir medeniyet oluşturmakta direnişine ve felsefesini Greko-Romen 
köklerine bağlayışına değinir. Garplılar gibi gönüllü olarak değil, siyasi, ik-
tisadi ve askeri zorlamalarla batı medeniyeti çerçevesine geçen Müslüman 
Türklerin kayıtsız şartsız garba adapte olmasını ve bunu kurtuluş addetmesi-
ni, dahası onların “şarklılaşmamak” için gösterdiği çabanın karşısında Türk-
lerin bu hamlesine “garplılaşma” deyişi Ayverdi için kırılma noktasıdır. Ne-
sillerin eğitiminde esas aldığı ilk husus taze dimağlara, kendisi kalamayan, 
başkası olamayan bir anlayışın yerine efendi-millet payesi verilen Müslüman 
Türklüğünü hatırlatmaktır.

Eserlerini zıtlık unsuru üzerine oluşturan Ayverdi, olması ve olmaması gere-
kenleri yine düşüncelerini yüklediği roman kişileri tarafından eserlerine yer-
leştirir. Yolcu Nereye Gidiyorsun? eserinde roman karakteri Adlî, Napolyon 
kolyesi takan kardeşi için şunları söyler:

“Demek benim kardeşim, kendi öz kahramanlarının sembolü yerine, bir ya-
bancı kanın fâtihini boynunda gezdiriyordu. Ben Napoleon’u târih sahîfeleri 
arasında takdir edebilirdim; fakat şu anda kardeşimin boynunda bunun yeri-
ne kendi toprağının bir çakıl taşı olmasını, bin kere tercih ederdim.”1

“(...) ve onlara bir Napoleon tasvîrinin bir Türk gerdanının süsü olamayaca-
ğını anlatmam imkânsız.”2

Gelecek nesillerde tarih, dil ve din şuuru oluşturmak gayesini taşıyan Ayverdi 
için bu eğitimin temeli ailede, bilhassa kadındadır. Münevver kadının garplı 

1 Sâmiha Ayverdi, Yolcu Nereye Gidiyorsun, Kubbealtı Neşriyâtı, 4. Baskı, İstanbul 2013, s.67.

2 A.g.e., s.72.
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yaşayış tarzına hâkim olan kadın olarak kabul edildiği devirlerde, Ayverdi, 
asıl münevverin Yahya kemal’in ifadesiyle “kökü mazide olan âti” şiârında, 
dinine, devletine ve kültürüne bağlı kadın olduğunu belirtir. Devletin ve dinin 
bekasını bu kadınların yetiştirdiği çocuklar sağlayacaktır. Batılı ilimlere ve 
sanatlara aşina olan fakat özüne bîgâne kadınlardansa, bilgisiz kadını yeğler 
ve yine aynı eserde görüşlerini şöyle ifade eder:

“Keşki benim anam da tamâmiyle câhil bir kadın olsaydı; zîra bilgisiz, fakat 
görgülerine ve şifâhî kültürüne sâdık anaların evlâtları, bâzı noktalarda eksik 
kalsalar bile, Türk olarak yetişiyorlardı. Garba hasret çekip özenecek kadar 
münevverleşmiş olanlarınki ise yaldızlı, süslü, fakat esas noktaları bozuk, 
melez ve illetli olarak ürüyordu.” 3

Sâmiha Ayverdi, Millî Kültür Mes’eleleri ve Maârif Dâvâmız4 eserinde bir 
anekdot vâsıtasıyla çocuk yetiştirmekten murâdın ne olduğunu anlatır. Safiye 
Erol, devrin münevveri addedilen bir hanımla muhabbet ederken çocukların 
eskisi gibi beslenmediğinden bahsettiğinde karşısındaki kadın, “Olur mu, es-
kiden sadece süt ve pirinç unu mamaları vardı, şimdi vitaminler, konserveler, 
meyve püreleri ile besleniyorlar” demiştir. Ayverdi bunu, kendisi de yalnızca 
fizikî beslenmiş olan annenin algısının da elbette maddî olanla sınırlı kalaca-
ğını belirtir. Fakat çocuk yetiştirmenin esâsı, onun ruhunu işlemektir.

“Zira, içinde bir îmânın cezbesini yaşatan bu kadın için evlât, evvelâ din ile 
vatanın, sonra da kendinin emanet malı idi. Binâenleyh, Hak’tan gelmiş bu 
emâneti, onu verene lâyık bir insan olarak yetiştirmek, elbette ki vazîfelerin 
en mukaddesi demekti.”5

Bu dünyada sahip olunan hiçbir şeyin bizâtihî olmadığını gerek fikrî gerek 
edebî metinlerinde sık sık dile getiren Ayverdi için maddî varlıkların gāyesi 
imtihan, lütuf yahut emanettir ki bu varlığın başında evlat gelir. Ona göre 
evlat, sahip olunan değil, emânet verilendir. Bu emâneti şahsîleştirmeden va-

3 A.g.e., s.65.
4 Sâmiha Ayverdi, Millî Kültür Mes’eleleri ve Maârif Dâvâmız, Kubbealtı Neşriyâtı, 3. Baskı, Ka-

sım 2014, s.128

5 A.g.e., s.130.
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tan, millet, din ve devlet uğruna yetiştirip faydalı birey olmasını temin etmek 
ebeveynin temel vazîfesidir.

Batmayan Gün romanında, yazar, bu görüşleri evladını kaybeden bir roman 
kişisi vasıtasıyla şöyle ifade eder:

“Ne ağlıyorsun Rüstem? Evlâtlarının emânet olduğunu bilmiyor musun? Sen 
de, ben de onlar da hepimiz Allâh’ın malıyız. Verirse alırsın, alırsa verirsin. 
İğreti malı ne demeye benimsedin, ayıp sana...”6

Modernleşmeyle birlikte klasik olandan, kökünden, geleneklerinden uzakla-
şan birey, hususî olan çocuğun nizâmıyla vazifeli bulunan kadın, Ayverdi’nin 
eleştiri noktalarının başında gelir. Sıklıkla eski kadın ile yeni kadın mukaye-
sesine gider.

“Eski devrin şehirli kadını da, köylüsü gibi memleketin aktif elemanlarından-
dı. En hoşu, bir inandığı ve inancı yolunda can feda edecek azmi ve feragati 
vardı. Ebe kadın, çocuğunu kundağını genç lohusanın kucağına verirken, ana 
daha bu konca dudaklar ilk sütü almadan: “Ya gazi ol, ya şehit!” diyecek bir 
vatan ve iman aşkından yoğrulmuş kahraman gururu ile salâbetli ve kararlı 
idi. Hâlbuki şimdi, vatan da iman da bu yeni kadın tipi için mühimsenmez, 
vakti geçmiş bir masal artığından başka bir şey değildi. Artık onun çocuğunu 
kendi değil, dadılar, sütanneler ve bilhassa mürebbiyeler büyütüyordu. Analık 
onun için sadece bir fantezi, bir gurur vesilesinden ibaret kalmıştı.” 7

Sâmiha Ayverdi, çevresindeki öğrencilerinin yanı sıra uzakta bulunan öğren-
cileriyle de dâima mektuplaşmış, bu mektuplarıyla onların eğitimiyle alaka-
dar olmuştur. Her yaştan kendisine yazan öğrencilerine bulundukları makam 
ve mevkîye göre mukabelede bulunan, tavsiyelerde bulunan Ayverdi’nin eği-
tim metodu olarak “yaşam boyu eğitim” ilkesinden yola çıktığını söylemek 
mümkündür. Bu mektuplaşmalarında Doğu-Batı, din ve hadîs-i şerifler, dil, 
sanat, tarih gibi konuda görüşlerini belirten, örnekler veren Ayverdi, mektup-
larını da nesilleri yetiştirmek amacıyla yazmıştır.

6 Sâmiha Ayverdi, Batmayan Gün, Kubbealtı Neşriyatı, 8. Baskı, İstanbul, 2015, s.33.

7 Sâmiha Ayverdi, İbrâhim Efendi Konağı, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul 2015, s.227.



Kültür, Medeniyet ve Gelenek Meseleleri Işığında Sâmiha Ayverdi’nin Eğitime Bakışı

– 257 –

Bir öğretmen olan Belkıs Dengiz’e yazdığı mektuplarında özellikle dil ve 
okuma bilincine değinir.

“Gerek konuşma gerek yazıda en temiz ve sağlam bir Türkçeye sâhip olmak 
ilk şart. Umûmî mâlûmâtını genişletmek için yüksek vasıflı kitaplar okuman 
ve münevver kimselerin konuşmalarından istifâde etmen faydalı olur. Sana 
her mevzûda kaliteli kitap göndermek için gözlerim hep etrâfımda.” 8

Sâmiha Ayverdi’nin maddî ve mânevî dünyasında hocası Kenan Büyükak-
soy’u görmek mümkündür. Ondan aldığı bayrağı taşıyan yazar için ideal in-
san madde ve mânâ birliğini yakalamış, ilmiyle amel eden insandır. Maddî 
ilmine sığınan kişi, bu bilginin de fâni olduğunun bilinciyle, maddi bilgisini 
mânâ bilgisiyle mezcettiği nisbette insandır.

Son olarak, Sâmiha Ayverdi’nin fikirlerindeki tipe ve yetiştirdiği kişilere 
“ideal insan” demek mümkünse de kendilerinin şahsiyeti için farklı bir kay-
nağın terminolojisi olan “ideal” kavramı yerine, onu tavsif etmek için “in-
san-ı kâmil” demek daha uygundur. Zira ideal kelimesinin Türk Dil Kuru-
mu’ndaki tanımına bakıldığında “Düşüncenin tasarlayabileceği bütün üstün 
nitelikleri kendinde toplayan” cümlesiyle karşılaşılır. Kubbealtı Lugatı’nda 
da ideal kavramıyla zihinde tasarlanan mükemmeliyete işaret edilir. Hâlbuki 
madde ve mânâ ilimlerine hâkim, sırlara âşina, ilâhi aşk çerçevesinden bu 
dünyayı algılayan, anlamlandıran, anlatan kişiler için “zihin” sınırları içerisi-
ne sıkıştırılan bir tanım yapılması mümkün değildir. İnsan-ı kâmil ise tasav-
vuf sözlüklerinde “, Allah’ın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan insan” 
şeklinde tanımlanır. Bu tanımı biraz açmak gerekirse yaratılmış canlı cansız 
her varlıkla Allah’ın sıfatlarının tecellîsini, hâdiselerin arkasındaki gizli fâili 
gören, yapanın yaptıranın O olduğunu bilen ve yalnız O’nun rızası için yaşa-
yan kişiler, “ideal” olmaktan ziyade tekâmül etmiş, kemâl bulmuş, mütekâmil 
kişilerdir ki maddî-mânevî ilimleri hâl etmişlerdir.

8 Mektuplar 1 / Sâmiha Ayverdi-Belkıs Dengiz, Yay. Hz. Aysel Yüksel, Zeynep Uluant, Kubbealtı 
Neşriyâtı, İstanbul, 2015, s.49.
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2. SONUÇ

Sâmiha Ayverdi, ilk eserlerini verdiği zamanlardan vefâtına dek eğitim me-
seleleriyle meşgul olmuştur. Bu meselelerin başında kendi kültür ve mede-
niyetine âşina, yozlaşmamış, Müslüman-Türk bilincinin birer âbidesi olan 
bireyler yetiştirmek gelir. Bu hususta kalemini kılıç addeden yazar, en edebî 
romanlarında dahi fikri ön planda tutmuş, tezli romanlar kaleme almış ve bu 
romanlardaki mütekâmil kişiler vâsıtasıyla ideal insan modelini vermiştir. 
Romanlarından başka otuz yedi adet fikrî yazılarını ve hâtıratını içeren kül-
liyâtı ile dokuz adet mektuplaşması bulunan yazar, bu eserlerinin tamamında 
bir vesîleyle kültür ve medeniyet meselelerine değinmiş, dolaylı ve doğrudan 
eğitim hususunda görüşlerini belirtmiştir.
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ÖRNEK BİR MATEMATİKÇİ:  
GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ

1. GİRİŞ

Gelenbevi İsmail Efendi. Osmanlı bilginleri ve özellikle de matematikçileri 
arasında seçkin bir yere sahiptir. Gelenbevi, 18. yy. Müslüman-Türk bilginle-
rinden en önemlilerindendir. Tam adı İsmail b. Mustafa b. Mahmut al-Gelen-
bevi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmese de 1720 ile 1730 yılları arasında, 
Aydın vilâyetinin Saruhan sancağında bulunan Gelenbe kasabasında doğdu-
ğu düşünülmektedir. Adı İsmail olmasına rağmen doğduğu yerden dolayı Ge-
lenbevi olarak tanınmıştır. Ailesinden pek çok kimse Gelenbe’de müftülük ve 
müderrislik yapmış âlim kimselerdi. Gelenbevi küçük yaşta yetim kaldığından 
erken yaşlarda tahsiline başlayamamıştır. On iki - on üç yaşlarında bulunduğu 
sıralarda bir gün sokakta çocuklarla ceviz oynuyorken bunu gören baba dost-
larından biri; “Çok yazık! Ata ve ecdadın büyük âlim ve ilim sâhibiyken, sen 
sokaklarda dalgınlık ve başıboşluk içinde oyun oynuyorsun!” demesi üzerine, 
oyunu terk ederek o günden itibaren ilim tahsiline başlamıştır. Gelenbevi te-
mel eğitimi doğduğu yerde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek ileri dü-
zey eğitimini buradaki medreselerde görmüştür. Çok değerli hocalar tarafından 
yetiştirilmiştir. İstanbul’a geldiğinde ilk işi Arapçayı öğrenmek olmuş ve bu 
konuda dönemin büyük âlimlerinden Yâsinizade’nin öğrencisi olmuştur. He-
men ardından Matematik ve Fizik öğrenimi süreci başlamıştır. Bu dersleri de o 
zaman “Ayaklı Kütüphane” lakabıyla ünlü hoca Müftizade Mehmet Efendi’den 
istifade ederek öğrenmiştir.

