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Nazmi Günlü
Bakırköy Kaymakamı

Bilginin ötesinde

gerektiren bir ugrasın
icinde olmalıyız



in yıl l ık vatanımız Anadolu’muzu işga-

le yeltenen sömürgeci küresel güçle-

re karşı verdiğimiz şanlı Mil l î Mücadele’nin 

100’üncü yıl ını mil letçe coşkuyla idrak etti-

ğimiz bugünlerde daha iyi anlıyoruz ki  “Baş 

başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.”

İstiklal ve istikbalimizin korunması ve karşımı-

za çıkan tüm zorlukların kolaylıkla aşılmasında en 

büyük gücümüz; on parmağında on marifetten 

daha fazlasına talip, yol bilenlerle yürüme bilinci-

ne sahip çocuklarımız ve gençlerimizdir. Gençli-

ğini kaybeden bir toplum, maalesef geleceğini de 

kaybeder. Bu sebeple çağlar üstü medeniyet yol-

culuğumuzun devamı için bilginin ötesinde bilge-

lik gerektiren bir uğraşın içinde olmalıyız. Bu ulvi 

uğraş, tabii ki baş öznesi insan olan “eğitim”dir.

Eğitimde asıl unsurun, bireyin kendini bil-

mesini sağlamak ve bireye sorumluluklarını 

fark ettirmek olduğunu belirtir eğitim bil imci-

lerimiz… İnsanımızı “Ver yiyeyim, ört uyuya-

yım.” aymazlığından kurtaracak yegâne güç 

olan eğitim, sosyalleşme sürecimizin ancak 

çevremizde bulunanlarla birl ikte zinde kala-

cağını bildirir bize... Gerçek hayatla burun 

buruna geldiğimizde sanal âlemdeki bireysel 

krall ığın hiçbir anlam taşımadığını, iş başa 

gelmeden önce öğretir eğitim…  

Stratej ik planlamalarla eğit imde nicel ik ve 

erişimle i lgi l i  iht iyaçlarını büyük ölçüde ta-

mamlayan Bakırköy İ lçe Mil l î  Eğit im Müdür-

lüğümüz, 2023 Eğit im Vizyonumuzun işaret 

ett iği “günümüz şart larını çocuklarımızın 

bugünü ve geleceği için anlamlı kı lma” ça-

balarına başarıyla yeni lerini eklemektedir. 

Bakırköy Mil l î  Eğit im camiamız; eğit ime 

nitel ik katan, çocuklarımızın özünü keş-

fetmemizi sağlayan ve onların içindeki ası l 

müfredatı açığa çıkaracak olan her türlü ça-

l ışmasıyla övgüye değer iyi örnekler ortaya 

koymaktadır.

İ lçe Mi l l î  Eğit im Müdürlüğümüz taraf ından 

2019 yı l ı  sayıs ında yeni lenen tasar ımıyla 

yayıma hazır lanan “Eğit im Bakırköy” dergi-

si  de söz konusu iy i  örneklerden bir id ir  ve 

zengin içer iğiy le okur lar ın ın övgüsüne lâyık 

olmayı hak etmektedir.  Eğit imden kültüre, 

spordan sanata, bi l imden teknoloj iye bir-

çok alanda değerl i  çal ışmalara yer veren 

Eğit im Bakırköy’ün hazır lanmasında ve ya-

yımlanmasında özver i l i  emekler in i ,  k ıymetl i 

çal ışmalar ın ı  esirgemeyen tüm eğit im gö-

nül lü ler imize içtenl ik le teşekkür eder; ümit 

edi len hedef ve kazanımlara başar ıy la ula-

şı lmasını  di ler im.

B



âinatın gözde varlığı insana yönelik 
her faaliyette onun ruh ve beden bü-

tünlüğünü, akıl ve kalp birlikteliğini göz önün-
de bulundurmak ilk şartımız olmalıdır. Üstün 
varlık insanın yaratılışına özgü en güzel kıvam-
daki bu bütünlük, kadim medeniyetimizin te-
mel dayanağıdır. 

Birey olarak beşikten mezara, insanlık âlemi ola-
rak da kıyamete kadar hayatımızın her anını saran 
en anlamlı faaliyet, hak ve hakikate dayalı, ilmî ve ah-
lakî temele sahip eğitimdir. Millî eğitim sistemimizin 
dinamizmi ve başarısı ancak bu birlik ve bütünlüğün 
korunarak geliştirilmesine; özü sağlam, sözü doğru, 
yolu düzgün “iyi insan” yetiştirilmesine bağlıdır. 

K
Emrullah Aydın

Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü



Bugün anaokulundan ortaokula, liseden üniver-
siteye tüm eğitim öğretim kurumlarımızdaki çocuk-
larımız ve gençlerimizin sayısı 25 milyonun üzerin-
dedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
insan değersizleştirilip yok sayılsa da gelecek adına 
milletlerin ayakta kalması ve başarı seviyesinin art-
ması, çocuk ve genç nüfusa bağlıdır. Geçmişi iyi 
tefekkür ederek bugünün kıymetini bilen, geleceğe 
emin adımlarla hazırlanan, yüksek değerlere bağlı-
lık bilinciyle yetişen çocuklarımız ve gençlerimiz, en 
büyük gücümüz ve zenginliğimizdir. 

Ancak ne hazindir ki çok defa kıymet bilmez tu-
tumlarla bu güç ve zenginliğimizi, farkında olmadan 
kendi ellerimizle yaralıyoruz. Hayatı çocuklarımıza 
adeta zindan eden birkaç saatlik merkezî sınav so-
nuçlarına endeksli kısır başarı algısına kapılarak mil-
yonlarca yavrumuza “başarısız” damgası vuruyoruz. 

“Gençlik geleceğin tohumudur…” der büyük-
lerimiz, hiçbirini heba etme hakkımız yoktur. Ço-
cuklarımıza ve gençlerimize hediye edilen millî 
bayramlarımızın asırlık yıldönümlerine ulaştığımız 
bugünlerde, kendi elimizle kendi çocuklarımıza 
“damga” vurmayalım lütfen… 

Hep söylenir öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ar-
tırılması meselesi… İnsanoğlunun fıtratı gereği ilgi, 
yetenek ve becerileri farklıdır. Eğitim öğretim faali-
yetlerimizde en belirleyici role sahip bu bireysel nite-
likleri göz ardı etmeden çocuklarımızı kendisiyle ve 
çevresiyle barışık bireyler olarak yetiştirmemiz ge-
rekmektedir. Bize düşen görev, onların hangi alan-
da ne seviyede başarılı olduklarını keşfedebilmektir. 

Okullarımız tarafından gerçekleştirilen çeşitli 
sosyal faaliyetlere ebeveynlerin de iştirakleri sağla-
narak öğrencilerimizin gönüllerindeki aidiyet duy-
gularını ve doğalarındaki sosyal becerileri geliştir-
mek bir hayli kolaylaşır. 2023 Eğitim Vizyonu’nda 
vurgulandığı gibi, içinde ailenin aktif şekilde yer 
almadığı bir eğitim öğretim sisteminin başarı şansı 
yoktur. Öğrenci, ebeveyn, öğretmen ve okul, eği-
tim vizyonumuzun ayrılmaz dört temel unsurudur. 

2000’li yıllarda, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde do-
ğan nesillere artık kısa yoldan “Z Kuşağı” adı veril-
mektedir. Yapay zekâların konuşulduğu, saniyelik 
gecikmelerin büyük sorunlar oluşturduğu, dijital-
leşmeyle iletişim ve bilişim teknolojilerinin hızına 
ulaşmanın imkânsızlaştığı dönemi, Z Kuşağı ile 
birlikte yaşıyoruz yetişkinler olarak...

Uzmanlara göre, bu hız çağı neslinin herhangi bir 
konuya odaklanması sekiz saniyelik zaman içinde 
olup bitiyor. Bu kısa sürede ilgilerini çekebildiyse-
niz ne âlâ, çekemediyseniz aradaki bağ hemen 
kopabiliyor. Gönlüne giremediğimiz evladımızın 
zihnine ve hayatına da giremeyiz. Her birinin ken-
dine özgü öğrenme ve iletişim kurma biçimini göz 
önünde tutarak onlara ulaşmanın yolunu bulma-
lıyız. Nitelikli insan gücümüzün oluşturulmasında, 
sosyal barışın sağlanmasında, kültür ve değerleri-
mizin nesiller boyunca aktarılmasında hep birlikte 
rol almalıyız. 

Bu duygu ve düşüncelerle yayıma hazırlanan 
dergimizin 2019 yılına ait yeni sayısında, yenilenen 
tasarımımızla eğitim camiamızın karşısına çıkma-
nın heyecanı içindeyiz. Yeni sayımızda; dergi eki-
bimizin yoğun çabaları, gerçekleştirilen röportajlar, 
araştırmacılar ve yazarlarımızın kıymetli yazılarıyla 
eğitimden kültüre, spordan sanata, bilimden tek-
nolojiye ilişkin birçok alanda önemli çalışmalarla 
dergimizin içeriğini zenginleştirdik. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından gençleri-
mize hediye edilen 19 Mayıs 1919’un istiklal ve 
istikbalimiz için taşıdığı değeri, 100’üncü yıldö-
nümünde milletçe idrak ediyoruz. Komutanından 
askerine, kadınından erkeğine, gencinden ihti-
yarına mukaddesatımız uğrunda gaza edip şehit 
düşenleri rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Akıl 
ve kalbimizi bilgi ve erdemle işleyerek azimle ve 
kararlılıkla yürüyoruz köklerden göklere yükselen 
kutlu yolumuzu. 

Saygıyla sevgiyle nice yüzyıllara…



Gürhan Akyol 
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ünümüzün gençleri öyle umursamaz 
ki ileride ülke yönetimini ele ala-

caklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılı-
yorum. Bizlere, büyüklere karşı saygılı ol-
mayı, ağır başlı davranmayı öğretmişlerdi. 
Şimdiki gençler, kuralları hiçe sayıyorlar, 
çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar.” 

(Hesiodos)
“Bugünün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, 
saygısız, başkaldıran, geveze ve obur 
yaratıklardır.”

(Sokrates)
Yukarıdaki cümleler milattan önce yaşamış 

iki düşünür tarafından kendilerin-
den sonra gelen kuşak için söylen-
miş sözler. Günümüzde yaşça bü-
yük insanlara, bugünün gençlerini 
sorsak genel olarak buna benzer 
yorumlar alacağımız aşikâr. Tarih-
sel süreç incelendiğinde her ku-
şak kendinden sonraki kuşağa ağır 
eleştirilerde bulunmuştur. Günü-
müzden geçmişe doğru baktığımızda bu eleş-
tirel tutumun kuşak çatışmasının bir tezahürü 
olmaktan daha ileriye gidemediği göze çarp-
maktadır.

Şu an, bu tarz eleştirilerin odağında olan “Z 
kuşağı” 2000 yılı ve sonrasında doğan nes-
li kapsamaktadır. Z kuşağı bireyleri, ebevey-
nleri olan X kuşağı(1965-1979) ve Y kuşa-
ğı(1980-1999) bireyleriyle kıyaslandıklarında 
teknolojinin iyi ve kötü yönlerine en çok maruz 
kalan kuşaktır.

X kuşağı bireylerinin en gençleri internetle, 
üniversite hayatına veya iş hayatına başlar-
ken tanışabilmiş. İnterneti iş hayatında ve 
ihtiyacı söz konusunda olduğunda kullanan, 
genel olarak internetin sosyal hayatlarına 
etkisi çok da önemsenmeyecek boyutlarda 
olan bir kuşaktır.

Y kuşağı bireylerinin en yaşlıları dahi çocuk-
luk dönemlerinde internetin doğuşuna tanıklık 
etmiş. Park ve sokaklarda oyun oynarken oyun 
konsolları ve internet dünyasına geçiş yapmış. 
Hem birebir hem de sanal iletişimi deneyimle-
yebilmiş, interneti günlük yaşamlarına entegre 
edebilmiş bir nesil olarak göze çarpmaktadır. 

Z kuşağı bireyleri ise konsol oyunlarının ve 
internetin içine doğmuş, internetin olmadığı bir 
hayatı deneyimleyememiş bir nesil. İnternetle 
bu kadar iç içe olmalarının getirdiği avantajlar 
olduğu gibi dezavantajlar da bulunmaktadır.

X ve Y kuşağı bireyleri, Z kuşağı bireylerinin 
internet ile olan bu yoğun ilişkisi-
ni eleştirmekte ve bazı noktalarda 
sanal dünyada yaptıklarına anlam 
vermekte zorlanmaktalar. Bu eleş-
tirilerde haklı oldukları noktalar 
olduğu gibi, Z kuşağı bireylerinin 
çoğunluğunun çocukluk dönem-
lerinde olduğunu unutmamak ge-
rekiyor. X ve Y kuşağı bireylerinin 

çocukluk dönemlerinde apartman zillerine 
basıp kaçarak eğlendiklerini, ağustos ayının 
öğlen sıcağında güneşin altında top peşinde 
koştuklarını, inşaat duvarlarından atlamayı 
ilgi çekici bulduklarını, komşu bahçelerdeki 
ağaçların meyvelerini midelerini bozana kadar 
yemelerini dikkate alırsak bu kuşakların da 
çocukluk dönemlerinde çok tutarlı işler yap-
tıklarını söylememiz pek mümkün olmaz.

Sosyal yaşam açısından bu kuşaklara bak-
tığımızda X ve Y kuşağı bireylerinin sosyalleş-
mesinde mektupların, telsiz arkadaşlıklarının, 
ailecek yapılan akraba ve komşu ziyaretlerinin, 
mahalle arkadaşlarının, kıraathanelerin yeri 
vardı. Z kuşağı bireylerinin sosyalleşmesinde 
ise en önemli rolü “sosyal medya” almakta.  Z 
kuşağının sosyal medyayı aktif kullanması, di-
ğer kuşaklara oranla farklı ırk ve milletlerden 

Z kuşağı
bireyleri, 

daha önceki 
kuşaklara 
göre daha 

araştırmacıdır

G



12

arkadaş edinme oranlarının daha yüksek ol-
masını sağlamakta. Sosyal medya hesapları 
üzerinde yaptıkları paylaşımlarda, başka kul-
lanıcıların sosyal medya hesaplarından yapa-
cakları beğeni, yorum, görüntüleme, alıntıla-
ma, kısacası alacakları etkileşim çok önemli. 
Bu etkileşimi alabilmek için ilgi çekici videolar 
çekme, albümler oluşturma, yazı dizileri oluş-
turma, trol adı verilen hesaplar oluşturup tepki 
çekmeye yönelik yazı, fotoğraf, gerçek dışı ha-
ber yayınlama gibi yöntemlere başvurmaktalar. 

İnternet üzerinde öncelikli amacın “etkileşim 
alabilmek” olması bazı sorunları da ortaya çı-
karmaktadır. Bunlardan biri kendilerini olduk-
larından daha farklı biri gibi göstermeye yönel-
meleri ve kendilerini mükemmel, sürekli mutlu 
ve eğleniyor hâlde gösterme çabaları, diğeri 
ise paylaşımlarda nitelikten ziyade, niceliği ön 
plana çıkartmalarıdır. Bu durum ise bazı soru-
ları akıllara getiriyor. Örneğin bir sanat eserinin 
veya edebiyat eserinin değerini insanların sos-
yal medyada yaptıkları beğeni sayısı mı belir-
leyecek?