Eğitim süreci bittikten sonra bilime yönelmiş, kısa süre içinde müderrislik göre-
vine getirilmiştir. İlk görevine 1763 yılında başlamıştır. Gelenbevi’nin eğitimci 
olarak ilk görevi ise, 60 kuruş maaşla, Mühendishane-i Berri-i Hümayun’daki 
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öğretmenliğidir. 1773 yılında Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da matema-
tik hocası olarak tayin edilmiştir. Bu tayine o sırada okulda görevli bulunan 
daha yaşlı hocalardan tepki gelmiş, Palabıyık Mehmet Efendi bu duruma iti-
raz etmiştir. Palabıyık Mehmet Efendi’nin “İsmail Efendi’nin fazlü kemali 
müsellemdır. Ancak bu fenlerde benim O’na tefevvukum vardır. Ben varken 
başkasının riyaziyat hocası tayin olunması nasıl olabilir?” (İsmail Efendi’nin 
çok iyi yetişmiş olduğu bilinmektedir. Ancak bu fen konularında ben O’ndan 
çok üstünüm. Ben bu görevdeyken bir başka matematik öğretmeni atanmış 
olması nasıl açıklanabilir?) şeklinde bir itirazı olmuştur.

Bu şikâyeti yapmış olduğu Reisilküttap Efendi’den, “Evvela ikinizi imtihan 
edecek bir mümeyyiz bulunuz; kudemadan ve kes-ül’ıyal olduğundan, ancak 
medarı teayyüş olmak üzere tayin edildi.” yanıtını almıştır. Bu, O’nun kurum 
yöneticileri tarafından korunduğunu da göstermektedir. Şikâyetçinin de diye-
cek fazla bir şeyi kalmamıştır (Taneri,1958).

Bu gibi manevi baskılar altında çalışmak zorunda kalan Gelenbevi’nin çalış-
maları, zamanın padişahı III. Selim tarafından takdir edilmektedir. Bir gün 
padişahtan bir görev alır. Bir ara padişahın da hazır bulunduğu bir sırada, 
Kâğıthane’de yapılan topçu atışlarında bir tek isabet bile kaydedilememiş-
tir. Padişah buna çok içerlemiştir ve kızmıştır. O’nun yakın çevresinden biri 
Gelenbevi’nin adını verecek ve padişah da bu işle O’nun ilgilenmesini iste-
yecektir; işte görev budur. Bu konuda esaslı çalışmalar yapmış ve kurduğu 
düzene göre yapılan havan topu atışlarının tümü isabet kaydetmiştir. Bu olay 
O’nun çok daha fazla tanınmasını sağlamış olur. Üstelik her gün “dört okka 
pirinç” ile ödüllendirilmiştir (Aksoy, 2000). Bu ödül, daha sonra mirasçıları-
na bile verilmeye devam etmiştir (İhsanoğlu, Çeçen & İzgi, 1999).

Gelenbevi İsmail Efendi’ nin aldığı en önemli ve ilginç görev, 1789 yılın-
da, Teselya’daki Yenişehir (Atina)-Fener kadılığına atanmış olmasıdır. Bu-
rada iken zamanın Şeyhülislamı Hamidi-zade’nin Gelenbevi’ye gönderdiği 
bir “tekdirname” (bir çeşit azarlama mektubu) O’nun aşın sinirlenmesine ve 
üzülmesine neden olmuştur. Bu duygusal baskı (üzüntü) altında kısa bir süre 
sonra felç geçirmiş, 1790 yılında da Teselya’da bulunduğu sırada ölmüş ve 
oraya defnedilmiştir (Aksoy, 2002).
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1.1. Örnek Bir Matematikçi Örnek Bir Matematik Eğitmeni

Gelenbevi İsmail Efendi’nin yaşam öyküsünü özetle yukarıdaki gibidir. Onun 
eğitimciler açısından en önemli yönü ise O’nun bilim adamı kişiliğidir. Görü-
leceği üzere Gelenbevi XVIII. yüzyılda, bir sonraki yüzyılın bilim adamı tipini 
oluşturmak peşindedir. Gerçekten de Gelenbevi İsmail Efendi’den sonra gelen-
lerin birçoğu Onu örnek almış ya da en azından Ona benzeyen tipler olmuşlar-
dır. Burada tipten kastedilenin, bilim adamı kişiliği olarak anlaşılmalıdır. Bu 
durumun sebebi Onun bilime yaklaşımı, yaşayışı ve verdiği eserlerle kendinden 
sonraki âlimlere yol göstermesinde aranmalıdır. Öncelikli olarak kabul edilme-
lidir ki, “Osmanlı Devleti halkından olup o güne kadar gelmiş en büyük mate-
matikçi kimdir?” derseniz, verilecek tek yanıt vardır: Gelenbevi İsmail Efendi...

Gelenbevi İsmail Efendi’nin Logaritma Risalesi, bu konuda Osmanlı’ da ya-
zılmış ikinci bağımsız (özgün) eserdir. O’nun cebir ve geometri konuların-
daki eserleri de en az diğeri kadar önemli ve ünlüdür. Hisab al-Küsur adlı 
cebir kitabını, Adla-ı Müsellesat adlı geometri kitabı izlemiştir. O’nun diğer 
matematik eserlerine kısaca değinilecektir. Diğer konulardaki çalışmaları da 
dikkate alınırsa, Gelenbevi İsmail Efendi’nin otuzun üstünde kitap ve risalesi 
olduğu belirlenmiştir. Hatta Kemal Zülfü Taneri’ye göre, eserleri sayısı 35’tir.

Gelenbevi İsmail Efendi’nin “logaritma” ile ilgili bir örnek alınası öyküsü 
vardır: 1780’li yıllarda, beraberinde Logaritma cetveli ile İstanbul’ a gelmiş 
olan bir Fransız mühendis, kitabı Osmanlıcaya çevirecek birini aramaktadır. 
Ona Gelenbevi’yi önerirler ve oturduğu yeri tarif ederler. Fransız, Onu evinde 
bulur. Bir kulübeden farksız, çok basit döşenmiş evinde, kendisi de perişan 
bir kılık kıyafetle adamın karşısına çıktığında Fransız hayretler içinde, “Bu 
işi, bu adam mı yapacak ?” diye kendi kendine sormadan edememiştir. Ama 
yine de logaritma cetvellerini bırakarak ve yapılacak işi anlatarak çekip git-
miştir. Gelenbevi yaptığı çalışmayı tam zamanında Fransız mühendise teslim 
edecek ve O’ndan şu takdir sözlerini duyacaktır: “Bu adam Avrupa’da olsay-
dı, ağırlığınca altın ederdi.”

Bu öyküyü bazı kaynaklarda şu şekilde de aktarılmıştır: Gelenbevî’nin İstan-
bul’da bulunduğu sırada, Fransa’dan bir mühendis gelerek logaritma cetvelini 
Bâbıâlî’ye takdim etmişti. İstanbul’da bu ilmi kimsenin bilmediğini iddia etme-
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si üzerine Gelenbevî İsmâil Efendinin evine gönderildi. Evdeki durumu gören 
Fransız, Gelenbevî’yi hiç yerine koyarak, logaritmayla ilgili bir mesele bırakıp; 
“Falan vakte kadar cevâbını isterim.” dedi. Fransız, Hocanın evine tekrar neti-
ceyi öğrenmek için geldiğinde cevap yerine İsmail Efendi, yazdığı logaritma 
risâlesini takdim etti. Çok şaşıran Fransız, Bâbıâli’de Gelenbevî İsmail Efendi-
nin zekâ ve kabiliyetine hayran olduğunu beyân etti. Reîsülküttâb Efendiye; “Şu 
adam Avrupa’da olsaydı ağırlığınca altın ederdi.” demesi samimi bir ifadesidir.

Bu öyküden hareketle Gelenbevi yaşamını sadelikler içinde, insanca ve sa-
dece bilime bağlı bir biçimde sürdürmüştür. O daima erdeme âşık bir insan 
olarak yaşamıştır.

Bıraktığı eserler onun mantık, matematik ve kelâm ilmindeki üstünlüğünü 
açıkça ortaya koyar. İsmail Efendi, medresenin yetiştirdiği ve ilmî değerini 
Osmanlı Devletinin sınırları dışına taşıran son âlimlerdendir. Gelenbevî’nin 
yazdığı eserler, matematik ve astronomi; mantık, felsefe ve âdâb; kelâm ve 
tasavvuf ile diğer alanlardaki eserleri olmak üzere, dört gruba ayrılır, Bunlar, 
kitap, risale ya da şerh çeşitlerinden oluşmaktadır.

1. Matematik ve astronomiyle ilgili eserler:
- Hisab al-Küsur, Risala fi’l-Cabr va’l-Mukabala: Dönemin en önemli 

cebir kitabi olarak kabul edilmektedir. Bu eserin en önemli kitâbı olduğu 
söylenmektedir.

- Şarhu Cadavil al-Ansab: Logaritma cetvellerinin kuruluş biçimi ve kul-
lanılışına dâir bir risâledir. Akıcı bir Türkçeyle yazılmıştır. Fransız mühen-
disinin sorularını cevaplamak için yazmıştır

- Kitabül Merasit: Arapça bir broşür şeklinde telif edilmiştir. Trigonomet-
rik fonksiyonlarla ilgili işlemleri ve onlara ilişkin hesap cetvellerini içer-
mektedir (Dilhan, 1955).

- Risâle-i Azla’i Müsellesât: Türkçe yazılan eser, bir üçgenin açıları ve ke-
narları arasındaki bağıntıların hesap açısından incelenmesine dâir olup, 79 
sahîfeyi bulmaktadır. 1805 senesinde Dârüttıbâa’da da basılmıştır.

- Risâle alâ Rub-il-Mukantarât ve Risâle alâ Rub-il-Müceyyeb: Arapça 
yazılan ve basılmayan eser, astronomi ile ilgilidir.
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- Risâlet-ül-Kıble, Dekâik-ül-Beyân fî Kıblet-il-Büldân: Bu eser astrono-
mi ve trigonometriyi ilgilendirmektedir.

- Adla-ı Müsellesat Risalesi

- Risala Fi Tariki Amali Cadval al-Ansar

2. Mantık, felsefe ve âdâb ilmiyle ilgili eserler:

- Gelenbevî alâ Îsâgûcî Şerhi: Arapca yazılmıştır.

- El-Burhan fî-İlm-il-Mîzân: Mantıkla ilgilidir. Mîzân-ı Gelenbevî veya 
kısaca Burhân isimleriyle de tanınır.

- Kıyâs Risâlesi: Mantık ilmine dâirdir.

- Risâlet-ül-İmkân: Arapça olan bu eser, Miftâhu Bâb-il-Müveccehât adıy-
la da bilinir.

- Ta’lîkât alâ Mir-ül-Âdâb: Münâzara ilmi veya münâzara sanatı ile ilgili-
dir.

- Risâletü İlm-il-Âdâb: Âdâb Risâlesi veya Gelenbevî alâ Âdâb adıyla bi-
linir.

3. Kelâm ve tasavvufla ilgili eserler:

- Hâşiye alâ Tehzîb-ül-Mantık vel-Kelâm

- Hâşiye alâ Şerh-ül-Celâl el-Adûdiyye: El-Mevâkıf adlı eserin haşiyesi-
dir. Kısaca Celâl Hâşiyesi ve Gelenbevî alel-Celâl adlarıyla anılan eser, 
1817 senesinde basılmıştır. Kelâm ilmine dairdir.

- Risâle fî Tahkîki Mezhebi Ehl-is-Sünne fî Usât-il-Mü’minîn: Bozuk 
mûtezile mezhebine cevap için yazılan bu eser de Arapçadır.

- Vahdet-i Vücûd Risâlesi.

4. Diğer eserleri:

- Risâle fî Beyânı İsm-ül-Ma’nâ ve İsm-ül-Ayn: Nahiv ilmiyle alâkalıdır.

- Risâle fî Şerhi Târîfi Sıdk-il-Haber ve Kizbihî

- Risâle fit-Tekaddüm.
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Logaritma’ya ilişkin çalışması ise, yeni yeni tanınan logaritma işlemlerini öğ-
retmek ve kullanımda yeterli beceriyi kazanmak için yazılmış en iyi şerh ola-
rak görülmektedir. Bu konuda Salih Zeki’nin önemli açıklamaları olup Onu 
en çok takdir edenlerin başında gelmektedir. Gelenbevi İsmail Efendi, gele-
neksel İslam ekolünün son temsilcisi olarak görülmektedir. Matematiği sade-
ce öğretmemiş, herkese onun sadece öğrenilmesi gereken bir konu olmasının 
ötesinde güncellik yeteneğini göstermiş; ayrıca bundaki kesinliğin önemini 
vurgulamıştır. Kuramsal çalışmalara ve uygulamalarına aynı oranda değer 
verdiği içindir ki çağdaş anlamdaki uygulamalı bilimler anlayışına böylece 
ilk adımlar atılmıştır. Her buluş ve yeni görüş; yeni bir anlayışı temsil etme-
liydi. Gelenbevi İsmail Efendi, bu gibi fikirleri çok iyi kavramasını bilmiştir.