Eğitim yönünde ise Z kuşağı,  X,Y,Z kuşak-
ları arasında “dinleyerek öğrenme” yöntemini 
kendine en az uygun gören kuşaktır. Z kuşa-
ğı bireyleri daha önceki kuşaklara göre daha 
araştırmacıdırlar. Sahip oldukları teknolojik ola-
naklar sayesinde her an bilgiye ulaşabilecek-
leri için ezber yapmayı gereksiz buluyorlar. Bu 
durum onların teknolojiye daha da çok bağımlı 
olmasına neden oluyor. Büyük ihtimalle bir yere 
giderken yolda telefonlarının şarjı bittiğinde yol 
bulmakta en çok zorlanacak nesil olabilirler.     

Z kuşağı bireylerinin yarısından fazlası yaparak/
uygulayarak öğrenme yönteminin kendilerine 
uygun olduğunu düşünüyor. Millî Eğitim Ba-
kanlığının önümüzdeki eğitim planında okulları-
mızda tasarım beceri atölyeleri kuracak olması, 
öğrencilerin uygulayarak öğrenme isteğinin bir 
karşılığı olabilir. Z kuşağı bireylerinin lise ça-
ğında kötü alışkanlıklar edinme ve kavga gibi 
olaylara karışma oranının kendilerinden önceki 
kuşaklara oranla daha düşük olduğu görülüyor.

Şu anki ülke nüfusunun yaklaşık %30’unu 
oluşturan Z kuşağı bireyleri ilerleyen dönemde 
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çalışan nüfusun büyük ço-
ğunluğunu oluşturuyor ola-
cak. Teknolojinin, Z kuşağı 
bireyleri üzerinde büyük etki 
yaptığı gibi önümüzdeki dö-
nemde iş olanakları üzerinde 
de değişimler yapması bek-
lenmektedir.  Öngörüler Z ku-
şağı bireylerinin çalışacağı iş-
lerin %60’ının şu an dünyada var olmayan işler 
olacağı yönünde.  Z kuşağı bireylerinin iş yaşa-
mından beklentilerinde ise esnek çalışma sa-
atleri ve yaptıkları işin eve ekmek götürmekten 
daha fazla anlam içermesi öne çıkıyor. Z ku-
şağı bireylerinin yazı yazarken, müzik dinleyip 

bir yandan da sohbet edebil-
meleri gibi, aynı anda 3-4 işle 
ilgilenebilme özellikleri onlara 
avantaj sağlayacaktır. Bir 
yandan da yaptıkları işlerden 
çabuk sıkılıp vazgeçmeleri iş 
hayatında dezavantaj olabilir.

Z kuşağı bireylerinin inter-
net ve teknolojiyle bu kadar 

iç içe olması X ve Y kuşağı bireylerince eleş-
tirilse de onların neler yapabileceğini ve dün-
yaya ne gibi yenilikler getirebileceklerini henüz 
görmedik. Haklarında söylenecek çok şey 
olsa da neden Z kuşağı daha iyi bir gelecek 
şekillendiremesin?

Z kuşağı,
uygulayarak 
öğrenmenin 

kendilerine uygun 
olduğunu 
düşünüyor



BİR UMUTTAN BİR ASRA

Erkan Erdem



Mayıs 1919, Türk Milletinin tarihinde 
büyük bir geleceğin ilk adımı, başlangı-

cı ve kurtuluş ruhunun canlandığı tarihtir. Bu adım, 
yüz yıl öncesinde birçoklarının umutsuzluğuna rağ-
men, umudunu her an diri tutan Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve arkadaşlarınca milletten alınan 
güç ve ilhamla atılmıştır.

Milletlerin geçmişlerinde onların kaderlerini tayin 
eden, geleceklerine ışık tutan, onları sımsıkı kavraya-
rak kalıcı ve köklü değişimlere yol açan 
önemli gelişmeler, tarihler vardır. Bu 
olaylar ve tarihler ilerleyen dönemler-
de milletin kurucu değerlerini de temsil 
etmeye başlarsa bayraklaşır. Hatta “19 
Mayıs” gibi bayramlaşır. 19 Mayıs 1919 
ulusun geçmişinde bir umut, bir iz 
aradığı karanlık ve fırtınalı dönemlerde 
aydınlığa çıkan yol olmuştur. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da 18 yurtsever-
le çıktığı Samsun’dan başlattığı özgürlük hareketi, 
dalga dalga tüm yurda yayılmış, milletimizin azim ve 
kararlılığı ile birleşerek tarihe geçen parıltılı bir zaferle 
sonuçlanmıştır.

Mustafa Kemal, ilmek ilmek vatan dokunan Ana-
dolu’da tamamen yok olmayla karşı karşıya olan, 
tarihinde binlerce yıllık medeniyetler barındırmış 
millet üzerindeki umutsuzluk bulutlarını dağıtmıştır. 
Bandırma vapurundan 19 Mayıs 1919’da Sam-
sun’da karaya bastığı gün, milletin ruhunda bağım-
sızlık ve özgürlük ateşinin yandığı gün olmuştur. Bu 
ruh, yüzyıllardır var olduğu topraklarda yaşamak 
için gerekirse ölmek demekti. Yok edilmek istenen 
ulus, yaşamak için mücadeleden başka yol görmü-
yor, içerisinden kurtarıcısını da çıkarıyor ve birbirle-
riyle kenetlenerek amaca doğru ilerliyordu.

Ulaşılmak istenen neydi? Ulusal egemenliğe da-
yanan, kayıtsız koşulsuz tam bağımsız, yeni bir Türk 
devleti kurmak… Parolası da “Ya istiklal ya ölüm!”-
dü. Bu noktada, eşine az rastlanır bir destan yazıla-

caktı. Kurtuluş Savaşı bu destanın adı, Büyük Millet 
Meclisi ise bu destanı yazan milletin kalbi olacaktı.

Atatürk bu yolda  “Gençler! Benim gelecekteki 
emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün 
memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bıra-
kacağımdan dolayı çok mesudum…” derken Türk 
gençliğine olan inancını belirtmiştir. İşte bu yüzden, 
bağımsızlık ve ulusal egemenliğin ilk adımı olan 19 
Mayıs, Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmiş; 

millî egemenlik, bağımsızlık, gelişmiş-
lik, çağdaşlaşma kavramları ve bunları 
daima geliştirme, devam ettirme göre-
vi gençliğe miras bırakılmıştır.

Bugün de bu mirasın vazgeçilmez 
güç kaynağı “millî iradedir.” Çünkü te-
melleri o günlerde Atatürk tarafından 
atılan millî iradeye dayalı yönetim an-
layışı sayesinde toplum olarak birliği-

miz, bütünlüğümüz sağlanarak, çarenin ancak ve 
ancak millette olduğu tescillenmiştir.

Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de her daim, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarında yükseltecek 
olan, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hede-
fine taşıyacak olan en mühim varlığımız gençlerdir. 
Dolayısıyla, binlerce şehit verilerek ve büyük özve-
rilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti daima gençlere 
emanet olacaktır. Bu değerli emaneti sevgi, saygı 
ve uzlaşı ortamı içinde yaşatıp korumak da genç-
lerin en önemli vazifelerindendir. Bu vazifede, bir-
lik-beraberliğimize yönelik her tehdit karşısında 
daha fazla kenetlenerek huzur ve güvenliğimizin 
devamı sağlanmalı ve bu tehditlere asla fırsat ve-
rilmemelidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Samsun’a çıkışı ve 
bağımsızlık meşalesini yakışının yüzüncü yılında 
büyük önder Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, aziz 
şehitlerimizi ve gazilerimizden ebediyete göçenleri 
rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gençlerimizin 
bayramını kutluyoruz.

Kurtuluş 
ruhunun 

canlandığı 
tarih

19 Mayıs
1919
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Yürekleri Eğitmektir
Ömür Deniz



iyatroyu tüm sanat türleri arasında 
en yücesi olarak kabul ederim 

çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu 
duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız 
olarak paylaşabileceği yoldur.”

Oskar Wilde’ın bu sözüyle başlamak istedim 
yazıma. Bu yüzden tiyatro eğitimi öncelikle iyi bir 
tiyatro seyircisi olmakla başlar. Sahnede sergi-
lenen oyunları, karakterleri, tiplemeleri, düğüm-
leri, çözümleri, kurguları, gerçeküstücülüğü ya 
da gerçekleri seyrettikçe zenginleşir, yorumlar, 
merak eder, nefret eder, hayran kalır ama her 
koşulda daha donanımlı daha sorgu-
layıcı, daha hüzünlü veya daha mut-
lu çıkarsınız tiyatronun kapısından. 
Çünkü tiyatronun öyle bir gücü var-
dır. Tüm ruhunuza, tüm duyularınıza 
ve duygularınıza hitap eder; içinde 
resim, heykel, mimari, müzik ve ede-
biyattan dansa kadar birçok sanatı 
barındırır. Yine tüm sanatlar içinde 
belki de seyircinin en interaktif oldu-
ğu sanattır. Tiyatroyu hem çok özel 
hem de çok zor kılan bir özelliktir bu. Seyirciden 
anında dönüt alırsınız. Yaptığınız her şey karşılı-
ğını bulur. Tiyatro, disiplin ister, ekip ruhu ister, 
çok çalışmak ister, ruhsal zenginlik ve donanım 
ister, sağlıklı olmak, kendine iyi bakmak ister, 
okumak, sanatla ilgilenmek ister. Yani entelek-
tüel bir tavır ister.

Tüm bu özellikleri düşündüğünüzde tiyatronun 
bir bireyin hayatına katacakları ortadadır. Hele 
ki bu birey gelişim çağında olan bir çocuk ya 
da gençse. Birey tiyatro aracılığıyla, hayatı boyu 
onu yalnız bırakmayacak, kazandırdığı değerler-
le hep yanında olacak bir dost edinmiştir artık. 
Bunu tiyatroyla tanıştırdığım öğrencilerimin ka-
zanımlarına bakarak gönül rahatlığıyla söyleye-
bilirim. Defalarca tanık olduğum muhteşem bir 
süreçtir bu. Sahneye ilk çıktıkları andaki o ürkek 

ve küçük adımları, tiyatroyla tanıştıkça büyür, 
sağlamlaşır ve bu ürkek adımlar cesaret dolu 
adımlar hâlini alır. “Ve perde...” dediğimizde ise 
artık o öğrenci tiyatronun ona kazandırdıklarıy-
la donanmış bir birey olur. Bir oyunu sahneye 
koymak aylarca çalışmak demektir; emek, üret-
kenlik, disiplin, çözümleme, özgünlük demektir. 
Koca bir ekibin parçası olmak, birbirine karşı 
sorumluluk duymak, eleştiriye tahammül etmek, 
yeri geldiğinde eleştirmek ve bu eleştirileri dik-
kate almak demektir. Ekip adına elinden ne ge-
liyorsa yapmak hiçbir fedakârlıktan kaçınmamak 

demektir. Egolarını, hırsını, tutkula-
rını iyi yönetebilmek, kendi sınırları-
nı fark etmek ve sınırlarını zorlamak 
demektir.

Peki nedir bu süreci bu kadar zor 
ve bir o kadar güzel kılan? Bu so-
runun cevapları bir oyunu sahneye 
koymanın aşamalarında saklıdır. 
Öncelik amatör ruhu koruyarak 
profesyonel bir oyun sahnelemeyi 
hedeflemeniz olacaktır.  Bunun için 

çalışma, sahne teknikleriyle başlar.  Bunun yanı 
sıra ses eğitimi, beden dili ve dile hâkim olma 
becerisi de bir o kadar önemlidir. Şimdi bir öğ-
rencinin tiyatro eğitimine başladığını düşünelim. 
Öncelikle tiyatro eğitimine başlayan öğrenci,  bu-
lunduğu alanı yani sahneyi en ekonomik ve ve-
rimli şekilde değerlendirmeyi öğrenir. İnsanlarla 
iletişimde vücudunu ve sesini nasıl kullanmasını 
gerektiğini öğrenir. Bedeninin farkına varır. Za-
yıf ve güçlü yönlerini keşfeder. Farklı statü, farklı 
zaman, farklı çevresel koşullarda neyi nasıl yap-
tığını keşfeder. Sahne teknikleri, jest ve mimik 
çalışmaları, sözsüz ve sözlü doğaçlama çalış-
maları, diyafram çalışmaları, denge, uyum, ritim 
çalışmaları, diksiyon çalışmaları, dramatizasyon, 
olay kurgusu, hikâyeleştirme vb. çalışmalar art 
arda gelir. Bu türden çalışmalar, bu eğitimi alan 
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bireyi hem zorlar hem de ona inanılmaz bir güç 
katar. Tabii ki bu çalışmaları yaparken öğrenci-
nin aldığı haz, eriştiği mutluluk, yeni dostluklar 
kurması, hayatına kattığı renk tiyatro eğitiminin 
üstünde durulması gereken çok önemli başka 
bir boyutudur.

Sonraki aşama oyun seçimi, dramaturji, rol 
dağılımı, oyunu sahneye koyma, dekor, kostüm 
ve reji çalışmalarıdır. Tiyatro eğitiminin bu bölü-
mü öğrenciye hızlı karar verme, çözüm üretme, 
ekonomik olma, şartları 
zorlama, sınırlılıkları fır-
sata çevirme, aynı anda 
birçok şeyi düşünebil-
me, ekip ruhunu özüm-
seme, sorumluluk ala-
bilme gibi birçok katma 
değer katacaktır. Çün-
kü tiyatro yapmak zor-
dur. Birçok öğretmen 
ve öğrenci  tiyatro et-
kinliği yaparken hemen 
hemen aynı sorunlarla 
karşılaşır. Oynanacak 
oyunun bulunması ve 
düzenlenmesi, çalışma 
zamanlarının ve yerinin 
düzenlenmesi, sahne 
bulunması ve oyuna uy-
gun hâle getirilmesi vb.  
sorunlar hem ekonomik 
hem farklı boyutlarıyla  
karşımıza dikilir. Ama 
tüm bunlar öğrenci için 
tiyatro eğitiminin bir parçasıdır. Tüm bu alanlar-
da sorumluluk alan öğrenci artık “hayatı okuyan” 
bir kişiliktir. Kendini tanımaya başlar, özeleştiri 
becerici gelişir. Kendini olduğu gibi görür, bu 
ona iyi yönlerini geliştirme, zayıf yönlerini güç-
lendirme becerisi ve cesareti kazandırır. Fizyo-

lojik, psikolojik ve sosyal yönden kendini keş-
feder. Beden dilinin, jest ve mimiklerinde doğru 
duyguyu vermenin, duygu geçişlerindeki çok 
önemli detayların, göz teması kurmanın, sesini 
doğru kullanmanın, doğru tonlama yapmanın, 
doğru vurgulamanın, ne dediğinden çok nasıl 
dediğinin önemli olduğunun ve sayılamayacak 
yüzlerce detayın şifrelerini çözer. Ama daha da 
önemlisi eleştiriye karşı tahammüllü olmayı öğ-
renir çünkü kendinin en yaman eleştirmeni ön-

celikle kendisidir artık. 
Tiyatro eğitimi bir ayna 
gibi ona kendini görme 
fırsatı tanır. Öğrenci bu 
noktadan sonra ayna-
da gördüğü benle ye-
tinmez aynada görmek 
istediği ben için çalış-
maya başlar. Kendisini 
geliştirdikçe özdene-
tim, özbenlik, özsaygı 
algıları olumlu yönde 
gelişir. Kendisini başka-
larının gözüyle görme, 
yorumlama ve değer-
lendirme kabiliyeti artar. 
Yani hem kendine dair 
bir iç yolculuk hem baş-
ka insanların gözüyle 
kendini değerlendirebil-
diği bir dış yolculuktur 
tiyatro eğitimi. Sadece 
kendini keşfettiği bir 
yolculuk da değildir üs-