Gelenbevi İsmail Efendi’ den sonra gelen matematikçiler, artık yeni bir ku-
şağı temsil etmektedirler. Gelenbevi İsmail Efendi’nin başlattığı yolda ve gi-
derek çağdaşlaşan eğitim kurumları sayesinde, hem bilim adamlarının davra-
nışlarında ortaya çıkan farklar hem de uğraş verdikleri alanlardaki yenilikler, 
Onların eskilere göre daha farklı olmalarını zorunlu kılmaktadır.

Şuan İstanbul’un Fatih semtinde Gelenbevi İsmail Efendi’nin adını taşıyan 
bir Anadolu Lisesi bulunmaktadır.

2. SONUÇ

Bir bilim insanı ve bir matematikçi olarak Gelenbevi’nin hayatı incelendiğin-
de günümüz bilim insanları, matematikçileri ve matematik öğretimcilerine şu 
şekilde örnek teşkil ettiği söylenebilir:

1. Öğrenmenin ve öğrenime başlamanın yaşı yoktur. Bilim insanları her an 
yeni bilgiler kazanacağının dahası kazanması gerektiğinin farkında ol-
malıdır. Buradan hareketle matematik vb. gibi öğrenilmesi nispeten zor 
alanlarda henüz yeteri kadar gelişememiş, akranlarına nispeten geri kalmış 
öğrencilerden asla ümit kesilmemeli onların da anlayacağı bir öğretim dili 
bulunup o öğrenciler sürece dâhil edilmelidir.

2. Özellikle matematik, mühendislik, fizik vb. beşeri olmayan bilimlerle uğ-
raşan bilim insanları mutlaka dil, edebiyat, psikoloji, tarih vb. beşeri bir 
bilim dalında da kendilerini geliştirmelidir.
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3. “Rekabetin çok sert devam ettiği geri kalanların kendilerini toplaması-
nın on yıllarca sürdüğü Devletlerarası arenada devletimizin çıkarları neyi 
gerektiriyorsa matematik gibi her türlü teknolojik gelişmenin temelinde 
bulunan bir bilim dalını nasıl kullanabilirim?” sorusu her zaman bir mate-
matikçinin kafasında durmalı ve bu sorunun cevabının aramalıdır.

4. Bir bilim insanı, kimliğinin önemli bir parçasının “bilim insanı” olduğunu 
hiç unutmadan onurlu ve mütevazı bir hayat sürmelidir.
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ORHUN YAZITLARINDA İDEAL 
YÖNETİCİNİN NİTELİKLERİ

1. GİRİŞ

Türkçenin ilk yazılı belgeleri olarak nitelendirilen ve Köktürk harfleriyle ya-
zılan metinleri ihtiva eden çok sayıdaki bengü taştan meşhur olanlar Kül Ti-
gin, Bilge Kağan ve Tunyukuk yazıtlardır. “Kül Tigin ve Bilge Kağan anıtları 
Moğolistan Halk Cumhuriyeti’ndeki Orhon ırmağının eski yatağı yakınlarında, 
Koço Çaydam adlı göl civarındadır (aşağı yukarı 47o enlem ve 102o boylam). 
Anıtlar arasındaki uzaklık 1 km kadardır” (Tekin, 1988: XII). “Tonyukuk ya-
zıtı, Orhon ırmağının 360 km doğusunda bulunmasına rağmen aynı döneme 
ait olması ve aynı konuları ihtiva etmesi bakımından Orhon yazıtları arasında 
anılmıştır” (Kaçalin, 2007: 33. C, 391).

Bilge Kağanın kardeşi Kül Tigin adına kaplumbağa heykeli biçimindeki mer-
mer kaide üzerine dikilen abidedeki Türkçe yazıtın 21 Ağustos 732’de tamam-
landığı tahmin edilmektedir (Bazin, 1974: 244). Yüksekliği 3,75 m olan taşın 
bütün yüzleri 2,75 m boyunda yazılarla kaplıdır. Batı yüzünde Çince kitabe var-
dır. Doğu yüzünde 40 satır, güney ve kuzey yüzlerinde ise on üçer satır Türkçe 
yazıt vardır (Tekin, 1988: XII). Kitabe keşfolunduğu vakit yere devrilmiş bir 
hâlde iken bugün tekrar eski yerine dikilmiştir (Orkun, 1987: 19).

Bilge Kağanın küçük oğlu Tenri Kağan tarafından 735 yılında diktirilen ve Kül 
Tigin abidesinden birkaç santim daha yüksek olan Bilge Kağan abidesinin de 
batı yüzünde büyük ölçüde tahrip olduğu için çok azı okunabilen Çince kitabe 
vardır. Doğu yüzünde 41 satır, kuzey ve güney yüzlerinde on beşer satır Türkçe 
kitabe vardır. Anıtın kuzey yüzündeki yazıt, son yedi satırı hariç, Kül Tigin 
abidesinin güney yüzündeki yazıt ile ve doğu yüzündeki 2.-24. satırlar da kü-
çük farklılıklarla Kül Tigin abidesinin doğu yüzündeki 1.-30. satırlarla aynıdır 
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(Tekin:1988: XIII). Bu abide devrildiği ve parçalandığı için silinen yerler ve 
tahribat daha fazladır.

Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarının yazıcısı Kül Tigin’in yeğeni Yolluğ 
Tigin’dir. Kül Tigin anıtının doğu, güney, kuzey yüzleri ile kuzeydoğu kena-
rındaki yazıtlar ve Çince yazıtın bulunduğu batı yüzündeki iki satırlık Türkçe 
yazıt Bilge Kağanın ağzındandır. Bilge Kağan yazıtının büyük kısmı da onun 
ağzından olmakla birlikte, anıtın güney yüzünde 10. satırın altıncı kelimesin-
den sonra anıtı diktiren Tenri Kağan konuşmaktadır (Tekin, 1988: XIII).

Tunyukuk abidesi dört cepheli iki taş hâlinde olup devrilmemiştir. Birinci-
sinde 35, ikincisinde 27 satır vardır. Yazı diğerlerindeki gibi yukarıdan aşağı 
yazılmış fakat diğer ikisinin aksine satırlar soldan sağa doğru istif edilmiştir. 
Diğerlerine göre daha özensizdir. Bunları ihtiyarlık devrinde bizzat Tunyu-
kuk diktirmiştir, yazarı da kendisidir (Ergin, 1980: 11).

Orhun yazıtlarını kısa ve öz bir şekilde Ergin (1980:7) şöyle nitelendirir: 
Türk adının, Türk milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk tarihi. 
Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, 
milletle hesaplaşması. Devletle milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, 
Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. 
Türk askerî dehasının, Türk askerlik sanatının esasları. Türk gururunun ilahi 
yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının 
ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez 
şaheseri. Hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. Yalın ve keskin üslubun 
şaşırtıcı numunesi. Türk Millîyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi bir millet 
yapabilecek eser. Asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık. Türk dilinin 
mübarek kaynağı. Türk yazı dilinin başlangıcını miladın ilk asırlarına çıka-
ran delil. Türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika. 
Türklüğün büyük iftihar vesilesi olan eser. İnsanlık âleminin sosyal muhteva 
bakımından en manalı mezar taşları. Dünyanın bugün belki de en büyük me-
selesi olan Çin hakkında 1250 sene evvelki Türk ikazı. vs. vs.

“Orhon yazıtları yalnızca siyasî ve askerî olayların oluş sırasıyla hikâye edil-
diği kuru bir harp tarihi değildir. Tam tersine, bu yazıtların özellikle Bilge 
Kağanın beylerine ve halkına seslendiği ve onları Çinlilerin entrikalarına ve 
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anayurdu bırakıp uzak diyarlara gitmelerinin doğuracağı felâketlere karşı 
uyardığı bölümleri son derece etkili bir anlatım gücüne ve güzelliğine sahip-
tir. Bu bakımdan Orhon yazıtlarının Türkçenin en eski ve en güzel hitabet 
örnekleri olduğu söylenebilir” (Tekin, 1995: 15).

Göktürk döneminden kalan ve cihan hakimiyeti idealiyle millî şuuru ve de-
mokratik ruhu da yansıtan bu abideler, tarihî deliller olmaları yanında Türkün 
karakterine dair çok önemli bilgileri de ihtiva eder. Kitabelerde Türk kültürü-
nün ve medeniyetinin esasları sergilenir. Türkün varlığını korumak amacıyla 
giriştiği mücadeleler, dürüstçe anlatılırken Türkün övgüye layık üstün mezi-
yetleri yanında zaafları da içtenlikle dile getirilir.

Kül Tigin yazıtı “Köktürklerin birinci dönemdeki şevket devrini, daha sonra 
nasıl zayıflayıp Çin’e tutsak olduklarını, Çin esaretinden nasıl kurtulduklarını 
ve nihayet Köl Tigin’in kahramanlıklarla dolu hayatını anlatır” (Ercilasun, 
2004: 133).

“Bilge Kağan bengü taşında da Bumin ve İstemi Kağan zamanlarındaki şev-
ket devri, Çin’e nasıl tutsak olunduğu, Çin esaretinden nasıl kurtulunduğu, 
Bilge Kağan’ın savaşları ve Türk milleti için yaptıkları anlatılır” (Ercilasun, 
2004: 135).

Tunyukuk yazıtında ise “Türk milletinin Çin tutsaklığından kurtuluşu ve İlte-
riş Kağan zamanı ile Kapgan Kağan’ın ilk yıllarında Köktürklerin Oğuzlarla, 
Kırgızlarla, Türgişlerle ve Çinlilerle yaptığı savaşlar anlatılmakta; bütün bu 
olaylarda Tonyukuk’un rolü bilhassa belirtilmektedir” (Ercilasun, 2004: 133).

2. ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI, YÖNTEMİ

“Kök Türk harfli metinler bulundukları günden bu yana gerek Türkiye’deki 
gerekse Türkiye dışındaki Türkoloji bölümlerinde çok fazla ilgi görmüş ve 
olağanüstü bir araştırma geleneği kurmuştur. Bu ilginin ve araştırma gelene-
ğinin sonucu olarak metinler üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma-
lar öncelikle metinleri bulan veya fotoğraflarını ilk kez elde eden kişilerce in-
celenmiş, daha sonra dünyanın dört bir yanında birçok araştırmacı tarafından 
tekrar tekrar işlenmiş” (Aydın, Güner, 2007: 33) olmakla birlikte kitabelerin 
sosyal yönü ve içerdiği mesajlara dair çalışmalar diğerlerine göre az sayıda-
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dır. Kitabeler çok önemli ve ayrıcalıklı tarih ve dil kaynağı olmaları yanında 
içerikleri itibariyle de sosyal bilimlerin çeşitli alanları için araştırmaya değer 
niteliktedir.

Bu çalışma Orhun yazıtlarında ideal yöneticinin nitelikleri konusunda olup 
Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tunyukuk kitabeleriyle sınırlıdır. Araştırmanın 
amacı, kitabelerde anlatılanlara dayandırılarak eski Türklerdeki ideal yöneti-
cilerin niteliklerini tespit etmek suretiyle ideal insana ve ideal yöneticiye dair 
vasıflardan bir kısmını sıralamaktır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır.

3. BULGULAR

“Türk devletinin başında bulunan hükümdarlara elig (ilig, illig) denilir ve 
elig’ler Tanhu (şan-yü), Han veya Kagan (Hagan, Hakan) vb. unvanlar ta-
şırlardı” (Donuk, 1982:103). Eski Türklerde hükümdarın hangi niteliklere 
sahip olması gerektiğinden ve hükümdarın görevlerinden Kutadgu Bilig’de 
de bahsedilir. Kitabelerden tespit edilen yöneticilerin nitelikleriyle Kutadgu 
Bilig’de sıralananlar neredeyse birebir örtüşmektedir.

3.1. İdeal Yöneticinin Nitelikleri

Orhun yazıtlarında beylerine ve halkına seslenen yönetici, onları Çinlilerin 
tuzaklarına ve ana yurttan ayrılmanın tehlikelerine karşı uyarırken dirliğin 
nasıl sağlanacağını ve yöneticinin de nasıl olması gerektiğini içtenlikle sıra-
lar, cahil yöneticiler yüzünden çekilen sıkıntılardan da bahseder.

Orhun yazıtlarından tespit edilen ideal yöneticinin niteliklerinin metindeki 
dayanakları için Talat Tekin’in kaynaklarda verilen eseri kullanılmıştır. Ya-
zıtlardan yapılan alıntılardan sonraki parantez içindeki kısaltmalardan (KT) 
Kül Tegin Yazıtı, (BK) Bilge Kağan Yazıtı, (T1) Tunyukuk Yazıtı 1. Taş, (T2) 
Tunyukuk Yazıtı 2. Taş için; (D, B, G, K, GD) harfleri doğu, batı, güney, 
kuzey, güneydoğu yüzlerini ifade etmek için kullanıldı. Rakamlar ise satır 
numaralarını göstermektedir.

Kutlu: Yönetici her şeyden önce kutlu olmalı, seçilmiş olmalıdır. İktidarının 
meşruiyeti de buna bağlıdır. Bu yüzden yazıtlarda da özellikle vurgulanır:
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Tanrı lûtufkâr olduğu için, benim (de) talihim olduğu için, hakan (olarak tah-
ta) oturdum (KT-G, 9) (BK-K, 7).