telik bu. Empati kurma becerisi en üst seviyede 
ivme kazanır. Farklı kimliklere, karakterlere, tip-
lemelere can verdikçe başka hayatlarla tanışır. 
Onları anlamakla kalmaz bazen “o” olur. Bu bir 
çocuk ya da bir genç için hayatı öğrenmenin en 
zarif hâlidir. 
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Tiyatro eğitimi hem yeni hayatlara dokunmak 
hem de koca bir ailenin içinde olmak gibidir. 
Herkes, herkesten sorumludur. Başarılar kadar 
hatalar da herkesindir. Bu durum, eğitime katı-
lan öğrencileri birbirine bağlar ve birbirine kar-
şı sorumlu kılar. Unutulan bir replik, 
yanlış bir zamanlama, ya da kayıp bir 
dekor tüm oyunu etkileyen faktörler-
dir. Bu bağ ekip içinde ki dayanışma-
yı, işbirliğini, biz olma duygusunun 
kaçınılmaz kılar. Başarı, mutluluk ve 
tüm güzel geri dönütler beraber pay-
laşılır. Bu gelişmekte olan bir çocuk 
ya da genç için bir bütünün parçası olmak, iyi 
ve kötü günü paylaşmak, kendisi kadar ekipteki 
her üyeyi düşünmektir. 
Özdemir Nutku “Okulların amacı gençlerin 
kafasını eğitmekse, tiyatronun amacı o 
gençlerin yüreğini eğitmektir.” der.  Bu 
durum, tiyatro eğitimi alan çocuklarımı gördükçe 
deneyimlediğim bir gerçektir. Onların sosyal 

hayatlarının nasıl zenginleştiğine, bakış açılarının 
nasıl genişlediğine, nasıl eğlendiklerine, ne çok anı 
biriktirdiklerine, ders notlarının yükselen bir grafik 
çizmeye başladığına ve entelektüel kimliklerinin 
nasıl geliştiğine defalarca tanıklık ettim. Tiyatro 

eğitimi alan öğrencilerimin sanata, 
hayata, insana ve doğaya daha saygılı 
daha hoşgörülü, gelişime ve değişime 
açık, kendini gerçekleştirmeye doğru 
hızla ilerleyen birer birey olarak 
yol almalarını görmek gerçekten 
mutluluk verici.

Yukarıda vermeye çalıştığım tüm 
sebeplerle tiyatro eğitiminin önemi çocuğun ya 
da gencin kritik dönemi kaçırılmadan onlara ve-
rilen eğitimin her kademesinde göz önüne alın-
malı, tiyatro eğitimine gerekli önem verilmelidir. 
Çocuklarımız ve gençlerimizin sanatla tanışma-
ları onların dünya için iyi ve yararlı bireyler olma-
sını sağlayacak en önemli adımdır. 

Tiyatro iyidir, sanat candır..

Tiyatro,
hayatı 

öğrenmenin 
en zarif 
hâlidir



hat, resim, ebru, ud sanatçısı 

ile söyleşi
Nadire Keskin/Enes Soylu



ize biraz kendinizi anlatır mısınız? 
1953, Elazığ doğumluyum. Gaziyim.  

Emekli banka müdürüyüm.
Sanatla ne zaman tanıştınız?
Resime ilgim orta ikinci sınıfta resim öğret-

menim sayesinde başladı. Yaptığım çizgileri 
çok beğenirdi. Öğretmenimin ablamın da resim 
yeteneğimin artmasına katkısı oldu. Ablam bir 
gün park/panayır yerini çizdi. Onun çizdiği resim 
benim çok ilgimi çekti. Ancak ailemin 
maddi imkânlarının yetersizliği nedeni 
ile resimle gerçek anlamda ilgilene-
medim; hem okuyup hem çalıştım. 
İnşaatlarda amelelik yapıyordum. 

17 yaşındayken kuzenim bana “Resim yetene-
ğin var beraber çalışalım.” diyerek iş teklifinde 
bulundu. Elâzığ’da tabela yazmaya başladım. 
Birçok şirketin logo ve markalarını tasarladım. 
Bu da kendimi geliştirmemi sağladı. Daha sonra 

evimin arkasında bulunan ahırı atölyeye çevir-
dim ve burada çalışmalarımı yaparken en büyük 
destekçim eşim oldu.

Portre çalışmalarınız muazzam! Portreye 
özel bir ilginiz var sanki ?

Özel bir ilgim vardı evet.  Selami Gedik hoca-
dan portre çalışmayı öğrendim. Kendisi resim 
öğretmeniydi. İlerleyen yıllarda İnönü Üniver-
sitesi’nde öğretim üyesi oldu. O bana portre 

öğretti, ben de ona tabelacılık öğ-
rettim. Sevgi, saygı çerçevesinde 
birbirimizden çok şey öğrendik.  
Müstesna bir dosttu benim için. 
Mekânı cennet olsun…

Hat sanatı ile ilgili bize neler söylemek 
istersiniz?

Camilerde yazılan yazılar çok ilgimi çekiyor-
du. Bu yazılar hat sanatına olan alakamı, ilgimi 
alevlendirdi. Yazı yazmaya olan yeteneğimi bu 
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yönde geliştirmek is-
tedim. Ancak boya ile 
ilgili bilgiye sahip de-
ğildim. Hat sanatında 
kullanılacak boya çok 
önemlidir. Sanatınızın 
kalıcı olması için kul-
lanacağınız boyanın 
kalıcı olması gerekir. 
Boyanın 1000 yıl ka-
lıcı hâle gelmesi tek-
niğini Selami Gedik 
Hoca’dan öğrendim. 
Üstad Karahisari Ho-
ca’nın çalışmalarından 
esinlendim. Vav harfi 
çalışmam Hafız Os-
man’a ait bir çalışma-
dır. Hafız Osman bütün 
hattatların esin kaynağı 
olmuş önemli hattatlar-
dandır. Bu alanda benim de kendime ait olan bir 
çalışmam var. Bu özel çalışma, patentini aldığım 
“HasbinAllah” yazısıdır. (Allah bize yeter). İste-
dim ki ben Hakk’a yürüdükten sonra arkam-
dan “Bu çalışma, hat çalışan 
Fikri Demirbaş’a aittir.” denilsin. 
Ben hattat olarak görmüyorum 
kendimi sadece hat çalışıyorum. 
Osmanlı Türkçesi ve Arapça 
biliyor olmam bu konuda işimi 
kolaylaştırdı. “Sizin en hayırlınız 
Kur’an öğrenen ve öğretendir.” 
sözünü düstur edindim, isteyen-
lere Kur’an ve hat öğrettim.

Hat sanatını öğrenmek isteyenlere neler 
söylemek istersiniz?

“Ne çabuk yazdın?” sözünü çok duyuyorum 
ama bu sanatı öğrenmek benim yıllarımı aldı. 

Beş dakikaya sığdı-
rılmaz.  Sadece “vav” 
harfini öğrenmek beş 
yılımı aldı. Gençlerimiz 
her ne iş yapıyorlarsa 
hakkını vererek yapsın-
lar ve çok çalışsınlar. 
Hiçbir başarı tesadüfi 
değildir. Ancak emek-
le, çalışmayla bir yer-
lere gelebilirsiniz. Hat 
sanatını öğrenmek için 
de sabrı, emek vermeyi 
ve gayret etmeyi unut-
masınlar.

Biraz da ebru ça-
lışmalarınızdan bah-
seder misiniz? 

Ebru sanatında sayılı 
sanatçılardan biriyim. 
Ebru sanatını öğretti-

ğim öğrencilerim şu an dünya çapında tanın-
mış ve bu alanda isimlerinden söz ettirmişlerdir. 
Ancak yeni nesil oldukça yoğun. Pek vakit ayı-
ramıyorlar eski hocalarına…

Kalbimde kırgınlık yok herke-
sin yolu açık olsun.

Eserlerinizde farklı teknik-
ler kullanıyor musunuz?

Evet, bazı eserlerimde “çay”ı 
boya olarak kullanıyorum. Bu 
tekniği kullanan bildiğim kada-
rıyla yok. Cam üzerine kıymetli 
taşlarla hat sanatını yapıyorum. 

Bunu yapan sayısı da Türkiye’de oldukça az 
çünkü taşları yapıştırırken tekniğe dikkat et-
mezseniz cam üzerinde leke bırakır.
Bir hat eserimde de kuş motifleri yerleştirdim 
ve bu çalışma benim üç yılımı aldı. Amacım 

Sadece 
“vav” 
harfini 

öğrenmek 
beş yılımı 

aldı
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“Ey insanoğlu inanmaz 
mısınız? Biz kuşları 
kursakları aç olarak 
yuvalarından çıkarttık 
ama hiçbiri aç dönmedi. 
Rızkı veren Allahtır.” 
ayetini işlemekti.

Ahşap dağlama tekniği ile 
portre çalışmaları yapıyorum. Bu 
alanda da çok öğrenci yetiştir-
dim. Kadife kumaş üzerine yağlı 
boya çalışmaları yapıyorum.

En çok hangi çalışmanızda zorlandınız?
Kadife üzerine yağlı boya tekniği en zoruydu, 

bu işi de İranlı bir ressamdan öğrendim.
Yakın zamanda bir sergi açmayı planlıyor 

musunuz?
Bugüne kadar birçok sergim oldu ve birçok 

yerde de eserlerim sergilenmektedir. En son 
sergimi bir buçuk yıl önce yaptım. Ancak uzak 

yerlerde sergi açmak olduk-
ça zor çünkü lojistik destek 
sağlanmadığı zaman mali-
yetli oluyor. Bu nedenle yakın 
yerlerde açmayı tercih ediyo-
rum. Elimde sergi açabilecek 
kadar fazla eserim var ama 
yakın zamanda planladığım 
bir sergi henüz yok.

Sizce sanat karın doyurur 
mu?

Sanat karın doyurur ama 
çevreniz var ise. Çünkü sanatı yapmak kadar 
pazarlamasını yapabilmek de önemlidir. Bu 
konuda ben iyi olduğumu söyleyemem ama 
yaptığım çalışmaları önemsiyorum.  Sanatı-
mı bırakmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ben 
atölyemde kendimi buluyorum. Severek yaptı-
ğınız işler edinirseniz hep mutlu yaşarsınız ve 
ruhsal doyuma ulaşırsınız. 
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amanı hangi terazi tartar inan ki bilemiyorum 
kâri. Saati, günü, ayı ve yılı saymayı kabul 

edemiyorum. Bir an oluyor ki ömrümden ömür çalı-
yor ve bir an oluyor ömür katıyor ömrüme. “Zaman, 
bir başka şeyle sayılmalı!” diyorum kendi kendime. 
Sonra “İnsanlar kıymetli şeyler biriktirmeli diye geçiri-
yorum içimden paradan daha kıymetli şeyler…”

 Ve gittiğim şehirler hayal ettiklerime hiç benze-
mediğinden ben de kendime yeni şehirler hayal edi-
yorum. Sonra yazıyorum işte. Şimdi mi? Eski mi? 
Yeni mi? Bilmiyorum, sadece yazıyorum. Ve kendi 
kendime o hayalini kurduğum şehirde tam da şöyle 
cümleler kuruyorum;

Zaman bize iyi gelmiyor. İnsan büyüdükçe, yaşadık-
ça ve yaşlandıkça kıymetsiz olanlara kıymet vermeye 
ve unutmaya başlıyor pek çok şeyi. Aslında unutma-
nın da bir nimet olduğunu biliyorum ben ama yine de 
bazı şeylerin unutulmaması gerektiğine inananlardanım 
hâlâ. Hem şunun şurasında şiir okuyan, kitap taşıyan, 
maziyi anan ve andıkça hayıflanan kaç kişi kaldı?

Biz güzel insanlarız, biz güzel insanların soyun-
danız. Zulme yalın kılıç koşanların, mazlumun elin-
den tutanların, nifak zincirini orta yerinden kıran-
ların ve ayrılığı gayrılığı unutturanların soyundan. 
Sonra her nerede doğmuş olursa olsun, her kim-
den doğmuş olursa olsun, rengi, soyu, dili ve hatta 
dini ne olursa olsun insandır diye inanıp da insanı 
yaşatanların soyundanız. Gelecek güzel olacak di-

yorlar. El-hak ben de inanıyorum. Zira ümit, her 
vakit var. Lakin inandığım bir başka şey de şu ki 
gelecek güzel olsa dahi maziden daha güzel ol-
mayacak. En fazla o kadar, onun kadar ve onlar 
kadar güzel olacak.  

Ben zamanı hesap edemiyorum saatle, günle, 
ayla ve yılla… Ben zamanı kelimelerle hesap etsem 
olmaz mı? Cümleleri olsa her vaktin, her dakikanın 
ve her saatin. Hayalini kurduğum şehirlerde bir çay 
vaktinde demli bir çayı yudumlarken bir dosta dert-
lensem, dinlesem ve dinlensem. Sonra gizlensem 
en kuytu bir köşede. “Ne güzel olur...” diyorum. 
Kendi kendime sayıklar gibi konuşuyorum sonra. 

“Keşke...” diyorum “Keşke insanlar kıymetli şeyler 
biriktirseler bu hayatta. Paradan kıymetli şeyler…”

Hem öyle çok kıymetli ki vakti geçmese, unutul-
masa, kıymeti azalmasa, ucuzlamasa… Ne güzel 
olur. Muhabbet biriktirse mesela insanlar para yeri-
ne, dost biriktirse, şiirleri olsa, kardeşleri olsa, türkü 
dinleseler ve başını okşasalar mesela hiç tanıma-
dıkları bir çocuğun… Eskiyen, tükenen, ucuzlayan 
pek çok şeyden daha kıymetli değil mi bunlar?

Bir de şiir geliyor hatırıma;
Altın ile mizanda bir gelse dahi zeng
Sıklette bir olmakla kıymette bir olmaz
Bilenler elbette bilir ne manaya geldiğini, bilme-

yenler de muhakkak lügatlere bakacaktır. Zira haki-
katli şiirdir, manası ağır…
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akırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak İs-
tanbul Havacılık Müzesinde “Robotik ve Kod-

lama Festivali”mizin üçüncüsünü düzenledik. Değişik 
projelerin ve atölye çalışmalarının sergilendiği her üç 
festivale de yoğun ilgi ve katılım oldu. 

Bu yıl “Hayallerimizi Uçuyoruz” sloganıyla 2-3 Ma-
yıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Bakır-
köy III. Robotik ve Kodlama Festivali’nde, öğrenci ve 
öğretmenlere yönelik Drone, Maket Uçak, STEM, 
robotik, kodlama ve havacılık temalı atölye, çeşitli 
konferans ve yarışlar düzenledik. 

Açılış seminerlerinde MEF Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed Şahin ve TİNK okulları ku-
rucusu Zeynep Dereli geleceğin meslekleri konulu 
konuşmalarını gerçek-
leştirdiler. Ulusal ve 
Uluslararası Kurumsal 
firmaların ve üniversi-
telerin destek verdiği 
ve katıldığı festivalde 
anaokulundan liseye 
kadar öğrencilere yö-
nelik, drone ve maket 
uçak yarışları, arazi ro-
bot performansları, ro-
botik, kodlama, dijital 
zekâ, 3D yazıcı,  Ardui-
no, We Do2, 3B yazıcı, 
tasarım, seramik ebru, 
resim, uçurtma, merak 
makinası, bluetooth 
kontrollü araç, uçuş si-
mülatörü, artırılmış ger-
çeklikle oyun tasarımı, 
Phyton kodlama, Mbot’lar ile futbol, arduino ara-
balar, bilgisayar donanımı, doğadan gelen tekno-
loji, robot mekanizma tasarımı, balık robot yüzme 
yarışması, VR gözlük ile artırılmış gerçeklikle sanal 
gezinti deneyimi atölyeleri gibi çok farklı faaliyetler 
gerçekleştirdik. 

Ödüllü otonom ve alternatif enerjili otomobiller, 
Sanlab iş makineleri eğitim simülatörü, Autodesk 
Türkiye yazılım, Phoneix Contact elektrikli araç ve 
sarj istasyonu stantlarda öğrencilerimizin ilgi oda-
ğı oldu. Festo Mekatronik Expotainer Eğitim Aracı, 
Robothaspian (insansıl robot) ve boyonic4Educa-
tion setleri festivalde öğrencilerleydi.  Cisco “Sen 
hayal et, biz seni oraya ulaştıracak köprüyü inşa 
edelim.” konulu, İyi Teknoloji, bulut teknolojilerini 
kullanarak yapay zekâ uygulamalarının gerçekleşti-
rilmesi, dijital oyun tasarımı, havacılık ve İHA, Ama-
zon Web Services, sürdürülebilir sorumluluk sahibi 
dünya için teknoloji konularında öğrenci ve öğret-
men için tasarım ve proje odaklı düşünme, tekno-
loji ve insan konulu drama gibi sunum, seminerler 
gerçekleştirildi. 

Hava Harp Okulu pilotları ve Millî Savunma Üni-
versitesi pilot öğrencileri stantlarında öğrencilere 
meslekleri hakkında bilgiler verdiler ve gösterimlerde 
bulundular. TAİ-TUSAŞ Türk Uzay Ajansı da festiva-
limizde tanıtım stantı açtı ve Türk Hava Kurumu Üni-
versitesi, drone-park alanında yarışmalar düzenledi.

Bilim Kahramanları Derneği, Ali Keşfet, Sima Bilişim, 
Stüdyo Maker, Mrt Robot, Maker216, Büyükçekmece 
Hava Sporları Kulübü, GBEV Genç Başarı Eğitim Vakfı, 
İstanbul Drama Sanat Merkezi sanat yönetmeni Ayla 
Algan tarafından da seminer-atölyeler gerçekleştirildi. 

Festivalde yer almak isteyen proje sahibi okul öğ-
retmen ve öğrencilerimiz online başvuruda bulundu 
ve komisyonca uygun görülen çalışmalara ücretsiz 

stant tahsis edildi. Tür-
kiye’nin çeşitli illerin-
den (Tokat, Karaman, 
Samsun, Zonguldak, 
Hatay)  ve her okul 
düzeyinden(Bilim ve 
Sanat Merkezi, ilkokul, 
ortaokul, Anadolu ve 
Meslek Liseleri) katılım-
lar oldu.

İki gün süren festi-
valimize 72 okul 240 
projeyle, 11 kurumsal 
şirket, 8 üniversite ve 
7 FRC ve 5 FLL takımı 
katıldı. 10 farklı konuş-
macı seminer verdi. 20 
farklı atölyede 1620 öğ-
renci uygulamalı eğitim 
ve seminere katıldı. Ay-

rıca festivalde, müzik performansları, drone ve maket 
uçak sergi/yarışması da yer aldı. 

Festival tarihleriyle sınırlı kalmayan eğitim çalışma-
larına aylar öncesi başlanarak kurumsal firmaların 
destekleriyle okullarda öğrenci ve öğretmenlerle se-
miner ve atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda; 
GBEV ile 1185 ilkokul-ortaokul öğrencileri kodlama 
mantığı eğitimi, HHO ile model uçak tasarım ve üre-
tim eğitimi, AUTODESK Türkiye ile bilgisayarla uçak 
tasarımı eğitimi, SANLAB simülasyon ile eğiticinin 
eğitimi gerçekleştirilmiştir.

TEKNOFEST öncesi başlayan ve alanının bir ilki 
olan çalışma, geleneksel hâle getirilmiş ve her yıl 
farklı bir temayla geliştirilip zenginleştirilerek sürdü-
rülmektedir. Katılımcılardan herhangi bir katkı ya da 
ücret talep edilmeden gerçekleştirilen etkinlik bu yıl 
“Uğur Okulları” ana sponsorluğunda yapılmıştır. 

Ülkemizin savunma ve havacılığında hizmet et-
tikten sonra müzeye kaldırılan uçak, helikopterler 
arasında binlerce öğrenci ve öğretmen, teknoloji ve 
sanatla dolu iç içe iki gün geçirmiş eğlenmiş, bilgi-
lenmiş ve deneyim yaşamıştır. 
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ocuk hakları, kanunen veya ahlâki olarak 
yeryüzündeki tüm çocukların doğuştan sa-

hip olduğu; barınma, sağlık, eğitim, fiziksel, psikolo-
jik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların 
hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir 
kavramdır.

Çocuk hakları alanında ilk toplumsal politik belge-
nin 1779 yılında İsviçre’de yayımlanan bir “Emirna-
me” olduğu bilinse de “hak” sözcüğünü benimse-
yen ilk belge Cenevre Bildirgesi’dir.

Cenevre Bildirgesi, çocukların fiziksel, zihinsel, ah-
laki, ruhsal ve de toplumsal açıdan sağlıklı bir şekilde 
yetiştirilmesi, yani çocukların “yaşama, gelişme, bes-
lenme, yardım görme, istismardan korunma” hakları-
nın güvence altına alınması konusunda tüm insanları, 
iyi niyet ve yardımseverliğe çağırmakta-
dır. Bu çağrıda; çocukların doğal biçim-
de gelişmesine olanak sağlanması, aç 
çocukların beslenmesi, hasta çocukların 
tedavi edilmesi, terk edilmiş çocukların 
korunması, felaket anında yardımın ön-
celikle çocuğa yapılması, çocukların her 
türlü istismara karşı korunması ve kardeşlik duyguları 
içinde eğitilmeleri gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca ebe-
veynlerden devlete, tüm kişi ve kurumların çocukların 
yetiştirilmesinde, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin ya-
nında psikolojik ve ahlaki gelişimlerine de azami özen 
göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Günümüzde ise 193 ülke tarafından kabul edilen 
ve Ülkemizin de 1995 yılında onayladığı Birleşmiş 
Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, yukarıda 
bahsedilen Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesinin şe-
killenmesi ile 54 maddeden oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 
‘çocuk odaklı’ bakış açısıyla dört temel anlayışa 
vurgu yapmaktadır. Bunlar;

1. 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğu ve 
her çocuğun bir birey olarak hak ve özgürlüklere 
sahip olduğu,

2. Çocuklar arasında ayrımcılık yapılmasının ya-
sak olduğu,

3. Birinci önceliğin, çocuğun yararına verilmesi 
gerektiği,

4. Çocuğun görüşünün alınması ve katılımının 
sağlanması gerekliliğidir.

Yukarıda sayılan dört temel anlayış ekseninde bü-
tün çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katı-
lım haklarına doğuştan eşit olarak sahip olduklarını 
ve bu hakların hepsinin birbirine bağlı ve eşit dere-
cede önemli olduğunu vurgulamakta fayda vardır.

Çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım 

hakları ile ilgili ebeveynlerden başlayarak toplumdaki 
tüm kişi ve kuruluşlara görevler düşmektedir. Ailenin 
yanı sıra öğretmenler, hâkimler, savcılar, emniyet teş-
kilatı, sosyal hizmet uzmanları, avukatlar, doktorlar ve 
benzeri pek çok kişi ve kurum, çocuğun ve haklarının 
korunmasından sorumludur. Tüm bu kişi ve kurumlar; 
‘çocuk odaklı bakış açısı’ ile ‘çocuğun ve haklarının 
korunmasına’ ilişkin evrensel sorumluluğu yerine ge-
tirmek anlamında önemli ‘Destek Halkaları’dır. 

Bu ‘Destek Halkaları’ içinde kritik öneme sahip 
olan, ayrıca diğer kişi ve kurumların harekete geç-
mesinde de önemli bir rol oynayan eğitim-öğretim 
kurumları ve öğretmenlerdir.

Öğretmenlerimizin günlük eğitim pratiği içerisin-
de demokratik vatandaşlık, insan hakları ve çocuk 

hakları kavramlarını güçlendirmek, ço-
cuk haklarına yönelik farkındalık yarat-
mak, çocuklar ve velilerde hak ve hak 
arama bilincini oluşturmak ve çocuk-
ların kendilerini geliştirme becerilerine 
destek olmak gibi doğrudan ve dolaylı 
bir sorumluluğu, özenli davranma yü-

kümlülüğü bulunmaktadır.
Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu Çocuk Hakları 

Sözleşmesinin “18 yaşına kadar her insan çocuk 
sayılır.” maddesi gereği, çocuğun okul öncesi ça-
ğından başlayarak ortaöğretim hayatının sonuna 
kadar eğitim-öğretim hayatının içinde olması,  öğ-
retmenlerimizin sorumluluğunu daha da önemli ve 
de vazgeçilmez kılmaktadır.

İnsan hakları ve demokrasi kültürünü geliştirip 
güçlendirerek ‘mutlu’ geleceği inşa edecek olan 
çocukların bu zorlu yolculuklarında tüm insanlığın 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir. 
Çocuğun tüm haklarının tam olarak hayata geçme-
si için yetişkinlerin çocukları, yetişkinlerden bağım-
sız bir birey olarak görmeleri, onların potansiyelle-
rine inanmaları, çocukluğu bir varoluş tarzı olarak 
görmeleri gerekmektedir. Onların kişilik haklarına 
saygı duyup potansiyellerini destekleyerek yok olup 
gitmemeleri için hayatın her alanında var olmalarının 
önü açılmalıdır.

İnsan onuruna yakışır bir dünyanın ancak ve an-
cak demokratik, çağdaş ve insan hakları temelinde 
çocuk haklarına gereken saygı ve özenin gösteril-
mesi ile mümkün olacağı ve herkesin bu mücade-
lenin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.

Aksi takdirde, tüm çabalar afakî, görünürdeki uğ-
raşlar sonuçsuz kalacak ve çocukların sessiz çığlık-
ları yürekleri titretmeye, umutlu geleceği yok etme-
ye devam edecektir.

29

İnsanlık, 
çocuklara en 

iyisini sunmayı 
borçludur *

C

* Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi



Damgaladığımız

Çocuklar
Dr. Hümeyra Türedi



ski zamanlarda Yunanlılar suç işleyen kişi-
leri toplumda teşhir edebilmek için bu suç-

luların bedenlerini bazı damgalarla işaretlerdi. Her-
kesin görebileceği biçimde olan bu damgalar, diğer 
insanların bu “suçlu”lardan uzak durmalarına neden 
olurdu. Günümüzde bu şekilde fiziksel bir damgala-
ma mevcut olmasa da psikolojik bir damgalamanın 
varlığından bahsedilebilir. Buna göre insanlar ken-
dileri gibi görünmeyen ya da düşünmeyen kişileri 
çeşitli olumsuz sıfatlarla damgalama eğilimindedir-
ler. Nitekim Erving Goffman’ın Damga 
(Stigma) adı altında 1963 yılında ilk 
defa ortaya attığı ve damgalama hu-
susunu detaylıca incelediği kuramda 
bireyin, grupların ya da ulusların psikolojik anlamda 
damgalanmasından söz edilmektedir. Bu noktada, 
damganın sosyal, siyasal ve psikolojik birçok farklı 
alanla etkileşiminden bahsedilebilir ki eğitim kurum-
larındaki damgalama bu farklı bahislere bir örnek 
teşkil edebilir. 

Çocukların ve gençlerin okulda damgalanması 
hususuna daha yakından bakıldığında her okulda 
öğretmenler ve öğrenciler tarafından “tembel, ya-
ramaz, saygısız, sorumsuz, pasaklı” gibi sıfatlarla 
etiketlenen öğrencilerin varlığıyla karşılaşılmaktadır. 
Bu etiketlerin birer damga niteliği taşıyıp taşımadığı 
hususu önemlidir. Eğer bir etiket çok yaygınsa için-
de yaşanılan toplumun çoğunluğu tarafından bilini-
yor ve kabul ediliyorsa etiketin bir damgaya dönüş-
tüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Örneğin bir 
çocuğun sınıfta öğretmeni tarafından “tembel” ola-
rak etiketlenmesi ve arkadaşlarından da aynı mu-
ameleyi görmesi “tembel” etiketinin artık o öğren-
ci için bir damgaya dönüştüğünü göstermektedir. 
Buradan hareketle, “Zaten o tembel...” gibi yaygın-
laşmış önyargılardan yola çıkarak varılan sonuçların 
aşikâr bir damgalama hareketi olduğu söylenebilir.  

Peki bir etiketin damgaya dönüşmüş olması ne 
gibi sonuçlara yol açmaktadır? Bu konuda başta 
Erving Goffman olmak üzere Patrick Corrigan, Ma-
niela Padurariu, Beat Shulze gibi araştırmacıların 
elde ettiği sonuçlara göre damgalanan çocuk ken-
dini güvende hissetmeyecektir. Konuya yine “tem-

bel” örneğinden bakacak olursak her an “tembel” 
damgasıyla karşılaşacağı korkusuyla yaşayan bir 
öğrencinin varlığından bahsedilebilir. Öğrenci umur-
samaz görünse dahi yapılan araştırmalar damgala-
nan öğrencinin damgasına aslâ kayıtsız kalamadı-
ğını göstermektedir. Her an o sıfatı işiteceği ya da 
o sıfatla yargılanacağı korkusuyla yaşayan öğrenci, 
çevresine karşı güvensiz olacaktır.  Damgalandığı 
için çevresine karşı öfke ve kızgınlık hissedecektir. 
Bu nedenle saldırgan davranışlar da sergileyebi-

lecektir. Öğrenci ne yaparsa yapsın 
damgasını silemeyeceğini gördüğün-
de ise bunalımlı bir ruh hâline de gi-
recektir. “Tembel” damgasını silmek 

için ne kadar uğraşsa da öğretmenin “Önceden 
çalışmıyordun, bugün çalışmışsın.” gibi sarf ettiği 
bir söz, içinde övgü barındırsa da geçmiş dam-
gasını hatırlattığı için çocukta yine hayal kırıklığı ve 
bunalım yaratacaktır. Geçmiş yaşantıların bilinmesi 
nedeniyle olabileceği en iyi şeyin “ex-damgalı”ya 
terfi etmek olduğunu anlayan öğrenci, denemekten 
vazgeçebilecektir. Bu bağlamda, “tembel” olarak 
damgalanan öğrencilerin bazen birkaç gün gayret 
ettikten sonra tekrar aynı “tembel” hâllerine geri 
dönmelerinin nedenlerinden biri olarak damgaları-
nı asla silemeyeceklerine dair sahip oldukları inanç 
gösterilebilir. 