Ondan sonra, Tanrı esirgesin, ilâhi lûtfum olduğu için, kısmetim olduğu için, 
ölecek halkı diriltip doyurdum (KT-D, 29) (BK-D, 23).

Bilge, bilgili, akıllı: Türkler bilge sözünü, siyasete ve yönetime hakim an-
lamında kullanırlar. Yöneticinin başarılı olması, devleti iyi yönetmesi onun 
bilge ve akıllı olmasına bağlıdır. Ercilasun (2004: 133), Bilge Tunyukuk’un 
Türk istiklâlini sağlamak ve Türk devletini büyütmek için kağanlarla omuz 
omuza çarpışmış kahraman bir asker (alp), Türk devletinin politikasına uzun 
zaman yön vermiş akıllı ve hikmet sahibi (bilge) bir devlet adamı olduğunu 
ifade eder:

(Onlar) akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş; (emirleri altındaki) 
kumandanları da akıllı imişler şüphesiz, cesur imişler şüphesiz. Beyleri de 
halkları da barış ve uyum içinde imişler şüphesiz. Onun için devleti öylece 
yönetmişler; devleti yönetip yasaları düzenlemişler (KT-D, 3) (BK-D, 4).

Ondan sonra, Tanrı akıl verdiği için, (onu) ben kendim kağan yaptım (T1-B, 6).

Kağanları cesur imiş, sözcüleri akıllı imiş (T1-B, 6).

... akıllı hakanın ile bağımsız (ve) müreffeh devletine (karşı) kendin hatâ ettin 
(KT-D, 23) (BK-D, 19).

(Bir şey) yufka iken (onu) delmek kolay imiş, ince olanı (da) kırmak kolay; 
yufka, kalın olursa (onu) delmek zor imiş, ince yoğun olursa (onu) kırmak zor 
imiş (T1-G, 6-7).

İlteriş Kağan akıllı olduğu için... (T2-G, 4).

Fedakâr, sorumluluk sahibi, çalışkan, cömert: Ayan (2015: 309), Göktürk 
devleti yöneticilerinin fakir durumdaki milleti birleştirdiği, zengin hâle getir-
diği, nüfusunu artırdığı, tekrar düzenlediği, tekrar örgütlediği, giydirdiği ve 
refah sahibi ülkelerden daha iyi duruma getirdiğini ifade etmelerinin hizmet-
kâr liderlik tarzını ortaya koyduğunu ifade eder.

“Bilge Kağan, Türk milleti için olduğu kadar kendisi için de çok büyük bir 
mana ve değer ifade eden kahraman kardeşi Köl Tigin’in ölümü üzerine gö-
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zünden yaşlar dökmek, haykırıp feryat etmek istemekte; fakat işgal ettiği ka-
ğanlık mevkii, bütün yakınlarının, beylerinin ve milletinin üzerindeki sorum-
luluğu buna mani olmaktadır” (Ercilasun, 2004: 134).

Babamızın, amcamızın kazanmış oldukları halkın adı sanı yok olmasın diye, 
Türk halkı için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kül Tigin ile, 
iki Şad ile (birlikte) ölesiye yitesiye çalıştım, çabaladım. Öylece çalışıp ça-
balayıp birleşik halkı ateş (ile) su (gibi birbirlerine düşman) etmedim. Öle-
cek halkı diriltip doyurdum. Çıplak halkı giyimli, yoksul halkı zengin kıldım. 
Sayıca az olan halkı çoğalttım; güçlü devleti olandan, güçlü hakanı olandan 
daha iyi kıldım. Dört bucaktaki halkları hep (kendime) bağımlı kıldım, (Türk 
halkını) düşmansız kıldım. (Bu halkların) hepsi bana bağımlı oldular, (bana) 
hizmet ediyorlar (KT-D, 26-30) (BK-D, 22).

Bunca çalışıp çabalayıp kardeşim Kül Tigin kendisi öylece vefat etti (KT-D, 30).

Gözlerimden yaş gelse engel olarak, gönülden feryat gelse geri çevirerek yas tut-
tum. Çok yas tuttum, iki Şad başta olmak üzere kardeşlerimin, oğullarımın, bey-
lerimin (ve) halkımın gözleri kaşları berbat olacak diye kaygılandım (KT-K, 11).

(Türgiş kağanının) bu sözlerini işitince gece uyuyasım gelmiyordu, (gündüz) 
oturasım gelmiyordu (T1-D, 5).

Geceleri uyumadan, gündüzleri oturmadan, kızıl kanımı akıtarak, kara terimi 
döktürerek hizmet ettim (T2-D, 1-2).

Tahta oturup yoksul (ve) fakir halkı hep derleyip topladım: Fakir halkı zengin 
yaptım, az halkı çok yaptım (KT-G, 9-10) (BK-K, 7).

Amcam Hakan tahta oturup Türk halkını yeniden düzenledi (ve yeniden) do-
yurdu. Yoksulu zengin etti, azı çoğalttı (KT-D,17) (BK-D, 14).

...gözle görülmedik, kulakla işitilmedik (kadar çok) halkımı ileride gün do-
ğusuna, güneyde gün ortasına, geride gün batısına, kuzeyde de gece ortasına 
kadar (uzanan geniş topraklarım üzerinde) yerleştirdim. Sarı altınlarını, be-
yaz gümüşlerini, kenarlı ipek kumaşlarını, kokulu ipeklilerini, has atlarını, 
aygırlarını, kara samurlarını (ve) ... gök sincaplarını Türklerime ve halkıma 
kazanıverdim, ediniverdim... dertsiz kıldım (BK-K, 11-12).



Orhun Yazıtlarında İdeal Yöneticinin Nitelikleri

– 273 –

Türk Bilge Kağan, Türk Sir halkını, Oğuz halkını besleyerek tahtta oturuyor 
(T2-K, 4).

Teşkilatçı: Yönetici, halkı iyi tanımalı, onu nasıl derleyip toplayacağını bil-
meli, organizasyon yeteneğine sahip olmalıdır. Yazıtlardan alınan aşağıdaki 
ifadeler, bu niteliği ortaya koymaktadır:

Bunca halkı hep düzene soktum (KT-G, 2-3) (BK-K, 2).

Tahta oturup yoksul (ve) fakir halkı hep derleyip topladım (KT-G, 9-10) (BK-K, 7).

Tahta oturarak, Türk halkının devletini (ve) yasalarını yönetivermiş, düzenle-
yivermişler (KT-D, 1) (BK-D, 3).

(Bu) iki (sınır) arasında pek örgütsüz (ve düzensiz yaşayan) Gök Türkleri 
düzene sokarak öylece hüküm sürerler imiş (KT-D, 2-3) (BK-D, 4).

Köğmen ülkesi sahipsiz kalmasın diye Az (ve) Kırgız halklarını örgütleyip 
geldik (ve) savaştık (KT-D, 20) (BK-D, 17).

Sözlerimi baştan sona işitin, önce (siz) erkek kardeşlerim (ve) oğullarım, bir-
leşik boyum (ve halkım...) doğusuna, güneyde gün ortasına doğru, geride gün 
batısına, kuzeyde gece ortasına kadar... bu sınırlar içindeki (bütün) halklar 
hep bana tabidir. (Bunca halkı hep düzene soktum). Onlar şimdi (hiç de) kötü 
(durumda) değiller (KT-G, 1-3) (BK-K, 1-2).

(Babam) Hakan, amcam Hakan tahta oturduklarında dört bucaktaki halkları 
defalarca tanzim etmiş, defalarca düzene sokmuşlar. Tanrı lütfettiği için, tahta 
oturduğumda (ben de) dört bucaktaki halkları tanzim ettim (ve) düzene sok-
tum (KT-D, 2) (BK-K, 9).

Doğuya ve batıya sefer edip (adam) derlemiş toplamış. (Sonunda) hepsi yedi 
yüz kişi olmuşlar. Yedi yüz kişi olup devlet (siz) (ve) hakansız kalmış halkı, 
cariye olmuş, kul olmuş halkı, Türk örf ve âdetlerini (bırakmış) halkı, atala-
rımın dedelerimin töresince (yeniden) yaratmış (ve) eğitmiş (KT-D, 12-13) 
(BK-D, 11-12).

Cesur, sabırlı, azimli, başarılı: Onca düşmanla baş edebilmek için bu vasıflara 
sahip olmak gerekeceği malumdur:
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(Onlar) akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş; (emirleri altında-
ki) kumandanları da akıllı imişler şüphesiz, cesur imişler şüphesiz (KT-D, 3) 
(BK-D, 4).

Babam Hakan on yedi adamla baş kaldırmış. (İlteriş) baş kaldırıyor diye ha-
ber alıp şehirdekiler dağa çıkmış, dağdakiler (şehre) inmiş, derlenip toplanıp 
yetmiş kişi olmuşlar. Tanrı güç vermiş (olduğu) için, babam hakanın askerleri 
kurt gibi imiş, düşmanları (da) koyun gibi imiş. Doğuya (ve) batıya sefer edip 
(adam) toplamış (ve) yığmış. (Sonunda) hepsi yedi yüz kişi olmuşlar. Yedi 
yüz kişi olup devletsiz kalmış, hakansız kalmış halkı, cariye olmuş, kul olmuş 
halkı, Türk örf ve âdetlerini bırakmış halkı atalarımın dedelerimin töresince 
(yeniden) yaratmış (ve) eğitmiş (KT-D, 11-13) (BK-D,10-12).

Tanrı esirgesin, ilâhi lûtfum olduğu için, kısmetim olduğu için, ölecek halkı 
diriltip doyurdum. Çıplak halkı giyimli, yoksul halkı zengin kıldım. Sayıca 
az olan halkı çoğalttım; güçlü devleti olandan, güçlü hakanı olandan daha iyi 
kıldım. Dört bucaktaki halkları hep (kendime) bağımlı kıldım, (Türk halkını) 
düşmansız kıldım. (Bu halkların) hepsi bana bağımlı oldular, (bana) hizmet 
ediyorlar (KT-D, 29-30) (BK-D, 23-24).

Kağanları cesur imiş (T1-B, 6).

İlteriş Kağan akıllı olduğu için, cesur olduğu için, Çinlilerle on yedi (kez) 
savaştı (T2-G, 4-5).

İngek gölcüğü ile Tola (ırmağın)’dan Oğuzlar (üzerimize) geldi. Ordusu (altı 
bin kişilik) imiş. Biz iki bin (kişi) idik. Savaştık. Tanrı buyurdu, (Oğuzları) 
bozguna uğrattık; ırmağa düştüler (T1-G, 8-9).

“(Düşman) çok diye niye korkuyoruz? Azız diye niye yenilelim? Saldıralım!” 
dedim. Saldırdık, talan ettik. ... ikinci gün ateş gibi kızıp (üzerimize) geldiler. 
Savaştık. (Onların) iki kanadı bizden yarı yarıya fazla idi. Tanrı buyurduğu 
için, (düşman) çok diye korkmadık (T2-B, 4-6).

Komutan, yiğit, savaşçı: Türkler asker millet oldukları için yöneticilerinin de 
savaşçı ve yiğit olmaları gayet tabiidir.

Doğuda Şantung ovasına kadar ordu sevk ettim, denize az kala durdum; gü-
neyde Dokuz Ersin’e kadar ordu sevk ettim, Tibet’e az kala durdum; batıda 
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inci (Sir Derya) ırmağı(nı) geçerek Demir Kapı’ya kadar ordu sevk ettim; 
kuzeyde Yir Bayırku topraklarına kadar ordu sevk ettim; bunca diyara kadar 
(ordularımı) yürüttüm (KT-G, 3-4) (BK-K, 2-3).

Biz az idik, kötü (durumda) idik. ... Tanrı güç verdiği için orada mızrakladım, 
dağıttım (BK-D, 32).

Ordular sevkederek, dört bucaktaki halkları hep almış, hep (kendilerine) ba-
ğımlı kılmışlar. Başlılara baş eğdirmiş, dizlilere diz çöktürmüşler (KT-D, 2) 
(BK-D, 3).

Başlılara baş eğdirdim, dizlilere diz çöktürdüm (KT-D, 2) (BK-K, 10).

Toplam yirmi beş (kez) sefer ettik, on üç (kez) savaştık. Devletliyi devletsiz 
bıraktık, hakanlıyı hakansız bıraktık; dizlilere diz çöktürdük, başlılara baş eğ-
dirdik (KT-D, 18) (BK-D, 15-16).

Mızrak batımı karı söküp Köğmen dağlarını aşarak Kırgız halkını uykuda 
(iken) bastık. Hakanları ile Songa dağında savaştık. Kül Tigin Bayırkuların 
ak aygırına binip süratle atılarak hücum etti Türgiş halkını uykuda (iken) bas-
tık. Türgiş Hakanının ordusu Bolçu’da ateş gibi, kasırga gibi, (üzerimize) gel-
di. Savaştık (KT-D, 35-37) (BK-D, 27).

... yiğit hakanlar imiş; (emirleri altındaki) kumandanları (da) akıllı imişler 
şüphesiz, yiğit imişler şüphesiz (BK-D, 4) (KT-D, 3).

...besleyip doyurmuş yiğit hakanına ihanet etti (BK-D, 35).