Sadece bu kadar da değildir damgalı bir öğren-
cinin hissettikleri. Kendini itibarsız hissetmekte ve 
diğerleriyle eşit olmadığını düşünmektedir.  Öğ-
retmenin davranışlarında, verdiği görevlerde, ses 
tonunda bile bu eşitsizliği ve itibarsızlığı hissede-
bilmektedir. Kendine haksızlık yapıldığını düşün-
mekte, bu düşünce kızgınlığını artırmakta, kızgınlık 
ise saldırgan davranışlara yol açabilmektedir. Bu 
kısır döngü, okul hayatı boyunca devam edebil-
mekte, “tembel” damgasının yanına “saldırgan, 
tehlikeli, yaramaz” gibi damgalar da eklenebilmek-
tedir. O hâlde, bir çocuğun birden fazla olumsuz 
davranışı birlikte sergilemesinin tesadüfi olduğunu 
düşünmemek gerekir. Bu davranışları sergileme-
sini tetikleyen bir damgalanmışlık algısının varlığı 
araştırılmalıdır.  
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Goffman’ın damgalayan tarafın “normal” damga-
lanan tarafın ise “anormal”i temsil ettiğini iddia ettiği 
teorisinde, “normal”lerin damgalama gücünü elinde 
bulundurduğunu söylemektedir. Kimin neyle damga-
lanacağına karar veren normallerin ise bu bağlamda 
“öğretmenler” olması mümkündür. Sınıftaki gücü ve 
otoriteyi elinde tutan öğretmenler, bilinçli ya da bi-
linçsiz bir şekilde çocukları damgalayabilmektedir. 
Okuldaki diğer çocuklar ise öğretmenlerden gördük-
leri davranış şekillerini ve işittikleri sözleri tekrarlama 
eğilimindedir.  Bu noktada, çocuğun damgalandığı 
davranışı yapıyor olması, damgalanmasını meşru 
göstermemektedir. Eğiticinin görevi çocuğu damga-
lamak yerine, çocuğun bu davranışını 
bırakmasını sağlayacak yöntemler ge-
liştirmek ve uygulamaktır. Aksi takdirde 
öğretmen güven sembolü olmaktan çı-
karak bazı öğrencileri kayıran yine bazı 
öğrencilere itibar dağıtan, bazılarını ise 
damgalayan bir figüre dönüşmektedir. 

Damgalanan öğrencinin bu dam-
gası ya da damgaları karşısında bazı tavırlar takın-
ması muhtemeldir. Buna göre damgalanan öğrenci 
bu damgalarını reddedebilir (1), damgalarını kabul 
edebilir (2), karşı-damga üretebilir (3). Örneğin, bir 
öğrenci, “tembel” olduğunu kabul etmeyebilir. Top-
lumun tembellik tanımının reddedilmesi, o toplu-
mun diğer bazı kural ve değerlerini reddetmeyi de 
beraberinde getirebilir. Ona “tembel” damgasını 
uygun gören bir toplumun değerlerini kabul etme-
yerek, hırsızlık, saldırganlık, madde bağımlılığı gibi 
toplumun hoş görmediği diğer bazı davranışları da 
sergilemeye başlayabilir. Nihayetinde kendisine ya-
pılan haksızlığa içerlemekte, öfkeyle dolmakta ve 
dayatılan bir değil tüm normları reddedebilmektedir. 

Damgasını reddeden bir öğrencide gözlemlene-
bilecek bir diğer davranış ise kendi gibi damgalı 
olanların yanına gitmek ve onlarla dayanışma içe-
risine girmektir. Damgalının amacının bu noktada 
itibar görme isteği olduğu söylenebilir ki bu isteği 
ona sağlayabilecek tek grup kendisi gibi damgalı 
olanların bulunduğu gruptur. Öğretmenlerin “Nasıl 
da birbirinizi buldunuz!” şeklinde tembel öğrencile-

re yönelttiği suçlama aslında, gruptaki öğrencilerin 
sahip olduğu damgaların onları bir araya getirdiği 
gerçeğini göz ardı etmektedir. Gruptaki damgalı 
öğrenciler, aynı damgalara maruz kalmışlardır ve 
paylaştıkları bu payda etrafında bilinçli ya da bi-
linçsiz bir şekilde bir araya gelmişlerdir. Normalle-
rin arasında yalnız kalarak her an damgalanmayı 
beklemek yerine, kendi gruplarında itibar görmeyi 
seçmişlerdir. 

Damgasını kabul eden bir öğrenci ise artık böy-
le bir kişiliğe sahip olduğunu düşünmekte ve ne 
yaparsa yapsın bu durumu değiştiremeyeceğine 
inanmaktadır. Örneğin, tembel bir öğrenci çalışsa 

bile sadece “ex-tembel” statüsüne 
terfi edeceğini düşünerek bu duru-
mu pek de itibar kazandırıcı olarak 
görmemekte ve ümitsizliğe kapılabil-
mektedir. Sonuçta da tembel oldu-
ğuna inanan ve bu durumun değiş-
meyeceğini düşünen bir birey olarak 
yetişmektedir. Damgasını bu şekilde 

içselleştiren bir öğrenci, “normal”lerin davranış kod-
larına göre yaşamaya başlamakta, okulda “nereye 
çeksen oraya giden”, “kendi fikri olmayan”, “saygı 
uyandırmayan”, “silik bir nesne”ye dönüşmektedir. 
Sınıfta derse katılmayan, dersi dinlemeyen ancak 
derste de sorun çıkartmayan belki ders boyu uyu-
yan öğrenciler bu duruma örnek olarak olarak ve-
rilebilir. 

Öğrencinin karşı-damgalama stratejisini seçtiği 
durumda ise bir “sınıf palyaçosu”na dönüşme ih-
timali vardır. Sınıf palyaçoları öğretmene geri ce-
vap vermeyi severler. Soytarılık, kaba hareketler 
yapma, gürültü yapma, argo kelimeler kullanma, 
münakaşa etme ya da kavga etme, sınıf kuralla-
rını sürekli ihlal etme, dersi sürekli bölme, kabul 
edilemeyecek isteklerde bulunma, arkadaşlarıyla 
konuşma, öğretmenlerle alay ederek dersi sabote 
etme, anlaşılamayacak derecede öğretmenle hızlı 
ve anlamsız konuşma, abartılı hareketlerde bu-
lunma bazı palyaçoluk hareketleri olarak sayılabi-
lir.  Yumruk sıkmak, dudak bükmek, kolları göğüs 
üzerinde bağlamak, düşecek gibi geriye doğru 
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yaslanarak oturmak; çevreye sıkılmış bir ifadeyle 
bakmak, ders ya da başka bir aktivite sırasında 
izinsiz başka bir yerde bulunmak; öğretmenin 
söylediğine itaat eder gibi gözüküp görevi çok ağır 
hareketlerle yapmak; sınıfta kavga çıkarmak, okul 
kurallarına aykırı giysi giymek de bu duruma örnek 
olarak verilebilir. Ek olarak, örneğin tembel dam-
gasına sahip bir öğrencinin çalışkan 
bir öğrenciye “inek” gibi bazı aşağıla-
yıcı sıfatlarla hitap etmesi de yine bir 
karşı-damgalama örneği olarak gös-
terilebilir. Burada öğrencinin damgasına yönelik bir 
karşı-eylem gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu 
noktaya gelmiş öğrencilerin davranışlarını düzelt-
menin oldukça zor görünmesinin nedenlerinden 
biri ise bu davranışlara neden olan damgaların sili-
nememesi ve hatta bu damgaların artık katlanarak 
büyümüş olmasıdır. Damgalanmaya maruz kalmış 

bir öğrencinin yaşantılarını değiştirmenin zorluğu, 
damgalanmışlık algısının kalıcı olmasına neden ol-
maktadır. 

Görüldüğü gibi birçok faklı öğrenci davranışının 
temelinde damgalanmışlığın sanrısı bulunabilir. Bu 
yüzden öğrencilerle konuşurken, bir değil bin kere 
düşünmeli onları damgalamamaya özen gösteril-

melidir. Zira fark edilmeden yapılsa 
dahi bir damgalamanın öğrencide 
açtığı yaralar zamanla tedavi edile-
mez boyuta ulaşacaktır. Bu noktada 

öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Öğ-
renciyi ‘sınıf palyaçosu’ olma noktasına getirme-
mek önemlidir. Öğretmenler, kendi söz ve davra-
nışlarının farkına varmalı ve sınıfta tüm öğrencilerin 
güven sembolü olmaya çalışmalıdır. Unutulmama-
lıdır ki her damga bir iz bırakır ve bu izler çocuğun 
gelecekte kim olacağının belirleyicisidir. 
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HİKÂYELERİ
Fatih Kemik



“ Terazinin bir kefesine Türk 
Edebiyatının tümünü, diğer kefesine 
de Dede Korkut ’u koysanız yine de 
Dede Korkut ağ ır basar.”   

ok iddialı gibi görünen yukarıdaki 
söz Tarihçi ve Türkolog Ord. Prof. 
Dr. Fuat Köprülü’ye ait. Köprülü’nün 

“Dede Korkut” olarak kast ettiği ise elbette 
Türk kültür tarihinin en önemli yapıtlarından 
biri olan, tam ismiyle 
Kitâb-ı Dede Korkut âlâ 
Lisân-ı Tâife-i Oğuzân”-
dır yani en bil indik adıy-
la Dede Korkut Hikâye-
leri. 
15. yüzyıl ortalarında 
yazıya geçiri ldiği tah-
min edilen hikâyeler 
destandan halk hikâ-
yecil iğine geçişin örne-
ği kabul edilmektedir. 
Hikâyeler genel olarak 
Oğuz Türklerinin 12.-
14. yüzyıl lar arasındaki 
yaşamına ışık tutmak-
taysa da sözlü gelenek 
içinde kuvvetli bir da-
mardan beslendiği apa-
çık ortadadır. Hikâyeler-
deki olağanüstülükler, 
manzum ve mensur olarak karışık yazılmaları 
gibi sebepler onların destan geleneği içinde 
oluşturulup dilden dile, nesilden aktarılarak 
günümüze hikâye biçiminde ulaştığının deli l i 
durumundadır. 
Hikâyeler, Müslüman Oğuz Türklerinin kendi 
aralarındaki ve komşularıyla olan mücade-
lelerini anlatır ancak İslamî unsurlar eserin 
merkezinde değildirler. Bu açıdan bakıldı-
ğında da Oğuzların Müslüman olmadan önce 

bu hikâyeleri oluşturduğu ve Müslüman ol-
duktan sonra İslami unsurların hikâyelere 
eklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Eserin adının Dede Korkut Hikâyeleri olması 
yazarının Dede Korkut olduğu şeklindeki bir 
yanlışa kaynaklık etmektedir ancak eser ano-
nimdir yani yazanı bell i değildir. Dede Kor-
kut, hikâyelerin “anlatıcısı” durumundadır. 
Dede Korkut(Korkut Ata) bir anlatıcı olmak-

tan öte bir ozandır, yol 
göstericidir, bilgedir ve 
hattâ evliyadır. Onunla 
i lgil i olarak eserin mu-
kadd imes i n d e (ön s öz ) 
şu şekilde bir bilgi yer 
almaktadır: 
“Resul Aleyhisse-
lam zamanına ya-
kın Bayat boyundan 
Korkut Ata derler 
bir er ortaya çıktı. 
Oğuzun o kişi tam 
bilicisi idi. Ne derse 
olurdu. Gaipten tür-
lü haber söylerdi. 
Hak Teala onun gön-
lüne ilham ederdi. 
Korkut Ata söyledi: 
Ahir zamanda han-
lık tekrar K ayı’ya 

geçecek. Kimse ellerinden almayacak, 
ahir zaman olup kıyamet kopuncaya 
kadar. Bu dediği Osman neslidir, işte 
sürüp gidiyor. Ve daha nice buna ben-
zer söz söyledi. Korkut Ata Oğuz kav-
minin müşkülünü hallederdi. Her ne 
iş olsa Korkut Ata’ya danışmayınca 
yapmazlardı. Her ne ki buyursa kabul 
ederlerdi. Sözünü tutup tamam eder-
lerdi.” 
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Eserin bugün elimizde biri-
si Almanya Dresden’de diğe-
ri Vatikan’da olmak üzere iki 
nüshası olup ikisi de maalesef 
yurt dışındaki kütüphanelerde-
dir. Birinci nüsha Dresden Kral-
lık Kütüphanesi’nde Fleischer 
Külliyatı arasında 86 numarada 
kayıtlıdır. İkinci nüsha ise Vatikan Kütüphanesi 
Türkçe yazmalar kısmında 102 numarayla kayıt-
lıdır.
Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Metin Ekici, Tür-

kistan’da üçüncü nüshayı bulduğunu ve bu nüs-
hanın en eski nüsha olabileceğini uluslararası bir 
sempozyumda açıklamıştır ancak nüsha henüz 
yayımlanmamıştır.
(Almanya-Dresden Nüshası)
 Eser 12 adet hikâyeden oluşmuş olup Dres-

den nüshasına göre şu şekilde sıralanmıştır:
1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han
2. Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması 
3. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek 
4. Kazan Bey’in Oğlu Uruz Bey’in Tutsak Olma-

sı 
5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
6. Kanlı Koca Oğlu Kanturalı 
7. Kazılık Koca Oğlu Yiğenek 
8. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi 
9. Begil Oğlu Emren 
10. Uşun Koca Oğlu Segrek 
11. Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un 

Çıkarılması 
12. İç Oğuz’a Dış Oğuz’un Asi olup Beyrek’in 

Öldürülmesi
Dede Korkut Hikâyeleri’ne kültür tarihimiz açısın-

dan bakıldığında eserin bir hikâye kitabından çok 
öte bir değere sahip olduğu görülecektir. Hikâyele-
rin ana ekseninde kahramanlık ve yiğitlik teması ol-
masına karşın eser Oğuzların yaşamlarını, gelenek 
ve göreneklerini, kültürel değerlerini kısaca haya-

ta bakış tarzını ortaya koyması 
bakımından son derece önemli 
bir veri bankası konumundadır. 
Hikâyelerin bu özelliği yerli ve 
yabancı araştırmacıların ilgisini 
üzerine çekmiş eser hakkında 
yüzlerce makale yayımlanmıştır. 
Bu çalışmalardan birisi Alman 

araştırmacı H. F. von DIEZ’e aittir ki çalışmasında 
Diez’in, hikâyeleri Yunanların Odysseia Destanı ile 
karşılaştırması ve Homeros’un bu eseri yazıya ge-
çirirken Dede Korkut Hikâyeleri’nden faydalanmış 
olabileceğini ya da en azından içeriğinden haber-
dar olmuş olabileceğini söylemesi ilginç ve de son 
derece önemlidir. 
Hikâyeler sayesinde biz Oğuzların “boy”lar hâlin-

de yaşadıklarını, iktisadi yaşamlarının hayvancılı-
ğa dayandığını, bugün bazı bölgelerimizde görü-
len yazın yaylaya(yaylak) çıkma kışın da “kışlak”a 
inme geleneğinin Oğuzlarda bir yaşam biçimi 
olduğunu görüyoruz. Oğuzlar eski Türk gelenek 
ve inançlarını canlı bir şekilde yaşatmaktadırlar. 
Destanda “ağaç”ın ve “kurt”un kutsal sayılması 
hem eserin eski Türk destan geleneği içinde var 
edildiğini ya da en azından devamı olduğunu hem 
de eski Türk inançlarının dönem içinde yaşadığı-
nı göstermesi açısından önemlidir. Yine hikâyeler 
sayesinde öğreniyoruz ki Oğuzlar “toyum” yani 
ganimet almak için akınlara çıkmaktadırlar. At, 
onlar için sadece savaş aracı değil kimi zaman 
en yakın dostudur. At onlar için kutsaldır. 
Oğuzların aile yaşantısı ile ilgili veriler hikâye-

lerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aile bireyleri 
arasındaki ortak bilinç, onları fertlerden birisi teh-
likeye düştüğünde ölümü göze alacak seviyeye 
getirmektedir. Hikâyeler incelendiğinde günü-
müzde yaşayan birçok âdetin, kız isteme, gelinin 
kırmızı duvak örtmesi gibi o dönemlerde de var 
olduğu, bugün “karalar bağla-” biçiminde olan 
deyimin kaynağının Oğuzlarda ölen bir kişinin 

UNESCO 
İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel 
Mirası Listesine 
17. Unsur olarak 
kaydedilmiştir
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ardından kara elbiseler giyilmesi olduğu görülür. 
Hikâyelere göre Oğuzlar fiziksel özellik bakımın-
dan kara saçlı, kara kaşlı, kara ya da ela göz-
lü, ak tenli insanlardır.  Olaylar karşısında cesur 

ve soğukkanlı aynı zamanda 
da duygusal insanlardır. Kah-
ramanlardan Deli Dumrul’un 
adındaki “deli” ifadesi bugün 
olduğu şekliyle “gözü pek, ce-
sur” anlamına gelmektedir. Deli 
Dumrul hikâyesinde Deli Dum-
rul’un canını almak için gelen 
Azrail ona kendi canı karşılığında can bulması 
için izin verir. Annesinden ve babasından can is-
teyen Deli Dumrul eli boş döner. Ona canını feda 
edebilecek tek kişi Deli Dumrul’un eşi olur. Bu 
hikâyede özellikle “karı-koca” ilişkisinin ve de “ai-
le”nin önemi vurgulanmıştır. “Kız anadan görme-
yinçe öğüt almaz, oğul atadan görmeyince sof-

ra çekmez.” denilerek çocuk terbiyesinin önemi 
vurgulanmıştır.  
Yukarıda bazı yönlerini özet olarak vermeye ça-
lıştığımız Dede Korkut Hikâyeleri sadece bir mil-

letin değil ortak kültürel mirasın 
saklayıcısı ve aktarıcısı duru-
mundadır. Dil, tarih ve folklor 
araştırmalarının vazgeçilmez 
kaynağıdır. Bu ve buna benzer 
birçok sebepledir ki Dede Kor-
kut Hikâyeleri 28 Kasım 2018 
tarihlerinde Morityus Cumhu-

riyeti’nin başkenti Port Louis’de gerçekleştirilen 
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Ko-
runması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantı-
sında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası 
Temsili Listesine 17. unsur olarak kaydettirilmiştir. 
Bu gelişmenin Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili ça-
lışmaları ve ilgiyi daha artırması temennisiyle…

Dede Korkut 
bir anlatıcı olmaktan 
öte bir ozandır, yol 

göstericidir, bilgedir ve 
hattâ evliyadır
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ünyadaki değişim ve dönüşümün yo-
ğunlaştığı günümüzde giderek “öğren-

ci merkezli” olmaya başlayan eğitim sistemiyle 
öğretmen-veli-öğrenci ilişkisi başka bir boyut 
kazanmıştır. Tarihsel sürece baktığımızda  ‘eti 
senin kemiği benim’ eğitim anlayışının teme-
linde güven ve teslimiyet olduğu görülmekte-
dir. Özellikle eğitim denildiğinde Yeşilçam Si-
neması ve Mahmut Hoca’nın veli 
toplantısı aklıma gelmekte. Film-
de, toplantıya bile zor iştirak eden, 
çocuğuyla tatilden tatile zaman 
geçiren, ekonomik ihtiyaçlarını gi-
derdiğinde kendini yeterli hisse-
den ve böylece sorumluklarını ye-
rine getirdiğini düşünen ebeveyn 
tipi görülüyordu. Çocuğun duygusal ihtiyaç-
ları, kişilik yapılanması, eğitim planlaması ve 
gelecek yolculuğu öğretmene teslim edilmişti. 
Belki bu biraz bilinçsizlikti belki öğretmene ko-
şulsuz şartsız güvendi belki de işimize gelen 
buydu…

Günümüze dönüp baktığımızda ise öğrenci 
odaklı eğitim anlayışındaki öğretmen-veli-öğ-
renci ilişkisinin eskisinden daha önemli hâle 
geldiğini görmekteyiz. Eğitime yaklaşım de-
ğiştikçe ebeveynler, çocuklarının okul hayatı-
nın içine daha çok girmeye ve pek çok ko-
nuya dâhil olmaya başlamıştır.  Öğretmen-veli 
iletişimi sorun odaklı olmaktan çıkıp öğren-
ciyi merkeze alan çözüm odaklı arayış içeri-
sine girmiştir. Öğretmen, çocuğun hayatında 
tek otorite olmaktan ziyade öğrenci ve aile-
ye rehberlik eden bir rolde mesleğini icra et-
meye başlamıştır. Aile ise çocuğun hayatında 
olmazsa olmaz ve destekleyici roldedir. Peki, 
her zaman durum böyle mi olur?

Bazı eğitimciler, gelenekçi eğitim anlayışını 
sürdürmeye çalışıp otoriter davranmaya çalış-
sa da genel olarak öğrencinin gelişimi ve ihti-
yaçlarının dikkate alındığını görmekteyiz.

 Eğitim sisteminde aile ve eğitimcinin ortak 

paydası öğrenci olmasına rağmen bazen ço-
cuğun gelişimi ve eğitimi sağlıklı işlemeyen 
veli-öğretmen ilişkisiyle sekteye uğramakta-
dır. “Sen dili”nin kullanımı, ailenin korumacı 
tutumu, öğretmenin çocukla ilgili değerlendir-
melerini annelik alanına yönelik kişisel saldı-
rı olarak algılama, velinin çocuğuna objektif 
bakmakta zorlanması gibi güncel durumlar, 

iletişimde yaşanan engellerdir ve 
veli ile öğretmen arasında çatışma 
doğurmaktadır. Yaşanılan bu ça-
tışma alanları kişisel alan ihlaliyle 
beraber sorunu içinden çıkılmaz 
bir hâle sokmaktadır.  İletişimde 
yaşanan engeller, güven ilişkisinin 
bozulması, önyargıların devreye 

girmesi, velinin beklenti ve değerlendirmeyle 
ilgili bakış açısının değişmesi, eğitimcinin gö-
revini icra etmesini zorlaştırmaktadır.  

Okul, kendi içinde doğal bir ortamdır. Eği-
timcilerin amacı çocukları geliştirmek ve mutlu 
etmektir. Eğitimcinin, velinin rolü ve sorumlu-
lukları tanımlanmış olsa da gelişim basamakla-
rı arasında zaman zaman çatışmalar olacaktır.

Zorbalık denilince akla akran zorbalığı gel-
se de son zamanlarda eğitim sistemine iyiden 
iyiye yerleşmeye başlayan ‘veli zorbalığı’ kav-
ramı günümüz eğitim yazarları ve psikologları 
tarafından yazıya dökülmüş bir konu olmasa 
da gittikçe dikkat çekmeye başlamıştır. Veli 
zorbalığını üç başlık altında toplamak müm-
kündür:

1.Veliden öğretmene yönelik zorbalık:  
Bu tür zorbalık, öğretmenin ego bütünlüğü-

nü, fiziksel sağlığını, öznel iyi oluş hâlini etki-
leyen her türlü eylem ve davranıştır. Veli şüp-
heciliğin, acabaların, güvensizliğin olduğu bir 
zeminde çocuğun eğitimi ve geleceği adına 
her şeye müdahil olabilmektedir. Bu durum 
öğretmenin motivasyonunu bozmakta, öğret-
meni baskı altında ve kaygılı çalışmaya itmek-
tedir. Velinin eğitim-öğretimle ilgili destekleyici 
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hâli, öneriden çok ders veren, had bildiren, 
eleştiren ve öğretmenin kişisel alanına giren 
bir hâle bürünmektedir. Veli  “Ama 
benim çocuğum çok hassas, be-
nim çocuğumun psikolojisi çok 
önemli!” gibi ifadelerle çocuğuy-
la ilgili kaygı ve hassasiyetini öğ-
retmene taşımakta, bu korumacı 
tutumu öğretmeninin de devam 
ettirmesini bekleyebilmektedir. Ve-
linin ego alanına girildiğinde(özel-
likle en hassas oldukları anne ve 
baba rollerinin kritiği yapıldığında) agresyon 
boşalımı, veliyi “zorba”ya dönüştürebilmekte-
dir. Sınırların ihlal edildiği, saygının zedelendiği 
yaşantılar doğrudan ya da dolaylı olarak öğ-
renciyi etkilemekte, bu süreçte aslında ailenin 
hassasiyet gösterdiği çocuğun ruhsal duru-
mu, zedelenebilmektedir.

Çocukların okul ortamındaki problem ve de-
neyimlerini aileye taşınması, aileyi öğretmene 
ulaşma çabasına itmektedir. İletişime geçme 
isteği ve durum karşısında velinin yüksek re-
aksiyonu, öğretmenin kendine ait zamanının 
işgal edilmesine neden olabilmektedir. Öğret-
men veliye zaman ayıramadığında veya müsait 
olmadığını belirttiğinde veli “Ama çok önemli, 
beni dinlemek zorundasınız!” diye ısrarcı ola-
bilmekte veya veliye uzun uzadıya mesaj yaz-
mak suretiyle iletişimde kalmaya çalışmakta-
dır. Öğretmenin rolünün ve sorumluluğunun 
hatırlatıldığı, yüksek beklentilerin dile geldiği 
iletişim dili bazen ayarı kaçarak “zorbalığa” 
dönüşebilmektedir.

2. Veliden öğrenciye yönelik zorbalık:
Bu tür zorbalık, eğitim zincirinde, veliden di-

ğer öğrencilere yönelik yapılan ve öğrencinin 
psikolojik durumunu etkileyen her türlü eylem 
ve ifadelerdir.

Öğrencinin psikolojik dayanıklılığı, duygusal 
zekâsı, problem çözme becerisi, çatışma çözme 
şeklini direkt olarak etkilemektedir. Öğrencilerin 
çatışma yaşadıklarında veya zorbalığa maruz 

kaldıklarında kendi iç kaynaklarını kullanarak çö-
züme gitmekte bazen zorlandığını görmekteyiz.

a) Veliden kendi çocuğuna yö-
nelik zorbalık:  

Çocuğun okulda akranları tara-
fından maruz kaldığı zorbalık son-
rası, çocuk ebeveyni ile durumu 
paylaşıp kendini anlaşılır kılmak 
istediğinde; veli tarafından “ken-
dini koruyamamak”la ve “zayıflık”-
la suçlanmaktadır. Bu uyarı kimi 
zaman tehdide ve fizikî temasa 

dönüşebilmektedir. Bu durum, çocuğun okul-
daki ilişkileri yönetmekte zorlanmasına, aile ile 
paylaşımını sınırlandırmasına, anlatımlarında 
ailenin istediği şekilde olayı kurgulamasına, 
hatta yaşayacağı çatışmaları düşünerek asos-
yal bir birey olarak hayatını idame ettirmesine 
sebep olmaktadır.

Velinin akademik başarı beklentisi, sonuç 
odaklı tutumu, çocuğuna bakışını olumsuz et-
kilemekte ve çocuğun sorumluluk alma bilinci, 
gayesi, çabası dikkate alınmayıp yetenek ve 
zekâsı alaşağı edilmektedir. Bu durum ise ço-
cuğu zamanla olumsuz ve yetersiz bir benlik 
algısı geliştirmeye itmekte, başarı odaklı ama 
mutsuz bireyler yetişmesinin tohumları maale-
sef ebeveynler tarafından atılmaktadır.

b) Veliden başka öğrenciye yönelik zor-
balık:

Eğer ki çocuk daha çok yetişkin desteği ile 
engelleri aşması gerektiğine inanmışsa çocuğun 
yardım talebiyle duruma “aile” müdahil olmakta-
dır. Bazı veliler, çocuğun problemini sınıf öğretme-
ni ve okulun Rehberlik Birimi’nden destek alarak 
çözerken başka bir grup veli sorunları çocuğunun 
problem yaşadığı öğrenci ile yüz yüze halletmenin 
doğru ve etkili olacağını düşünmektedir. Okulda-
ki hiyerarşik yapıyı ve sınırları ihlâl eden veli, ço-
cuğunu mağdur eden kişi ve gruplara karşı sınıf 
ortamında zorbaca davranabilmekte, öğrencileri 
rencide edecek davranışlarda bulunabilmektedir. 
Veli tarafından sözel olarak zorbalığa maruz kalan 
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öğrenci bu deneyimini ailesiyle pay-
laşabilmekte ve iki grup veli bu ko-
nuda karşı karşıya gelebilmektedir. 
Bu durumda veliden veliye yönelik 
zorbalık alanı oluşabilmektedir.

3. Veliden veliye yönelik zor-
balık:

Bu tür zorbalık, velinin bir başka 
veliye yönelik yıkıcı, rahatsız edici, sınırları ih-
lal eden davranış ve tutumlardır.

Veliler, ortak hedefi olan bir takımın üyeleri 
olarak aidiyet ve bilinç geliştirdiklerinde ‘ço-
cuklarını hayata hazırlama’ konusunda daha 
başarılı olabilmektedir.  Lakin “biz duygusu” 
yerine “ben duygusu” öne çıktığında veliler 
arasında da çatışmalar yaşanmakta, velilerin 
birbirlerine üstünlük sağlama çabaları zor-
balığa dönüşmektedir. Öğrenci davranışları-
nı gözlemleyen bazı veliler, pedagojik eğiti-
me hâkim olmadan tanı koyar tavırla sosyal 

medya platformlarında çocukları 
değerlendirerek yaralayıcı olabil-
mektedir. Bu durum da kişisel sı-
nırların ihlaliyle beraber karşılıklı 
zorbalığı doğurmaktadır. Sosyo-
kültürel ve sosyoekonomik fark-
lıl ıkların olduğu veli gruplarında 
üstünlük hissiyle bazı velilerin 

sosyal statülerini zorbaca kullanabildiğini 
görmekteyiz.

Eğitimin doğal ve dinamik bir yapı olduğu 
unutulmadan, problemler çatışma ve zorbalı-
ğa dönüştürülmeden çözme yoluna gidilmeli-
dir. Aynı geminin yolcuları olarak ortak gaye 
için “biz” bilinciyle hareket edilmelidir.

Okul ve öğretmeni “çocukları hayata hazırla-
yan kurum ve mimarlar” olarak betimleyecek 
olursak başarıya ancak öğretmen-aile-çocuk 
arasındaki tam bir işbirliği ve uyum ile ulaşa-
biliriz.

Ortak gaye için 
‘biz’ 

bilinciyle 
hareket 

edilmelidir

Veli zorbalığı ile ilgili olarak Ataköy Anadolu Lisemizin velilerimize ve öğrencilerimize sahnelediği oyun, 
konunun öneminin muhatapları tarafından algılanması adına önemli bir adım olmuştur.
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“Önemli işleri başarmak zor,  yönetmek 
ise daha da zordur”

(F.Nietzsche)

ızlı teknoloji, hızlı araçlar, teknolojiye 
adapte olmuş, önceki kuşaklardan farklı 

olan, yenilikleri çabucak benimseyen, kavrayan 
ve uyum sağlayan çocuklar… Sürekli değişen 
ihtiyaçlar, beklentiler, kurallar, araçlar, yönet-
melikler ve uygulamalar… Hızla değişen dünya, 
değişen toplumlar, değişen kurumlar, dönüşen 
aileler, değişen bireyler ve her geçen gün daha 
da farklılaşan yönetim, eğitim ve öğretim anla-
yışları…

Küreselleşen dünyada, baş döndürücü tekno-
lojik ve bilimsel gelişmelerle hemen her alanda 
değişimlere uyum sağlamaya çalı-
şırken bütün bu süreçlerin neresin-
deyiz? Ve tabii bütün bu değişim ve 
gelişme süreçleriyle ilişkili olarak, 
acaba “zaman” algımız ve anlayışı-
mız ne durumda?  Daha da önemlisi 
bu baş döndürücü değişimler karşı-
sında “zaman yönetimi” konusunda 
ne kadar yetkinliğimiz var ya da za-
manı yönetebiliyor muyuz?