Gece gündüz dörtnala gittik. Kırgızları uykuda iken bastık. (Uykuları)nı mız-
raklarımızla açtık. (Bu arada) hanları ve orduları toparlanmış. Savaştık, mız-
rakladık. Hanlarını öldürdük. Kırgız halkı kağana teslim oldu, boyun eğdi 
(T1-K, 3-4).

Uzak mesafelere keşif devriyeleri gönderdim, gözetleme kulelerini (yerli 
yerince) koydurttum. Dönen düşmanı (geri) getirirdim. Kağanımla seferlere 
çıktık. Tanrı esirgesin, bu Türk halkı içinde zırhlı düşmanların akınına imkân 
vermedim, (kuyruğu) düğümlü (düşman) atlarını koşturtmadım (T1-D, 2-4).

İleri görüşlü, vizyoner, tedbirli: “Göktürk Devleti yöneticileri oymacılara 
taş yontturmuş ve milletine yönelik kalıcı olacak bir vizyon bırakmıştır. Bu 
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vizyona göre Türk milletine geçmişteki hatalarını tekrarlamamasını, ayrılı-
ğa düşme gibi olumsuzluklara kapılmamasını, ihtarlarını dikkate almasını, 
yanılmalara karşı dikkatli olmasını ve milletin evlatlarına bunları öğretme-
si gerektiğini vurgulamıştır. Bir kalıcı vizyon olarak görülebilecek sözler ve 
düşüncelerin bu abidelerde mevcut olması dönemin yöneticilerinin vizyoner 
liderlik tarzı gösterdiklerinin bir işaretidir. Bilge Kağan’ın bu abidelerin ka-
lıcılığını vurgulamış olması vizyoner liderlik tarzı sergilediklerinin açık bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu abidelerin nesiller boyunca kalıcı 
olacak bir karakterde yazılmış yapısı ve metinde belirtildiği gibi ulaşılabi-
lir bir yere konulmuş olması önemlidir. Bu abidelerdeki ifadelerin özellikle 
gelecek nesillere kalıcı bir karakterdeki bir yazı kazınarak bırakılmış olması 
vizyoner liderlik tarzı gösterildiğinin belirtisidir” (Ayan, 2015: 312).

Türk(lerin) hakanı Ötüken dağlarında oturur (ve oradan hükmeder) ise ülkede 
(hiçbir) sıkıntı olmaz (KT-G, 3) (BK-K, 2).

Ötüken dağlarından daha iyi bir yer asla yok imiş! (Türk halkının yurt edine-
ceği ve) yönetileceği yer Ötüken dağları imiş! (KT-G, 4) (BK-K, 3).

Çin halkının sözleri tatlı, ipekli kumaşları (da) yumuşak imiş. Tatlı sözlerle 
(ve) yumuşak ipekli kumaşlarla kandırıp uzak(larda yaşayan) halkları böylece 
(kendilerine) yaklaştırırlar imiş. (Bu halklar) yaklaşıp yerleştikten sonra (da 
Çinliler) fesatlıklarını o zaman düşünürler imiş. İyi (ve) akıllı kişileri, iyi (ve) 
cesur kişileri ilerletmezler imiş; (öte yandan) bir kişi suç işlese, onun boyu(-
na), halkı(na) (ve) hısım akrabasına kadar (herkesi) öldürmezler imiş. (Çin 
halkının) tatlı sözlerine (ve) yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp, (ey) Türk 
halkı, çok sayıda öldün! (Ey) Türk halkı, öleceksin! Güneyde Çuğay dağları-
na (ve) Töğültün ovasına konayım dersen, (ey) Türk halkı, öleceksin! Orada 
kötü (niyetli) kimseler şöyle akıl verirler imiş: “(Çinliler, bir halk) uzak(ta 
yaşıyor) ise, kötü- hediyeler verir, yakın(da yaşıyor) ise iyi hediyeler verir” 
deyip öyle akıl verirler imiş. (Ey) cahil kişiler, bu sözlere kanıp, (Çinlilere) 
yakın gidip, çok sayıda öldünüz. O yere doğru gidersen, (ey) Türk halkı, öle-
ceksin! Ötüken topraklarında oturup (buradan Çin’e ve diğer ülkelere) ker-
vanlar gönderirsen, hiç derdin olmaz. Ötüken dağlarında oturursan sonsuza 
kadar devlet sahibi olup hükmedeceksin (KT-G, 5-8) (BK-K, 4-6).
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(Ey) Türk beyleri (ve) halkı, bunu işitin! Türk (halkı), dirilip (nasıl) devlet 
sahibi olacağını buraya (taş üzerine) hakkettim; yanılıp (nasıl) öleceğini de 
buraya hakkettim. (Söyleyecek) her ne sözüm var ise ebedî taşa hakkettim. 
Ona bakarak (bu sözleri) öğrenin (KT-G, 10-11) (BK-K, 8).

Ben ebedî taş diktim, Çin hakanından ressam ve heykeltraşlar getirttim, (Kül 
Tigin’in türbesini) süslettim (KT-G, 11) (BK-K, 14).

On-Ok oğullarına (ve) yabancılarına kadar (hepiniz) bunları görüp öğrenin. 
Ebedi taş hakkettirdim. (Burası) yakın (bir) mevki olduğundan, ayrıca kolay 
erişilir (bir) yer olduğundan, böyle kolay erişilir (bir) yerde ebedi taş hakket-
tirdim, yazdırttım. Onu görüp öylece bilin (ve öğrenin). O taşı (... hakkettir-
dim) (KT-G, 12-13) (BK-K, 15) .

Siyasette mahir: “Göktürk Devleti yöneticilerinin dönemin şartlarının gerek-
tirdiği bir şekilde otoriter liderlik tarzını kullandığı söylenebilir. Orhun Abi-
delerinde yer alan baş eğdirmiş, diz çöktürmüş, kağansızlaştırmış, ilsizletmiş 
ve çeşitli yerleri ele geçirmiş gibi ifadeler dönemin yöneticilerinin otoriter li-
derlik sergilediklerinin bir göstergesidir. Ayrıca dört yandaki millete hükmet-
mesi, art arda sefer ve savaşlar yapmış olması, hâkimiyet arayışları dönemin 
yöneticilerinin şartların gerektirdiği bir biçimde otoriter liderlik sergilediğini 
ortaya koymaktadır” (Ayan, 2015: 313).

Bu yerde oturup Çin halkı ile (ilişkileri) düzelttim. (Çinliler) altın(ı), gü-
müş(ü), ipeğ(i) (ve) ipekli kumaşları güçlük çıkarmaksızın öylece (bize) ve-
riyorlar. Çin halkının sözleri tatlı, ipekli kumaşları (da) yumuşak imiş. Tatlı 
sözlerle (ve) yumuşak ipekli kumaşlarla kandırıp uzak(larda yaşayan) halkla-
rı böylece (kendilerine) yaklaştırırlar imiş. (Bu halklar) yaklaşıp yerleştikten 
sonra (da Çinliler) fesatlıklarını o zaman düşünürler imiş. İyi (ve) akıllı kişi-
leri, iyi (ve) cesur kişileri ilerletmezler imiş (KT-G, 4-6) (BK-K, 3-4).

Ben Türgiş hakanına kızımı pek büyük (bir) törenle alıverdim. Türgiş haka-
nı(nın) kızını (da) pek büyük (bir) törenle oğluma alıverdim (BK-K, 9-10).

Vefalı, saygılı, erdemli: Kardeşi öldüğünde duyduğu acıyı ifade ederken kul-
lanılan kelimeler ve iyi dualar dikkat çekicidir:
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Kardeşim Kül Tigin vefat etti. Kendim yas tuttum. Gören gözlerim görmez 
gibi, eren aklım ermez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zaman Tanrısı 
(öyle) buyurunca insanoğlu hep ölümlü yaratılmış. Öyle düşündüm. Gözle-
rimden yaş gelse engel olarak, gönülden feryat gelse geri çevirerek yas tut-
tum. Çok yas tuttum (KT-K, 10-11).

(Halkınızı) değerli evladınızdan, tay (gibi) oğullarınızdan daha iyi besliyor 
idiniz. Uçup gittiniz. Gök(ler)de de hayattaki gibi (olasınız) (KT-GD).

... (unvansıza) unvan verdim. Küçük unvanlıyı terfi ettirdim (BK-D, 41).

Dürüst, samimi: Beylerin ve halkın zaaflarıyla olumsuz yönlerinin de sıralan-
ması dürüstlüğün ve içtenliğin yansımalarıdır. Söylediklerinin yalan olmadı-
ğını da “bu sözümde yalan var mı” sorusuyla pekiştirmektedir.

(Ey) Türk halkı, (sen) tok gözlüsün: Açlığı tokluğu düşünmezsin; bir (de) 
doyarsan açlığı (hiç) düşünmezsin. Böyle olduğun için, (seni) besleyip doyur-
muş olan hakanlarının sözlerini (dinlemeden ve rızalarını) almadan her yere 
gittin, oralarda hep mahvoldun (ve) tükendin. Oralarda (nasılsa sağ) kalmış 
olanları(nız da hemen) her yönde bitkin ve mecalsiz (bir hâlde) yürüyor idi-
niz. Tanrı lütufkâr olduğu için, benim (de) talihim olduğu için, hakan (olarak 
tahta) oturdum. Tahta oturup yoksul (ve) fakir halkı hep derleyip topladım: 
Fakir halkı zengin yaptım, az halkı çok yaptım. Yoksa, bu sözümde yalan var 
mı? (KT-G, 8-10) (BK-K, 6-8).

Gönlümdeki sözlerimi yazdırdım (KT-G, 12) (BK-K, 14).

Bizim askerlerimizin atları zayıf(tı), yiyecekleri (de) yok idi. Kötü kişiler... 
cesur erler bize hücum etmişler idi (KT-D, 39-40).

Asil, saygın: “Göktürk devleti yöneticilerinden Bilge Kağan öldüğünde di-
ğer milletlerin gösterdiği saygı ve ilgi dikkat çekmektedir. Bu durum Bilge 
Kağan’ın kendi milletine büyük hizmetleri olan bir devlet adamı olarak diğer 
ülkelerden de saygı gördüğünün göstergesidir” (Ayan, 2015: 310).

(Ben), Tanrı gibi (ve) Tanrı’dan olmuş Türk Bilge Hakan, bu devirde (tahta) 
oturdum (KT-G, 1) (BK-K,1).
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İleri(de), gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, geride gün batısına (ve) 
kuzeyde gece ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana 
tabidir. Bunca halkı hep düzene soktum (KT-G, 2-3) (BK-K, 1-2).

(Sonra) kendileri öylece vefat etmişler. (Cenaze törenlerine) yasçı (ve) ağ-
layıcı (olarak) doğuda, gün doğusundan Bükli Çöl halkı, Çinliler, Tibetliler, 
Avarlar, Bizanslılar, Kırgızlar, Üç Kurıkanlar, Otuz Tatarlar, Kıtaylar, Tatabı-
lar... bunca halklar gelerek ağlamışlar, yas tutmuşlar. (Onlar) onca ünlü hü-
kümdarlar imiş (KT-D, 3-4) (BK-D, 4-5).

Ondan sonra, Tanrı akıl verdiği için, (onu) ben kendim kağan yaptım (T1-B, 6).

Alçak gönüllü: Onca mücadeleden, zaferden ve başarıdan sonra bunları anla-
tırken büyüklenme, gururlanma, övünme ifade eden sözlerin kullanılmaması 
yöneticinin tevazusunu göstermesi bakımından önemlidir.

İleri(de), gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, geride gün batısına (ve) 
kuzeyde gece ortasına kadar, bu (sınırlar) içindeki (bütün) halklar hep bana 
tabidir. Bunca halkı hep düzene soktum. Onlar şimdi (hiç de) kötü (durumda) 
değiller (KT-G, 2-3) (BK-K, 2).

Töreye bağlı: Girişilen mücadelede ve yapılan işlerde gözetilen hususlardan 
biri de Türk töresidir.

... devletsiz kalmış, hakansız kalmış halkı, cariye olmuş, kul olmuş halkı, 
Türk örf ve âdetlerini bırakmış halkı atalarımın dedelerimin töresince (yeni-
den) yaratmış (ve) eğitmiş (KT-D, 13) (BK-D, 11-12).

Tok gözlü: Türk halkının tok gözlü olduğunu söylemesi kendisinin de bu ni-
telikte olmasının tezahürüdür.

(Ey) Türk halkı, (sen) tok gözlüsün (KT-G, 8) (BK-K, 6).

Orhun “yazıtlarında göze çarpan, diğer bir mesele de önceki Köktürk kağan-
larına yapılan eleştirilerdir. Önceki kağanların da hanedan üyesi olduğu dü-
şünülürse bu eleştirilere bir özeleştiri de denilebilir. Çoğu, Bilge Kağan’ın 
ağzından ifade edilen bu eleştirilerde, Köktürklerin bağımsızlığını kaybetme-
si başta olmak üzere, toplumun fakirleşmesinin ve devletin yıkılmasının ana 
nedeni; başa geçen kağanların ‘bilgisiz, iradesiz, öngörüsüz’ olmalarıdır. Bu 
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eleştiriler sadece kağanlarla sınırlı kalmamış, kağanların beyleri ve yer yer bu 
kötü devlet adamlarına uyan, ya da bilgili kağanlarının sözünü dinlemeden, 
başına buyruk hareket eden, millet (bodun) de eleştirilmiştir. Gelecek nesil-
lere, zaferlerin, hezimetin, başarıların, mutlu günlerin vesikâlarını ulaştırmak 
isteyen Köktürkler, bu vesileyle düşmanlarını da zikretmiş ve gelecek nesil-
lere düşmanlarını da tanıtmak istemiştir” (Konur).