Aslında zaman; keşke biraz daha 
olsa deyip de geri alamadığımız, 
biriktiremediğimiz, birileriyle, bir şeylerle takas 
yapamadığımız ve daha da önemlisi akışını asla 
durduramadığımız hâlde, kendisiyle yarıştığımız 
bir gerçeklik. Üstelik herkese adil olarak veril-
miş, ancak kullanıcısının anlayış, tecrübe, amaç 
ve donanımıyla bağlantılı olarak her kişi için an-
lamı, değeri ve değerlendirilmesi değişkenlik 
gösteren bir gerçeklik.

Zaman yönetimi, “bireysel açıdan kişinin özel 
ve iş hayatında amaçlarına etkili ve verimli bir 
şekilde ulaşabilmesi için planlama, organize 
etme ve kontrol etme gibi yönetim fonksiyonla-

rını aslında kendi faaliyetlerine uygulama süreci” 
olarak tanımlanmaktadır.

Zamanın; sınıfta, okul içi etkinliklerde etkili ve 
verimli kullanılmasında zaman yönetimi beceri-
lerinin çok önemli bir rolü vardır. Tersine olarak 
da zamanın iyi bir şekilde yönetilememesi birey-
lerde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. Bu so-
runların başında da “stres” ve “kaygı”  gelmek-
tedir. Stres, kişinin bedensel ve ruhsal olarak 
zorlanması, baskı ve gerilim altında tutulması 
ile ortaya çıkan bir durum olup, insanın başarı 
ve uyumu yanında diğer insanlarla olan ilişkileri-
ni de olumsuz şekilde etkilemektedir. Kaygı ise 
genellikle kaynağı tam olarak belli olmayan hu-
zursuzluk hâlidir. 

Yanlış zaman algısı, zamanın 
amaçsız ve plansız harcanması, 
çalışmaların aksamasına, işlerin 
ötelenmesine, verimliliğin azalma-
sına, niteliğin düşmesine, yol aça-
bilmektedir. Zamanı doğru ve etkin 
yönetememek,  akabinde farklı bir 
dizi olumsuzluklara ek olarak kişide 
stres ve kaygının da bizzat temel 
gerekçesi, nedeni olabilmektedir. 
Bu kişi bir yönetici ise, onun yan-
lış zaman algısı ve zamanı etkin 
yönetememesi; yönetme görevini 

üstlendiği kurumda verimsizlik, düzensizlik, kar-
maşaya neden olabilme riski taşırken, aynı za-
manda çalışanlarda da motivasyon eksikliği ile 
stres ve kaygıya neden olabilir. 

Zamanı etkin kullanabilme ve doğru yönetebil-
me hem kişisel, hem de kurumsal başarı yanın-
da, çalışanların beden ve ruh sağlıkları, huzurları 
kadar, onların çalışma disiplinleri, motivasyonla-
rı, iletişimleri ve verimlilikleri açısından da olduk-
ça önemlidir. Bu nedenle zamanı doğru ve etkili 
yönetebilmek,  aslında başarının da ön koşulla-
rından birisidir. 
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Zamanı doğru ve etkili yönetebilmenin ilk şar-
tı gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek, 
gerekli insan ve madde kaynaklarını kararlaş-
tırmak ve sağlamak, kurallar ve sınırlar ile gö-
revleri açık şekilde tanımlamak ve bilimsel yö-
netsel kurallara uygun doğru bir 
planlama yapmaktır.

Bütün bunlar doğru bir ihtiyaç, 
beklenti, imkân vs. analizi yapılma-
sını; katılımcı bir anlayış ile kararlar 
alınmasını, ekip ve takım ruhu oluşturulmasını 
gerektirir. Bunlar yapılırken de bazı esaslar ya-
zılı olurken bazılarının yazılı olması gerekmez. 
Zamanla uygulamalar neticesinde kurumsal bir 
kültür oluşur. Böylece bir sonraki zaman dili-
minde ya da bir sonraki gün, hafta, ay ya da 
yılda neler yapılacağı, kimlerin ne tür görevleri 

olduğu, hangi işlerin nasıl ve ne şekilde yapı-
lacağına dair sistematik bir plan oluşturulmuş 
olur. Oluşan plan, esas alınarak paydaşlar be-
lirlenir, verimlilik ve amaçlanan nitelik için gere-
kenler analiz edilir, her işin görevlisi belirlenir, 

görev tanımı yapılır. İç ve dış stres 
kaynakları belirlenir ve bunların 
ortadan kaldırılmasına yönelik ça-
lışmalar yapılır. İstisnasız tüm ça-
lışanlar dahil edilerek oluşturulan 

ekibin verimliliği için tedbirler alınır, takım ruhu 
ve motivasyon sürekli canlı tutulur ve nihayette 
ortak hedeflere ulaşılarak, çalışanların başarı 
hazzı ile duygusal ve sosyal doyum sağlamaları 
amaçlanır.

Aslında bütün bu sürecin nasıl ve ne şekilde 
neticeleneceğinin temel belirleyicisi yöneticinin 
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44



yaklaşımı,  tecrübesi, yönetsel anlayışı ve yet-
kinlikleridir. Özellikle de sağlıklı ve etkili iletişim, 
zamanı doğru yönetme, problem çözme, vizyon 
oluşturma, doğru plan yapabilme, ekip kurma 
ve takım yönetme ile stresle baş edebilme ve 
kaygıdan uzak kala-
bilme şeklindeki lider-
lik becerileridir.

Yöneticinin duygu-
sal olgunluğu ve güçlü 
örneklik ile önderliği; 
kurumsal ve bireysel 
başarıların, güçlü ai-
diyet duygusunun, 
çalışanların zamanı 
verimli değerlendir-
melerinin, kaynakları 
israftan uzak şekilde 
etkin olarak kullanma-
larının olduğu kadar 
disiplin içinde coşkulu 
ve atılgan çalışmala-
rının, uyum içinde ve 
paylaşımcı olmaları-
nın, eşgüdüm içinde 
hareket etmelerinin, karşılaştıkları 
güçlük ve problemlere nasıl etkin 
çözümler getirebilecekleri husu-
sunda donanımlı ve özgüvenli 
olmalarının temel belirleyicisidir. 
Aynı zamanda çalışanların duygu-
sal ve sosyal doyum sağlamaları, 
stresle baş edebilmeleri, kaygıdan 
uzak kalabilmeleri ve neticede ge-
rek bireysel başarılarında, gerek-
se kurumsal başarıda yöneticinin 

kişilik yapısı, olaylar ve olanlar karşısındaki tu-
tumu, duruşu, problemlere yaklaşımı, alt ve üst-
leriyle olduğu kadar öğrenciler, veliler ve diğer 
ilgili kişilerle olan iletişimindeki samimiyeti, etkili 
iletişim üslubu, okul ya da kurumun tüm alan ve 

hizmet mekânlarının 
stres ve kaygı oluş-
turmayacak rahatlık-
ta donatılmış olması 
öğretmenler ve diğer 
çalışanlar ile öğrenci 
ve velilerin de stres 
ve kaygıdan uzak kal-
malarında    belirleyici 
olabilmektedir.

O hâlde bir yöne-
ticinin iletişim odaklı 
olması, zamanı etkin 
şekilde yönetebilme-
si, yönettiği kurum-
daki stres ve kaygı 
oluşturma potansiyeli 
olabilecek iç ve dış 
etkenleri ortadan kal-
dırmayı başarabilmesi 

ve istisnasız bütün ekip arkadaş-
larının sevinçli veya hüzünlü özel 
zamanlarında yanlarında olmaya 
özen göstermesi ile stresle baş 
etmedeki örnek tavırları öncelikli 
vasıflarındandır.

Başarılı bir yönetici çalışanla-
rına elbette iyi davranır ancak 
bundan çok onların kendilerini 
geliştirmelerini sağlamayı kendi-
sine görev bilir.
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ayın Başkanım, Bakırköy İlçe Millî Eği-
tim Müdürlüğü olarak, 19 Mayıs 1919’un 

100. yılını da konu edinecek “Eğitim Bakırköy” 
adlı dergimizin röportaj teklifini yoğun çalış-
malarınıza rağmen kabul ettiğiniz için teşek-
kür ederiz. Bize biraz kendinizden, hayat öy-
künüzden söz eder misiniz?

İlkokuldayken ağabeyimin basketbol maçlarına 
giderdim. O yıllarda boyumun uzunluğu ve spora 
olan merakımı gören okulumuzun antrenörü beni 
basketbolla tanıştırdı. Henüz 12 yaşındaydım ve o 
gün orada olmasaydım basketbolcu olamazdım. 
Bu nedenle kendimi şanslı hissediyorum. Basket-
bolcu olma sürecimde ailemden, antrenörlerimden 
ve arkadaşlarımdan çok destek gördüm. Basket-
bolla tanıştıktan sonra bu oyunu çok sevmeye baş-
ladım ve bu sayede başarılarım arttı. 1998-1999 
sezonunda Anadolu Efes ile Final Four oynamıştık 
ve ben de “Avrupa’nın En İyi Genç Oyuncusu” se-
çilmiştim. Bu süreçte bazı şeylerin farkına daha çok 
varmaya başladım. Genç yaşta edindiğim bu ba-
şarıların ardından kariye-
rime farklı bir yön vermek 
istedim. 2000 yılında 
NBA Draft’ına katılma ka-
rarı aldım ve Sacramento 
Kings tarafından seçil-
dim. Çocukluğumdan bu 
yana hep kendime gü-
vendim ve sorumlulukları 
da üstlenen taraf oldum. 
Hem kulüplerimde hem 
de millî takımlarımızda bu 
sorumluluk duygusuyla 
hareket ederek başarı-
yı hedefledim. 309 defa 
millî takım forması giyip 
NBA’de de 15 yıl boyun-
ca oynadıktan sonra ülkeme dönme kararı aldım. 
Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı göre-
vinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Baş-
kanlığı’nı da yürütüyorum.

Öğrenciyken profesyonel bir sporcu olmayı 
düşünüyor muydunuz? Bakırköy’deki öğren-
cilik yıllarınızın basketbol hayatınıza katkıları 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Özel Çavuşoğlu Koleji’nde eğitim hayatıma de-
vam ederken basketbol oynamayı da sürdürdüm. 
Bu süreçte okul takımıyla birçok başarıya imza at-
tık. O zamanlar Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde 
büyüyen bir çocuk olarak günün birinde basketbol-
cu olacağımın, gururla yıllarca Ayyıldızlı formayı gi-
yeceğimin, A Millî Takım kaptanı olacağımın, 2001 
FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ve 2010 
FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan kadrolarda yer alacağımın ve 15 
sene aralıksız NBA’de oynayacağımın hayalini bile 
kuramazdım. Bu büyük mutlulukları yaşarken bana 
destek olan aileme, antrenörlerime ve arkadaşları-
ma ne kadar teşekkür etsem azdır. Çocuklarımızın 
bazen dersleri nedeniyle kafalarını dahi kaldırama-
yacak durumda olduklarını görüyoruz. Bu durum 
nedeniyle veliler de bazen ikilemde kalabiliyorlar. 

Çocuklarını nasıl yönlen-
direceklerini bilemiyorlar. 
Sporda her türlü sakatlık 
ve şanssızlık yaşanabilir 
ve sporcular, ne yazık ki 
erken yaşta kariyerlerini 
noktalayabilir. Bu neden-
le çocuklarımızın her-
hangi bir seçime gerek 
kalmaksızın hem spor 
yapabilecekleri hem de 
eğitim hayatlarını sür-
dürebilecekleri formüller 
üzerine çalışıyoruz.
Spor faaliyetlerine 
katılan öğrencilere 
okulların ve ailelerin 

destek olması önemli… Sporcu öğrencilik sü-
recini bizzat yaşayan biri olarak, bu konudaki 
görüş ve değerlendirmeleriniz nelerdir?

 Bulunduğum her ortamda gençlerimizin ülke-
miz için ne kadar kıymetli olduğunu vurguluyorum. 
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Sağlıklı nesillerin devamı için gençlerimizi sporun 
içerisine daha fazla dahil etmemiz gerekiyor. Biz-
ler bu konuda ciddi anlamda projelerin üretilmesi 
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Yalnız burada en 
önemli görev ailelere düşmektedir. Her aile doğal 
olarak çocukları için en iyisini ve en güzelini hedef-
lemektedir. Ancak her çocuğun sporcu olmasını 
beklemek ne yazık ki gerçekle bağdaşmayan bir 
durumdur. İki çocuk babası olarak kızlarımın sporla 
ilgileniyor olmasından bü-
yük mutluluk duyuyorum. 
Ama hiçbir zaman onla-
ra profesyonel anlamda 
sporcu olmaları yönünde 
bir baskıda bulunmuyo-
rum. Ailelerin, çocuklarını 
spora ve sanata yönlen-
dirmesi çocukların hem 
daha sosyal olmalarına 
hem de özgüven kazan-
malarına katkıda buluna-
caktır.

Liselere ve üniver-
sitelere giriş sınavları 
(LGS-YKS), bu telaşı 
yaşayan sporcu öğren-
cilerimizi bir hayli et-
kiliyor; onların sportif 
faaliyetlerini kesintiye 
uğratıyor. Konuya iliş-
kin öneri ve tavsiyele-
rinizi paylaşır mısınız?

Ailelerin her zaman çocuklarına yol gösterici ol-
maları ve onları yeteneklerine göre yönlendirmeleri 
gerekmektedir. Bu konuda ailelerin yanı sıra şayet 
spor yapıyorsa çocuğun antrenörü ile de görüşmek 
ve onun da fikirlerini almak sağlıklı olacaktır. İyi bir 
eğitim, bir çocuğun geleceği için büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle çocuklarımızı doğru yönlen-
dirmek ve onların hem iyi eğitim almalarını sağla-
mak hem de spor yaşantılarını da sürdürebilecekleri 
yapıyı sağlamamız gerekmektedir. Burada çocuk-
larımızın mutlaka profesyonel sporcu olmalarını 
beklemek velilerin yaptığı en büyük hatadır. Çünkü 

spor, öncelikli olarak sağlıklı bir gelişim ve sosyal 
çevre edinmek için önemli bir anahtardır.

 Başarılı kariyerinize ulaşma yolunda attığınız 
önemli adımlardan da söz ederek bu kariyeri he-
defleyen öğrencilerimiz için tavsiyelerinizi alabilir 
miyiz?

Çocuklarımızın hedeflediklerine ulaşabilmek için 
çok çalışmaları ve kendilerini sevdikleri oyuna ada-
maları gerekmektedir. Çalışmadan, emek ve hedef 

koymadan bir kişinin ba-
şarılı olması sadece te-
sadüflere bağlıdır. Ancak 
sistemli ve doğru çalış-
mak, doğru insanlarla 
bir arada olmak kişiyi 
başarıya yaklaştırır. Bu 
süreçte engeller mutla-
ka çıkacaktır. Ancak ço-
cuklarımız bu zorlukları 
aşarak mutlaka hedef-
ledikleri noktaya yak-
laşabilirler. Her zaman 
başarılı olmak mümkün 
değildir. Başarıya ulaş-
mak için ortaya konula-
cak emek, çocuklarımıza 
bugün olmasa bile yarın 
mutlaka başka kapıların 
açılmasını sağlayacaktır.