Bilgisiz, akılsız, sabırsız, başkalarına özenen, ferasetsiz bazı yöneticilerin 
başarısız oldukları da samimiyetle itiraf edilmiş; cahil, akılsız, geleceği dü-
şünmeyen, umursamaz, kolay aldanan, saf, itaatsiz boyların bu yüzden esir, 
yoksul ve sefil oldukları da vurgulanmıştır:

Dokuz Oğuz beyleri (ve) halkı, bu sözlerimi iyice işitin (ve) sıkıca dinleyin 
(KT-G, 2) (BK-K,1).

Akılsız hakanlar tahta oturmuş şüphesiz, kötü hakanlar tahta oturmuş şüphe-
siz. (Onların) kumandanları da akılsız imişler şüphesiz, kötü imişler şüphesiz. 
Beyleri (ve) halkı itaatkâr olmadığı için... (KT-D, 5-6) (BK-D, 6).

Türk beyleri Türk unvanlarını bıraktı (KT-D, 7) (BK-D, 7).

Bilgisizliği yüzünden, bize karşı hatalı hareket ettiğinden, hakanları öldü, ku-
mandanları (ve) beyleri de öldü (KT-D, 19) (BK-D, 16).

Kül Tigin Azman kır (at)ına binip sabırsızca hücum etti (KT-K, 5).

Kül Tigin Az yağızına binip sabırsızca hücum ederek bir eri mızrakladı (KT-K, 5).

O cehaletiniz yüzünden, kötü tavır ve hareketleriniz yüzünden, amcam Hakan 
vefat etti (KT-D, 24) (BK-D, 20).

(Çin halkının) tatlı sözlerine (ve) yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp, (ey) 
Türk halkı, çok sayıda öldün! (KT-G, 6) (BK-K, 5).

Açlığı tokluğu düşünmezsin; bir (de) doyarsan açlığı (hiç) düşünmezsin (KT-
G, 8) (BK-K, 6).

(Ben) hiç de zengin ve müreffeh (bir) halk üzerine hükümdar olmadım. (Tam 
tersine) karnı aç, sırtı çıplak, yoksul ve sefil (bir) halk üzerine hükümdar ol-
dum (KT-D, 26) (BK-D, 21).
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Bizim askerlerimizin atları zayıf (tı), yiyecekleri (de) yok idi (KT-D, 39-40).

Düşmanlarımız çepeçevre ocak gibi idi; biz (ortadaki) aş gibi idik (T1-G, 1).

4. SONUÇ

Göktürk döneminden kalan Orhun yazıtları, tarihî deliller olmaları yanında 
Türkün karakterine dair çok önemli bilgileri de ihtiva eder. Kitabelerde Türk 
kültürünün ve medeniyetinin esasları sergilenir. Türkün varlığını korumak 
amacıyla giriştiği mücadeleler, dürüstçe anlatılırken Türkün övgüye layık üs-
tün meziyetleri yanında zaafları da içtenlikle dile getirilir.

Kitabelerden yöneticilerin kutlu, bilge, bilgili, akıllı, fedakâr, sorumluluk 
sahibi, çalışkan, cömert, teşkilatçı, cesur, sabırlı, azimli, başarılı, komutan, 
yiğit, savaşçı, ileri görüşlü, vizyoner, tedbirli, siyasette mahir, vefalı, saygılı, 
erdemli, dürüst, samimi, asil, saygın, alçak gönüllü, töreye bağlı, tok gözlü 
olmaları gibi müspet bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca bilgisiz, akılsız, sabırsız, 
başkalarına özenen, ferasetsiz bazı yöneticilerin başarısız oldukları da sami-
miyetle itiraf edilmiş; cahil, akılsız, geleceği düşünmeyen, umursamaz, kolay 
aldanan, saf, itaatsiz boyların bu yüzden esir, yoksul ve sefil oldukları da 
vurgulanmıştır.

Kitabeler, Türkün üstün meziyetlerine dair veriler yanında zaaflarına dair ve-
riler de içermektedir. Bu sebeple bunlar, Türkün karakterini yansıtan kodlar 
olarak da değerlendirilebilir. Türk düşmanlarının/yabancıların buradaki veri-
lerden kaynaklanan politikalar geliştirerek yüzyıllardır Türkleri ortadan kal-
dırma en azından zayıflatma gayretinde olduklarını söylemek çok iddialı bir 
düşünce olmasa gerektir. Bugünkü durumumuzu izah ederken bu husus da 
dikkate alınmalıdır. İbret alınmadığında tarihin tekerrür ettiğine dair örnekler 
çoktur.

Orhun yazıtları hakkında şimdiye kadar yapılan çalışmalara dair bibliyograf-
yanın bir tez konusu olduğu göz önünde bulundurulduğuna dil, tarih, sosyo-
loji, felsefe, kültür ve medeniyet bakımından çok önemli bu abideleri, orta 
öğretim ders kitaplarında bir kaç cümleyle geçiştirmek oldukça düşündürü-
cüdür.
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Şule Bilge ÖZKEÇECİ
Sosyolog-Editör/Türkiye

TÜRKİYE’DE BEŞ NESİLDE DEĞİŞİM  
VE EĞİTİM

1. FATMA’DAN TÜLİN’E, TUBA’DAN MERVE’YE, 
ALEYNA’DAN GELECEĞE NESİLDEN NESİLE DEĞİŞİM
Birinci Nesil: Büyük Dedelerin Kuşağı

İncelenen ilk kuşak 1800’lü yılların sonu ve 1900’lerin başında yaşayan büyük 
dedelerin neslidir. Hatırattan bu dönemde yaşayan, Kayseri’de doğup İstan-
bul’a giden Cemal Efendi’yi örnek verelim:

...93 Harbi’nde 9 ay çarpışan Osmanlı ordusundan kalanlar Filibe’den 
kovalanmış, Edirne’de bile tutunamamıştır. 64 milyon Osmanlı’dan on 
binlerce Türk kadını ve çocuğu kesildi ve bir milyondan fazla Türk Bul-
garistan’dan İstanbul’a hicrete mecbur edildi. Birkaç sene içinde yaralar 
sarıldı, yeni hastaneler, mektepler yapılarak Terkos suyu içilmeye açıldı. 
Kağıt fabrikası yapıldı. Batum, Köstence, Arnavutluk, Hicaz, Şam, Ye-
men, Bağdat elimizde idi.

1877: Bu ortamda Kayserili küçük Cemal 6 yaşlarında bulunuyordu. 
...Cemal Efendi mahalle mektebinde hatim indirmiş. Numune-i Hamidiye 
Mektebi’nde iki sene okumuş. Ulûmu diniye ve yazı muallimi Merkez’in 
Şükrü Efendi Hoca. Diğer feyiz aldığı hocaları: Vidinli Hafız Efendi, Kı-
sıklı Hacı Kâsım Efendi, Hacı Enver Efendi.

Cemal Efendi 13 yaşına gelince, muhterem pederleri Kahveci İbrahim 
Ağa emanet ruhunu Hz. Allah’a teslim edince İstanbul’da yaşayan ağa-
beyi Ziyaeddin Efendi, annesi ve Cemal Efendi’yi yanına getirtiyor. Zi-
yaeddin Efendi kardeşi Cemal’i Bahriye Mektebi’ne yazdırıyor. İki sene 
idâdi, üç sene makina kısmında toplam beş sene, din dersleriyle birlik-
te on sene tahsil görüp 1321(1905) 23 yaşında mektebi bitirip Bahriye 
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çarkçı üsteğmen olarak fabrika tornahanesinde 18 sene çalışıyor. Ce-
mal Efendi 15 yaşında Bahriye Mektebi idâdi kısmında 1897 tarihinde 
bitirdiğinde, Plevne kahramanı Gazi Müşir Osman Paşa (1832-1897) 
Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.

...Cemal Efendi, bahriye fabrika tamirhanesinde üsteğmen olarak ça-
lışırken her Cuma tatilinde abisinin evine geliyor, yenge Ayşe Sıdıka 
Hanım titiz, annesi Akkadın Hanım telaşlanıyor. Beyaz bahriye elbise-
lerini yıkıyor. Bir yaz Kadıköy’e sayfiyeye çıkıyorlar. Her Cuma çeşit-
li yerlerde gezme yapıyorlar. Kadıköy’e gider gelirken bir Cuma için 
Fatih Camii’ne vaaza devamlı arkadaşı “sen de gel, çok seveceksin” 
diyor, söz alıyor. Cennetmekân, firdevs-i âşiyan, zâtında kâmil gayri 
de mükemmil, bihakkın sünnet-i seniyyeye itaatli, âlim, fâzıl, müttekî, 
zamanın kutbu olan Hacı Nuri Efendi’nin derslerine başlıyor, pek çok 
istifadeler etmiş, “noksan kalan mesail ve terbiyeyi diniyeyi ondan öğ-
rendim” derdi. Her gün üç türlü ders okuturdu, ikindiye kadar öğle dersi 
devam ederdi. ...Bir saniyesini boş geçirmemiş, sayısız âlimler yetiştir-
miştir. Bir dersinde ilim öğrenmenin faziletinden bahsetti, o kadar tesir 
icra etti ki, ihtiyarlar, eskiciler bile ilim tahsiline koştular.

...Cemal Efendi, 1907’de 25 yaşında Saraybosna’dan Hacı Salih Efen-
di’nin kızı Ayşe Hanım ile evleniyor, iki kızı oluyor. Biri Zehra; 7 ya-
şında ölüyor, diğeri Zeliha Hanım (1328) 1910.

Cemal Efendi, aile içinde en büyüğünden en küçüğüne son derece saygı ve 
hürmet gören güçlü karakter sahibi, ilkeli bir şahsiyettir. Doğru bildiklerini 
her şartta savunur, hatta dini ve ahlaki konulara gereği gibi riayet etmedik-
lerini düşündüğü aile bireylerinden ayrı yaşamayı tercih eder. Onun evlatları 
da ilkelerine sahip çıkmakla birlikte kaçınılmaz olarak değişimlerden etkilen-
mişlerdir.

Mahalle mektebi ve medreselerde sürdürülen eğitimde temel olarak Kur’an-ı 
Kerim öğretilmektedir. Hafızlık ise çok tercih edilen bir kazanımdır. Hoca-
ların vaazları da önemli bir eğitim unsurudur, hatta meşhur hocaların müda-
vimleri bulunur.
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Hatıratta Cemal Efendi’nin derslerini dinlediği Hacı Nuri Efendi Hoca’nın 
çocukların babalarına yazdığı, 2 Ocak 1917 tarihli şu mektup yer almaktadır:

“Esselamü aleyküm. Velinimetimiz, sebeb-i devletimiz, baş tacımız 
efendi babacığımız, cümlemiz afiyette olup mübarek ellerinizden öpe-
riz. Emriniz üzerine derslerimize çalışıyoruz. Hanım hocalarımız ge-
liyor, derslerimizi dinliyorlar. Baki afiyette olmanızı Cenab-ı Hak’tan 
temenni ederiz efendim. Biz de sizin dualarınıza muhtacız efendim.”

Mektubun altındaki imzalar: Kerimeniz Fatma, oğlunuz M. Emin, oğ-
lunuz M. Sait, kerimeniz Aişe, oğlunuz Mustafa Şemsi, Kerimeniz Ha-
tice, Kerimeniz Zeynep.

Bu dönemde, farklı milletlerden ve dinlerden insanlardan oluşan Osmanlı 
devleti içerisinde etkileşim içinde bir yaşam biçimi olduğu görülür. Hatıratta 
hayatından söz edilen Ziyaeddin Efendi’nin bir Ermeni tarafından medrese 
eğitimine yönlendirildiği, bir süre bir papazın evinde kaldığı görülür:

... Ziyaeddin Efendi on yedi yaşında Ramazan cerrine Kırşehir’e izin 
alıyor. Orada bir düğünde tesadüf İstanbul’u iyi bilen bir Ermeni, 
Kur’an ve ilâhi okuyuşunu çok takdir ediyor ve “Sen İstanbul’a git, 
geleceğin çok parlak olur.” diyor. O da dinliyor. Kırşehir’den 50 günde 
katırlarla İstanbul’a geliyor. (Yolda Ankara’da duraklıyor; para lâzım. 
Üç ay bir papazın evinde kalıyor ve sıbyan mektebinde yardımcı hoca-
lık yapıyor, 3-5 kuruş kazanıyor.) Yol arkadaşı Hafız Ömer Efendi ile 
Fatih Medresesi’ne yazılıyor.

İkinci Nesil: Büyük Anne ve Büyük Babaların Kuşağı

Bu kuşak, koskoca bir devletin yıkılışına, yeni bir devletin kuruluşuna şahit-
lik eden savaşlar, acılar, dramlar, yokluklar gören, sonrasında yeni rejimin 
yaptığı devrimlerle eskiden gelen tüm bilgi ve birikimi yok sayılan ikinci 
kuşak, yani büyük anne ve büyük babaların neslidir. Bu kuşaktan ilk örnek 
Kayserili Şükrü Efendi:

...Şükrü Efendi 1310 (1892), Kayseri doğumludur. Anne ve babasını hiç 
görmemiş. Öksüz, yetim, üç yaşında annesinin kardeşi; dayısı Tabak 
Çerkez Hacı Mustafa Ağa’nın evine götürülüyor. Yanında 5 yaş büyük 
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abisi Osman da vardı. Hasinli Camii yanında mahalle mektebinde 2-3 
sene okuyorlar. Sonra ip eğirenlerin yanına çırak veriliyorlar. Haftalı-
ğı 4 kuruş parayı alınca dayı Mustafa Ağa’nın hanımı Sare Hanım’a 
(nam-ı diğer gelin anne)ye veriyorlar. ...Şükrü Efendi de tabaklığa baş-
lıyor. Sık sık mezarlardan it pisliği topluyor, arkasında teneke.

“Dayım şafak uykusu uyumazdı, camiye giderken öhö öhö derdi, yataktan 
fırlardım, güneş doğmadan tabakhaneye giderdik, her gün öğleye kadar. 
Öğle de eve geliriz, çamaşır değişir, yemek yer, sonra Latife ablamın ko-
cası eniştem kebapçı Bekir Usta’nın yanına çıraklığa giderdim. Hilesiz iş 
yapar, doğru, çok çalışkan, camiaya kendini sevdirmiş bir sanatkârdı, ne 
öğrendimse ondan öğrendim. Fırına ekmeği götürür, sayar, beni gönderir, 
ekmekleri say, eve götür derdi. Götürürdüm, canım taze ekmeği ister, ab-
lam al kardeşim der, ucundan azıcık koparırım, fazla veremez alamam!”

...Kayserili kebapçı çırağı Şükrü Efendi, 18 yaşına gelince ablası Lati-
fe Hanımın, ahiret kardeşinin ablası olan Fatma Hanım’ın kızı Hadise 
Hanım’la nişanlanıyor.

...Hadise Hanım’ın babası cami imamı Sabit Hoca’nın vazifesi köy-
lerdeydi. Ara sıra şehre inerdi. Çocuklarının tâlim ve terbiyeleri için 
titizlikle hareket ediyordu. Hafızası çok kuvvetli olan Hadise Hanım, 
ilahiler, masallar ve hikâyeler ezberlemişti.

...Hacılar önündeki bağı satıp düğün yapıyorlar. Ahmet isminde bir oğlu 
doğuyor, küçükken ölüyor. 20 yaşında askere çağırılıyor, Talas araba-
sıyla her gece bir yerde kalarak 7 günde Ankara’ya gidiyorlar. Cebinde 
4 sarı lira (altın) varmış. İki sene heyeti muallime olarak çalışıyor, arka-
daşları Çanakkale Harbi’ne gidiyor, kendisi İstanbul’a gidiyor, Samat-
ya’da bir ay kalıyorlar. Trenle Edirne’ye, oradan Şumnu’ya gidiyor, 4 
ay kalıyorlar.

“...sonra Varna’ya yaklaştık, Rus teyyareleri Varna’yı bombalıyordu, 
Şumnu’ya geri geldik. Romanya’ya 1800 asker gidiyorken yolda so-
ğuktan bir gecede 90 asker öldü. Tuna kenarında Silistre’deki din kar-
deşlerimiz karşıcı çıktı. Bulgarlar ise çizme için ayak, baldır keserlerdi. 
Kalas’ta iki sene kaldık. Kışın tifüs hastalığından her gece 15-20 ölü-
veriyorduk. Benim bulunduğum kışlayı 4 zincirle ablukaya almışlar. 
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Hastalık nedeniyle yakmaya karar verdiklerini duyduk. 80 silahlı er tel 
örgüyü yarmaya karar verdik...”

Şükrü Efendi 7 yıl askerlik yapar, eve döndüğünde oğlu yedi yaşındadır. Bir 
bakkaliye dükkanı açar, gayretle ve eşinin de desteğiyle işini büyütür. Dört 
çocuklu Şükrü Efendi eşi hastalanıp ölünce İstanbul’dan Saraybosnalı bir 
göçmen ailesinin kızı Zeliha Hanım ile evlenir. Aile, Kayseri’nin en nüfuzlu 
ve varlıklı ailelerinden biri haline gelir.

İkinci isim İstanbul doğumlu Kemal Efendi:

İstanbul 1309 (1891) doğumlu Hafız Kemal Efendi, babasından 14 ya-
şında hafızlığı ikmal ediyor. Bir yandan da Vefa İdadisi’nde okuyor. 
Ayrıca her sabah namazından sonra Fatih Camii’nde Manisalı Mustafa 
Şefik Efendi’den Arapça dersi alıyordu. 6-7 sene devam etti. Üç mühim 
işi (medrese, mektep, hafızlık) yürütemedi. Okulu ikinci sınıfında bı-
raktı, medreseler kapandı. Darül Hilâfetül Âliye medresesi sahın kısmı-
na yazılmış, iki senede bitirmiş. 1914’de I. Cihan Harbi başladı. Yedek 
subay mektebine oradan Levazım Mektebi’ne, geri hizmete Çanakka-
le’ye hesap memuru olarak gidiyor. İngiliz, Fransızlarla harp oluyor. İki 
sene sekiz ay devam ediyor.

“Bir askerimiz en büyük Fransız gemisini bir top mermisiyle batırdı. 
Haftalarca elbiselerimizle yattık, süpürge tohumu yedik. Bir gün kalk-
tık ki düşmanlar sofralarını bırakıp kaçmışlar, ganayimini kapıştık.”

1918 harp bitti. Bir Ermeni ile 250’şer lira koyarak kumaş dükkanı açı-
yor. Kumaşlar satılmıyor, eksiliyor, çalınıyor. 5-6 ay sonra ayrılıyorlar. 
Müveddet isimli bir hanımla evleniyor. İki erkek çocuğu oluyor.

...Camii imamı oluyor. Meşruta’da oturuyor. Kurtuluş’ta bir ev alıyor. 
Camiden ayrılıyor. 1955-1956 ticaret odasında memur olarak 32 sene 
çalışıyor. İkramiye alıp emeklilik alamadan ayrılıyor. 1953’te ikinci ha-
nımı Naime ile evleniyor. 19 ay ikinci askerliğini (41 yaş) yapıyor.

...Hala notalarla, tanbur dersi, yazı dersi verir. Hocalardan çok talebesi 
var. M.C. Hükûmeti’nin yeni açtığı müzik okuluna profesör yaptılar. 
Hanımı konservatuarda hala hocalık yapıyor. Bir ara hacca gitti, sakal 
bıraktı, zayıf, titiz, nüktedan, güler yüzlü bir ihtiyardır.
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Bu nesil savaşların ve siyasal dönüşümün en fırtınalı dönemini birebir yaşar, 
ama dönem şartları ne kadar zor veya siyasi yaptırımlar ne kadar baskın olur-
sa olsun gündelik hayatın bir rutini olduğu görülür. Savaştan dönenler, kendi 
gayretleriyle çalışıp hayata tutunmaya çalışır.

Bu süreçte kadınlar da çalışmaktadır. Zira savaş sonrası bir ortamda maddi sıkın-
tılar kadın erkek herkesi çok yıpratır. Fakat onların günümüzde olduğu gibi öz-
gürlüğünü kanıtlama, ayaklarının üstünde durma, erkeğe nispet gibi dertleri yok-
tur, ihtiyaçları olduğu için çalışırlar ve toplum içinde cinsi cazibeleri, erkeklerle 
yarışları, para kazanma çabaları ile değil evlat, eş, anne olarak konumlanırlar.

Hatıratta gümrük memuru Nazif Efendi’nin kızı Melahat’in bir yüzbaşıyla 
evlendiği, adam kumara alışınca ondan ayrılıp belediye mezarlıklar müdürlü-
ğünde çalıştığı kaydedilmiştir. Yine Hoca Nuri Efendi ahirete göçtükten sonra 
eşinin senelerce tülbent yaptığı, kızları Hatice Hanım’ın çorap yaptığı, Zey-
nep Hanım’ın Beyoğlu’nda terzi yanında çalıştığı anlatılmıştır.

Evlilikler bugünün klişelerinden uzak, şartların gerektirdiği veya ailenin uy-
gun gördüğü şekilde gerçekleşir. Göçler de önemli bir etkendir; Anadolu’dan 
gelenlerle Balkanlardan gelenler arasında evliliklere sık rastlanır. Mesela 
Saraybosna kökenli genç bir kız dört çocuk sahibi bir adama İstanbul’dan 
Kayseri’ye gelin gider. Genç bir delikanlı, dul, 7-8 yaşlarında oğlu olan bir 
hanımla evlenir. Birlikte yaşayan, varlıklı bir anne ve iki kızının evine -bo-
şanmış kızına eş olarak- dul, emekli PTT müdürü bir bey içgüveyi olur.

Bu dönemde eğitim hayatında, ilk önce mahalle mektebi ve medreseler vardır. 
İstanbul’un merkez olduğu eğitimde II. Abdülhamid’in yaptığı yeniliklerin ve 
açtığı okulların büyük etkisi olduğu görülmektedir. Hatıratta bu yeniliklerden 
söz edilerek sadece okullar; tıp fakültesi, mülkiyeyi mektebi, hukuk mektebi, 
güzel sanatlar akademisi, yüksek ticaret mektebi, mühendis mektebi, yatılı kız 
lisesi, Bursa’da ipekçilik mektebi, Halkalı ziraat ve baytar mektebi, maden 
arama mektebi, dilsiz ve sağırlar mektebi olarak zikredilir. “...her vilayette 
mektepler, köylere kadar kurslar açtı, parasız kitap, kalem, defter gönderdi.” 
denirken kastedilen bugünün Türkiye sınırları değil geniş Osmanlı coğrafya-
sıdır. Hatıratta yer alan Cemal Efendi’nin kızı da bu mekteplere gitmiş, erkek 
dış giyim branşında eğitim görüp diploma almıştır.
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Mesleki ve sanatsal eğitimde usta çırak eğitimi olduğu görülür. Hem Şükrü 
Efendi hem Kemal Efendi bu tarz eğitim alır.

Sonrasında yapılan devrimlerle yeni rejimin okulları devreye girer ve çocuk-
lar artık yeni alfabe ile eğitim görür. Bir İstanbul hanımefendisi olarak ta-
nıdığım anneannem de bir Anadolu kadını olarak tanıdığım babaannem de 
hem eski yazı hem yeni yazı ile okur yazarlardı. Farklı şartlarda yetişmiş ve 
yaşamış bu kadınlar aynı asil karaktere sahipti. Aynı zamanda günümüzün 
ezilen kadın imajıyla uzak yakın alakası olmayan aile içinde ağırlığı, evlatları 
üzerinde etkileri olan, görmüş geçirmiş, sabırlı, hüzünlü, nezaketli, cefakâr, 
mücadeleci, mütevekkil, nüfuzlu insanlardı.

Üçüncü Nesil: Anne Babalarımızın Kuşağı

3. nesil planlanan bir değişimin ve yeni bir rejimin ilk örnekleri olan arada 
kalmış bir kuşak oldu. Onlar, ders kitaplarında kendi dinini, kültürünü olum-
suzlayan bilgiler okuyarak büyüdü. Bir fikir olarak Batılı düşünürler tara-
fından ortaya atılan modernleşme projesi ile gelenek, modern, çağdaş gibi 
kavramlar veya kanaatler giderek kesin doğrularmış gibi kabul edildi. Bu te-
orilerin karşılığı hayatın içinde yoktu fakat tesirleri ve yönlendirmeleri çok 
büyük veballerle insanların hayatlarını biçimlendirdi.

Anadolu’nun büyük şehrinden birinde, bundan otuz, otuz beş sene ev-
vel, bir hanım toplantısında, hanımlar çocuklarının eğitimi ile ilgili ko-
nuşuyorlardı. Çoğu mühendis eşi ve tahsilli hanımlardı. Öğretmen bir 
hanım, iki çocuğunu şehrin tek koleji olan Amerikan Koleji’ne kaydet-
tirmiş. Amerikan Koleji bu şehirdeki çok eski bir okul ve adı gibi ilk 
olarak Amerikan misyonerleri kurmuş. İlk eğitimcileri papaz ve rahibe-
ler olan Amerikan Koleji sonrasında kapanmış ve yerine yabancı dille 
eğitim veren bir kolej açılmış. Bu okulun imajı halk arasında biraz fark-
lıydı. Bir hanım, “Orada kim bilir nasıl yetiştiriyorlar çocukları, sen de 
öğretmensin, niye kendi okuluna götürmüyorsun, hem kolej çok pahalı 
değil mi?” dedi. Kendisi devlet okulunda öğretmen olan hanım: “Batı 
şiysiynen (şeyiyle/kültürüyle) yetişsinler diye oraya yazdırdık. Ne ya-
palım, karı-koca ikimiz çalışır, öderiz (Özkeçeci, 20017).
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Toplum, modernleşme olarak adlandırılan ve devrimlerle zirveye ulaşan bu 
değişim ve önceki hayat tarzı arasında -hala devam eden- büyük ikilemler 
yaşadı. Yüzlerce yıldır Türkiye’nin enerjisini tüketen sağcı solcu, dindar laik, 
geleneksel modern gibi ikilemler bu dönemde netleşti.

Modern kültür öğelerinin halka benimsettirilmesine yönelik en temel faaliyet 
alanları eğitim, kadın ve aile oldu. Bu ideoloji, en büyük desteğini sinemadan 
gördü. Köyden gelen Kezban hepimizin bildiği o şekilsel dönüşümü yaşa-
madıkça “modern” olamadı. Onun köyünden getirdiği ve vazgeçemeyeceği 
kılığı kıyafetinden başka hiçbir ilkesi, kuralı, kutsalı yoktu. Aynı şekilde fiziki 
güzelliği dışında, toplumda itibar göreceği hiçbir meziyeti de yoktu. Sinema-
nın bu tipleri, saç kesimlerinden kıyafetlerine, yürüyüşlerinden konuşmaları-
na Türk kadınlarına çok etkili bir rol model oldular.

Özentili, ikilemlerde, çelişkili bu nesil, geçmişinden de tamamen vazgeçeme-
di. Kadim değerlerinin yerine ikame edilmeye çalışılan ideolojilerle parçalan-
dı, özellikle gençlik çağlarında her şeyle çatıştı.

İnsanlar gibi şehirlerin de çehresini değişti ve mahallelerden caddelere, sedir-
lerden koltuklara geçen, avlulu evlerden apartmanlara taşınanların değiştirdi-
ği sadece mekan değil bir hayat tarzı oldu.

Yeni okullarda, yeni alfabeyle sürdürülen eğitim alanında, üniversiteler gençle-
rin öncelikli hedefi oldu. İnşa faaliyetlerinin arttığı dönemde bilhassa mühendis-
likler büyük prestij sağladı. Hatıratın yazarı da bu kuşaktandır. O Ticari İlimler 
Akademisi mezunudur. Küçük kardeşi eğitim için yurt dışına gider, kız kardeş-
leri ve kızları seçkin ailelerin kızlarını göndermeyi tercih ettiği kız enstitülerinde 
eğitim görür. Dini eğitim aile içinde aile büyüklerinin rehberliği ile yapılır.

Dördüncü Nesil: Bizim Kuşak

İlkokuldayken 23 Nisan kutlamaları için öğretmenlerimiz derslerimiz-
den çok uğraşırlardı. Müzik eşliğinde dans diyebileceğimiz rontlar, mü-
samereler için aylarca çalışırdık. Mersin’de ilkokul okuduğum yıllarda 
bu törenler için tüm sınıflar hazırlanırdı.
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Bayramda, şehrin merkezinde yapılacak resmigeçit töreni için her ilko-
kul gibi bizim okulumuz da sıra sıra yürüyecekti. Müsamerelerden ve 
tüm gruplardan çok öğretmenlerin çabalayıp hazırladığı iki kişilik ekip, 
okulumuzun medarı iftiharı olarak en önde yürüyorlardı. Bunlar özel 
seçilmiş iki kız talebeydi.

Biz rontlarımıza hazırlanırken öğretmenlerde sınıf sınıf dolaşıp bu kız-
ları seçtiler, tören için hazırladılar. Biri kilolu, iri yarı bir kızdı. Öğret-
menlerden biri provalarda, “Keşke biraz esmer olsaydı.” dedi. Diğeri 
“Boyarız yüzünü karaya.” dedi gülerek. Diğer kız ise okulun en güzel, 
alımlı kızlarındandı. Bunlara nasıl yürüyecekleri öğretildi. Sarışın kız 
başı dik, havalı, gülerek, öbürü boynu bükük, elini ağzına kapatarak 
yürüyecekti. İri yarı kızcağıza bir çarşaf buldular. Bir öğrencinin baba-
annesinin eski bir çarşafı varmış. Onu getirdi. Diğerine özel bir kıyafet 
diktirildi. Bir şort ve gömlekten oluşan kıyafetinin mavi puanlı kuma-
şından geniş kenarlı koca bir şapka yaptırıldı.

Sarı saçlarının boyuyla hizalı mini şortlu, koca şapkalı kız ile siyah çar-
şaf giymiş, yüzü kara boyanmış kız 23 Nisan yürüyüşünde geleneksel 
ve modern olanı temsilen bizim grubumuzun en önünde öğretildiği gibi 
yürüdüler.1

4. nesil, yani bizim kuşak ilkesel ve ideolojik bölünmeler yaşayan bir dönemde 
büyüdü. Modern olmanın hüner kabul edildiği, yüceltildiği, neredeyse tamamen 
şekilsel bir değişim yaşadı. Biraz büyükanne ve büyükbabaların asaletine ve di-
rencine, daha çok ana babaların yüzeysel ve yoz modernleşmesine tanık olan 
ikilemlerde bir kuşak oldu. Bulunduğu durumu kabul etmeyerek çeşitli arayış-
lara girdiğinden bu nesil, görüş ve yaşam tarzlarında derinleşen ayrımlar yaşadı.

Bu neslin handikaplarını Şener Şen’in “Züğürt Ağa” filmindeki karaktere 
benzetebiliriz: Gelenekler için çok mücadele eder, ama bunları tam olarak da 
içselleştirip bir değer sistemiyle güçlendirmemiştir. Bağları zayıftır ve siste-
min çarkları da o kadar yoğun bastırır ki dayanamaz son kalesi, prestiji, onuru 
yani her şeyi olan çizmesini satıp bir şekilde sisteme yenik düşer.

1 Bu alıntı Temas adlı kitapta yer almaktadır. Şule Bilge Özkeçeci Temas, Yazıgen Yayı-
nevi, 2017.
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Türk aile yapısının değişiminde ve Batılı yaşam tarzının benimsenmesinde 
eğitimin yanı sıra romanların başlatıp sinemanın sürdürdüğü rolü bu dönem-
de televizyon üstlendi.

Beşinci Nesil: Çocuklarımız; Geleceğimiz

“Asrı yıla sığdıran bir hamle” olarak yapılan değişiklikler istenen biçimde 
sonuçlanmadı. Gerek dünyada gerek Türkiye’de çok tartışılıp eleştirilen mo-
dernleşme projesinin sonunda yol buraya çıktı. Sonuçlarını yaşamaya devam 
ettiğimiz bu süreçte gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Artan gelir düzeyi, 
yükselen hayat standardı ve teknolojik ilerlemelerle insanlar, bir zamanlar 
özenerek baktığı pek çok şeye ulaşmış durumdadır. Çoğu kişinin, hayatı ko-
laylaştıran, insana hizmet eden imkânlara ulaşma şansı bulunmaktadır ama bu 
refah düzeyi, çevresi eşya ile kuşatılan gençleri mutlu etmeye yetmemektedir.

5. nesilde manzara daha karmaşık bir hal alır. Artık ikilemlerden ziyade ha-
yatlar da sorunlar da çok saçaklıdır.

Bir yanda ellerindeki her imkânı önlerine sunan ebeveynlerinin aşırı koruma-
cı veya aşırı özgür bırakan tavırlarıyla belli ölçüde refah toplumunu yaşayan 
“Lale Devri Çocukları” vardır. Üretim sürecinde, tasarım boyutunda söz sahi-
bi olmadıkları teknolojinin müptelası olan kazanmadığını harcayan ideal bir 
tüketici konumundadırlar.

Diğer yanda dünya ölçeğinde ve ulusal düzeyde kapitalist sistemin sunduğu 
gelir dengesizliği ile ekonomik krizlerin yükü altında ezilip hayatta kalmaya 
çabalayanlar vardır.

Bir yanda inançlarını istediği gibi yaşamaya başlayıp iktidar sahibi olan din-
dar kesimde zihin bulandıran reformistler çoğalmıştır ve din konusunda istis-
marlar, yozlaşmalar yaşanmaktadır.

Diğer yanda gençliğin önüne konan en büyük hedefin genellikle bir üniversite 
eğitimi (meslek edinme) olması gençleri üniversite sınavları dışında amaçsız 
bırakmakta dolayısıyla onları gerçek hayatın problemlerini çözmede zorlanan 
bireylere dönüştürmektedir.
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Bir yanda manevi maddi tüm gıdaları ve kaynakları sıkıntılı, sağlıksız mega 
kentlerin ortamı giderek daha tekinsizleşmektedir.

Diğer yanda estetik kaygıları öne çıkan insanlar daha çok kendileri ile uğraş-
tıkça diyabet, kalp, obezite, kanser, depresyon gibi can yakıcı sağlık sorunları 
ve psikolojik rahatsızlıklar artmaktadır.

Bu savrulmalar uzayıp gitmektedir. Teknoloji ve iletişim araçları ile hayatı 
tanımadan, karakteri oluşmadan tanışıp buluşan çocuklar ilgisiz, umursamaz, 
ne yapacağı belli olmayan bireyler olarak yetişmektedir. Ailelerden çok tele-
vizyonların büyüttüğü, erişimi kolay, kuralsız, denetimsiz, sorumsuz internet 
ve akıllı telefonların eğittiği çok defa kendi yaşamadığı hayata bakan, ne gös-
terilirse onu izleyen bu kuşağın davranış biçimleri de maalesef artık tamamen 
öngörülemez olmaktadır.

İnsan için “beşer-üstü bir hayat akımı içine girmesi ve yeniden dirilmesi için 
oraya dalma imkânı verilmesi” gerektiğini söyleyen Fransız mütefekkir Gué-
non, insanlığın hiçbir dönemde bilginin yüce aşaması”ndan bugün olduğu 
kadar uzaklaşmadığını belirtmektedir (Guénon, 1986). Sonuçta bugünün 
gençleri bu aşamadaki son halkadır. Halkalar genişledikçe her şey daha muğ-
laklaşmakta, iyi kötü, doğru yanlış arasındaki hatlar iyice belirsizleşmektedir. 
Fikir ayrılıklarının çok arttığı ve düşünce biçimlerinin neredeyse sınırsızlaş-
tığı günümüzde ölçü ve normlar anlamsızlaşmaktadır. Ortak bir inancın, bir 
ilkenin birleştirip bağlamadığı gençlerin her biri bir uca savrulmaktadır.

2. SONUÇ

Hem insan hem toplum hayatında son derece tesirli ve kapsamlı bir faktör 
olduğundan dolayı eğitim, bireysel ve kurumsal olarak insanlık tarihi ile var 
olagelmiştir. Doğal olarak her düzen/devlet, kendi çıkarları çerçevesinde bir 
eğitim sistemi oluşturmaya ve kendi zihniyetine uygun bir “eğitilmiş insan 
modeli” tasarlamaya çalışır. Bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhu-
riyeti de rejimin ideolojisini benimseyen nesiller yetiştirmek amaçlamıştır. 
Ancak ideolojilerin dayattığı eğitim modeli genel geçer ve kapsayıcı olama-
dığı gibi yönetime gelen zihniyet değiştikçe değişebilmektedir. Dolayısıyla 
eğitim, siyasi ve ideolojik bir proje, eğitim sisteminin amacı da düzeni pe-
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kiştirmek olmamalıdır. Eğitim sisteminin -toplum hayatının zeminine güçlü 
bir temel olmak üzere- sağlam, değişmez ahlaki ilkeler üzerine kurulması 
gerekir. Eğitimin amacı bu temel ilkeleri benimsemiş, insani kaygıları olan, 
empati kurabilen nesiller yetiştirebilmesi esas olmalıdır.

Bu noktada eğitim çok geniş bir çerçeve olduğundan söz konusu ilkelerin 
kazandırılmasını çocukların şekillendirilmesinde vazgeçilmez bir süreç olan 
temel eğitim olarak sınırlandırabiliriz. Günümüzde ağırlıklı olarak mesleki 
öğretime yani üniversiteye hazırlık olarak öğretim vermekte olan temel eği-
tim, bu işleve indirgenemeyecek kadar önemlidir.

Ayrıca iç ve dış tesirlerin, teknolojik gelişmelerin, çevresel faktörlerin bu de-
rece yoğunlaştığı bir ortamda, çok yönlü etkileşim iletişim araçları ile sürekli 
bilgi akışına maruz kalan bireyler farkına bile varmadan bu güçlü ve kuşatıcı 
difüzyonun tesiri altına girmektedir. Dolayısıyla bu kadar farklı değişken söz 
konusu iken -çok önemli olmakla birlikte- eğitim tek başına sorunlardan so-
rumlu tutulamayacağı gibi tek başına çözüm de olamaz. Bu sebeple sürdürü-
lebilirliklerin tartışıldığı bu çağda belki eğitim formatını da yeniden düşünüp 
dönüştürmek gerekir.
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“MİLLÎ” EĞİTİM
ÜZERİNE YAZILAR

Hiçbir millet yoktur ki milli problemlerine çözüm arasın fakat bulamasın. Yine hiçbir millet 

yoktur ki milli problemlerini başka milletlerin çözdüğü şekilde çözsün ve başarılı olsun.

Vatanımız Türkiye onlarca yıldır çözülmeye çözülmeye kangren haline dönüşmüş herkesin 

farkında ve rahatsız olduğu onlarca problemle boğuşmaktadır. Bu problemlerden ilk akla 

gelenleri değişik amaçları olan terör örgütleri ve bunların her türlü terör faaliyeti; 

aymazlığı, çıkarcılığı ve hedonizmi yaşam biçimi haline getirmiş insanlar; boş vermiş, 

zararlı alışkanlıkların pençesine düşmüş, yönünü ve yolunu şaşırmış gençlik; çevreye 

duyarsız, kaba, şehirden kopardığı her parçayla zenginleşeceğini düşünen ticaret erbabı; 

insan yaşamaz şehircilik anlayışı; bomboş sanat-kültür mekanları, buna mukabil hıncahınç 

dolu alışveriş merkezleri ve eğlence ortamları... İnsanımıza bilhassa gençliğimize örnek 

gösterilenler fakat kim olduğunu, kime hizmet ettiğini bilmediklerimizle dolu 

medyamız…

Bütün bu sorunların kaynağı olan eğitim sistemi, aynı zamanda bu sorunların yegâne 

çözümüdür. 