Zirvede bir spor ada-
mı olmanın avantaj ve 
dezavantajlarını öğ-

renmek isterdik sizce bir mahsuru yoksa…
Hemen her mesleğin kendisine göre zorlukları 

ve yaşattığı mutluluklar vardır. İyi bir sporcu olmak 
için çok çalışmanız, kendinize çok iyi bakmanız, 
yaz kış demeden hem iyi beslenmeniz hem de 
hedeflediğiniz noktaya konsantre olmanız ge-
rekmektedir. Sporcu hayat tarzı, ortalama insan 
yaşam stilinden farklıdır. Sürekli antrenmanlarda, 
kamplarda ve seyahatlerde olursunuz. Dinlenme 
sürelerinizi iyi ayarlamanız, beslenme kontrolünü-
zü sağlamanız, uyku düzeninizi oturtmanız hiç de 
kolay değildir. Bunların yanı sıra tabii ki bu yaşam 
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tarzının mutluluk verici yanları da var. İnsanların 
sevgisine layık olmak ve özellikle de millî takım for-
ması giymek, tarifi çok zor ve herkese nasip olma-
yacak keyifli duygulardan.

Yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar başa-
rıyla sergilediğiniz yüksek performansın ardın-
dan şimdi de Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Başdanışman-
lığı görevlerini üstleniyorsunuz. Ülkemizdeki 
sporla ilgili faaliyetlerinizi yetkili düzeyde sür-
dürmeye sizi sevk eden sebep ve hedefler ne-
lerdir?

Millî takımımızın formasıyla tarihî başarılar yaşa-
yıp dünyanın en önemli spor organizasyonlardan 
NBA’de de 15 sezon boyunca forma giydikten 
sonra sporculuk kariyerimi noktaladım. Bizler ak-
tif sporculuk dönemimizde her zaman için sonraki 
hayatımızın planlarını yaparız. Bazı arkadaşlarımız 
antrenörlük bazı arkadaşlarımız da idarecilik ya da 
başka işler için kendilerini hazırlarlar. Ben de her 
zaman için aktif sporculuk sonrasında edindiğim 
tecrübelerle Türk basketbolunu daha iyi yerlere 
taşımayı hedefledim. Hem Cumhurbaşkanımızın 

Başdanışmanı olarak hem de Türkiye Basketbol 
Federasyonu’nda Başkanlık görevini yürüterek bu 
vizyonu gerçekleştirme fırsatı buluyorum.

Son olarak önerilerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?  

Sporun hem bireysel gelişimimize hem de ülke-
mize katkısının yeterince anlaşılmadığını düşünü-
yorum. Aileler, çocuklarının gelişiminde sporun sa-
dece vücut sağlığı için gerekli olduğuna inanıyorlar. 
Halbuki sporla kazandığımız çok daha büyük nite-
likler var. Bunların arasında; takım ruhu bilinci, so-
rumluluk duygusu, özgüven ve irade gibi pek çok 
vasıf sayabiliriz. Saydığım bütün bu değerler, aslın-
da toplumumuzu oluşturan en temel yapı taşların-
dandır. Gençlerimizin kendilerini iyi hissedecekleri 
bir sporu seçerek yaşam biçimlerinin arasına kat-
malarını ve inançla, çalışkanlıkla bu yolda ilerleme-
lerini dilerim.

Sayın Başkanım, tanık olduğumuz yoğun ça-
lışmalarınız arasında bize zaman ayırdığınız ve 
sorularımızı içtenlikle cevaplandırdığınız için 
size çok teşekkür ederiz.

Rica ederim. 



Sevilay Akıncı

Şişman Beyinler



emek yemek, sağlıklı bir yaşam için gerekli 
olan temel ihtiyaçlarımızın başında geldi-

ğinden, hayatın hemen her alanında farklı şekil ve 
formlarda besinlerle sıklıkla karşılaşırız. Beslenme 
kimileri için temel yaşamsal bir ihtiyacın karşılan-
ması, kimilerine göre de bir zevktir. Yıllar içinde 
beslenme ve diyetetik biliminin oluşumu ile bera-
ber besinler farklı tiplere ayrılmış ve insan bedeni-
ne her bir besinin nasıl etkiler yaptığı detaylı olarak 
araştırılmaya başlanmıştır. Ne yazık ki günümüzde 
dünya genelinde her 10 çocuk ve ergenden birinin 
“obezite” ya da “fazla kilo sorunu” yaşadığı tahmin 
ediliyor. Obezite(şişmanlık) temel olarak, vücutta-
ki yağ miktarının artması olarak tanımlanmaktadır. 
Obezite ayrıca genetik etmenler ile çevresel et-
menlerin enerji metobolizması ve yağ dokusu üze-
rindeki etkilerinin bileşenidir.

Son araştırmalar, çocukluk ve ergenlik dönemin-
de görülen fazla kilo ve obezite sorununun tüketilen 
besin çeşitleri ile bağlantılı olduğunu ortaya koy-
maktadır. Bu örnek, yalnız tüketilen miktarın değil 
hangi besin tiplerinin tüketilmekte olduğunun da 
kilo alımı ile doğrudan bağlantılı olduğunu bizlere 
göstermektedir. Araştırmaya göre; sağlıklı beslen-
me ve egzersiz, kilo kontrolünün temel direkleridir. 
Çalışmalar, televizyon karşısında hareketsiz şekilde 
saatlerini geçiren ve bu sırada yağ ve şeker bakı-
mından zengin, kalsiyum bakımından fakir abur cu-
burlar tüketen, meyve tüketimi düşük olan çocuk 
ve ergenlerin kilo sorunu ile daha çok karşılaştıkları-
nı; buna karşın sebze ağırlıklı beslenen, hareketlilik-
leri fazla olan çocukların daha ince oldukları ve kilo 
sorunu yaşamadıklarını gösteriyor.

Lif oranı yüksek, yağ oranı düşük bitkisel besin-
lerin dengeli şekilde tüketimi fazla kilo ve obezite 
sorununa karşı etkili bir çözüm olabilir. Günlük bes-
lenmede tüketilen yiyecek türleri Beden Kitle İndek-
si*nin normal kabul edilen sınırlar içinde kalmasını 
sağlayabilir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) Vücut 
Kitle İndeksi (VKİ) olarak da bilinmekedir ve 
en yaygın kullanılan vücut ağırlığı değerlen-

dirme ölçüsüdür. Vücut ağırlığının (kg) ve boy 
uzunluğunun (metre) cinsinden karesine bö-
lünmesiyle hesaplanır. Ölçüm sonucu açısın-
dan 19’un altındaki kişiler  zayıf, 19- 25 arasın-
dakiler normal, 25- 30 arasındakiler kilolu ve 
30’un üzerindeki kişiler şişman (obez) olarak 
kabul edilmektedir.

Yine bu araştırmaya göre besinler 7 gruba ayrılır:
1. Kabuklu yemişler: Fındık, fıstık, ceviz, ay 

çekirdeği, kabak çekirdeği, badem vd.
Kabuklu yemişler yağdan zengin oldukları hâlde 

trans yağ ve doymuş yağ içerikleri düşük olduğun-
dan tok tutucu bir özelliğe sahipler ve kilo kontro-
lünde oldukça yardımcı etkileri vardır. 2000 yılında 
Perdue Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma yer fıstı-
ğının açlık hissini bastırdığını ve sonraki gıda alımını 
azalttığını göstermektedir.

2. Tahıllar: Kahvaltılık gevrek, kraker, ekmek, 
bisküvi, kek, krep, tost, makarna, müsli vd.

3. Meyveler: Elma, narenciye, muz ve diğer 
meyveler, konserve meyveler, kuru üzüm, ku-
rutulmuş meyve, portakal suyu, diğer meyve 
suları vd.

4. Sebzeler: Sebze salatası, havuç, kereviz, 
patates, yeşil fasulye, fasulye çeşitleri, pişmiş 
sebze vd.

Bu araştırma bitkisel ağırlıklı beslenmenin kilo 
kontrolünde yararlı ve obeziteye karşı etkili oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Tahıl, kabuklu yemişler 
ve sebze grubundaki besinlerin tüketilmesi obezite 
ve fazla kilo alımına karşı koruyucu etki gösteriyor. 
Araştırma sonuçları beslenme ile ihtiyaç kadar tü-
ketilen doğal bitkisel yağların, kilo alımı üzerinde 
anlamlı bir katkısı olmadığını gösteriyor.

5. Süt ürünleri: Tam yağlı süt, tam yağlı çi-
kolatalı süt, tam yağlı süzme peynir, tam yağlı 
peynir çeşitleri, tam yağlı yoğurt, puding, don-
durma, dondurulmuş yoğurt, vd.

Araştırma, tam yağlı ve şeker içeren süt ürünlerinin 
(Puding, dondurma,vs.) kilo alımına doğrudan ne-
den olarak obeziteye davetiye çıkardığını gösteriyor.
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6. Yumurta, köfte, biftek, tavuk, pastırma, 
balık vd.

Araştırmaya göre et, balık, yumurta ve meyvele-
rin kilo alımı üzerine anlamlı bir etkisi gözlenmemiş 
ancak lif ve proteinden zengin olan besinlerin tü-
ketilmesi acıkma hissinin daha az hissedilmesine 
yardımcı olduğu belir-
tiliyor.

7. Besin öğesi dü-
şük kalorisi yüksek 
gıdalar: Meyve kok-
teyli, şekerli çörek-
ler (donut vb.), cips, 
patates kızartması, 
kurabiye, kek, turta 
vd.

Fazla kilolu ve obez 
çocukların, daha zayıf 
yaşıtlarına kıyasla kah-
valtı öğünlerini daha 
sık atladıkları, kah-
valtıda daha az besin 
tükettikleri ve gün içinde birçok kez fazla miktarda 
besin atıştırdıkları gözlemlenmiştir. İşlenmiş gıda-
lar, rafine karbonhidrat açısından zengin, şeker ve 
kısmen hidrojenize yağlar tamamen 
beslenmeden çıkartılmalıdır. Öğrenci-
ler günün çok büyük bir kısmını okul-
da geçirmektedir. Bu nedenle ailelerin 
çocuklarının yanına içinde sağlıklı be-
sinler olan beslenme çantası hazırla-
maları onların gün içinde paketlenmiş 
gıdalara yönlenmelerine engel olacaktır. Millî Eğitim 
Bakanlığı, obeziteyle mücadele ve çocukların sağ-
lıklı beslenmelerine yönelik olarak okulların kantinle-
rinde satışı yapılacak gıda ve içecekleri bir genelge 
ile duyurdu. Bu genelgeye göre okul kantinlerinde 
kızartma, cips, çikolata, gofret, şeker, kek ve tatlan-
dırıcılı içecekler satılamayacak.

Peki obezitenin önüne geçmek için ne yapılmalıdır?
*Her gün en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüke-

tilmelidir.

*Karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınılmalıdır. 
Çok fazla karbonhidrat temelli beslenme tarzı karşı-
mıza önemli bir hastalık olarak çıkabilmektedir. Vü-
cudumuza aldığımız birtakım besinler kan şekerini 
yükseltmektedir. Peki, her besin kan şekerini aynı 
seviyede mi yükseltir? Bu soruya cevap vermek için 

“glisemik indeks” kav-
ramını açıklayalım. Gli-
semik indeks değeri 0 
ila 100 arasında de-
ğişir. Aldığınız besinin 
glisemik indeksinin 0 
olması, o besinin kan 
şekerinize hiçbir etkisi-
nin olmadığını gösterir. 
Diğer taraftan kan şe-
kerini en fazla yüksel-
ten saf glukoz olduğu 
için glukozun glisemik 
indeksi 100’dür ve bu 
değer üst sınırdır. Ör-
neğin elmanın glise-

mik indeksi 38 iken beyaz ekmeğin glisemik indeksi 
72 dir. Glisemik indeksi yüksek gıdalar, vücutta fazla 
insülin salınımına neden olur, bir süre sonra hücre-

ler insüline cevap veremez hâle gelir 
ve “insülin direnci” dediğimiz hastalık 
ortaya çıkar. Bu bireylerde daha sonra 
tip 2 diyabet hastalığı ortaya çıkar.

*Asitli içecekler, sporcu içecekleri, 
meyve suyu gibi şekerli içeceklerin 
tüketimi azaltılmalıdır.

*Televizyon günde 2 saatten fazla izlenmemelidir.
*Günde en az 1 saat fiziksel aktivite yapılmalıdır.
*Yemekler çoğunlukla evde hazırlanmış olmalıdır.
 *Haftada en az 5-6 kez, masada aileyle beraber 

yemek yenmelidir. 
*Her gün mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Fazla kilo-

lu ve obez çocukların, daha zayıf yaşıtlarına kıyasla 
kahvaltı öğünlerini daha sık atladıkları, kahvaltıda 
daha az besin tükettikleri ve gün içinde birçok kez 
fazla miktarda besin atıştırdıkları gözlenmiştir.

Obezite
kronik 

bir enerji 
metobalizması 
bozukluğudur
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*Öneriler ailenin kültürel özelliklerine göre uyarlan-
malıdır.

T.C Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye Ço-
cukluk Çağı Şişmanlık Araştırması 2013 raporu-
na göre yedi sekiz yaş grubu erkek çocuklarının 
%23’ünün, kız çocuklarının %21,6’sının kilolu veya 
obez olduğu bildirilmiştir. Tüm bunların temel se-
bebi elbette ki kötü beslenme alışkanlıklarımızdır.

Beslenmede yapılan yanlışlar, anne ve babanın 
yemek yedirme ısrarı, ödül olarak seçilen enerji 
içeriği yüksek besinler,  hazır besinler, sık öğün-
ler, hareket azlığı obeziteyi hazırlayan durumlar 
olarak dikkate alınmalı aileler ve öğrenciler bu 
konuda bilinçlendirilmeli ve onlara etkili eğitimler 
verilmelidir.

Doğadaki canlılar hayatta kalmak için beslenir-
ken, insanoğlu zevk için yemek yiyebiliyor. İşin trajik 

kısmı, sadece zevk için değil, mutsuz olduğumuz-
da, öfkelendiğimizde, kendimizi yalnız hissettiğimiz-
de de yemek yiyebilen tek canlı grubuyuz.

 Şimdi biraz da bedenimizi dinleme vakti; hafif ka-
labilmek için onun ne istediğini dinleme vakti. Be-
nim bedenim hep çikolata istiyor. Yok öyle bir şey! 
Eğer bedeniniz kan şekeri düştüğü için çikolata isti-
yorsa bunu bir avuç kuru üzümle karşılayabilirsiniz. 
Yok, ben illa çikolata yemek istiyorum diyorsanız 
kuru üzüme burun kıvırıyorsanız sanırım siz zihni ile 
yiyenlerdensiniz.

Unutmayalım ki dünyanın en etkili diyetlerini araş-
tırıp uygulamaya kalksanız da beyninizi kontrol ede-
mezseniz boşa çabalamış olacaksınız çünkü asıl 
şişman olan beynimizdir.

Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek demektir; hepimize 
sağlıklı günler dilerim…
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ir şeyler bildiğime inanıyorum, ina-
nın saklamıyorum, inanın… Bir şey-

ler öğrendim, biraz da kendi milletime ulaş-
tırmak istiyorum.”

Fuat Sezgin
Asırlık çileli ömrünü ilim öğrenme ve öğretme yo-

lunda harcayan, binlerce cilt ilmî kaynaklara dayalı 
delilleriyle Batı/cı/lıların ezberlerini bozarak aslımı-
zın mirasını neslimize taşıyan bilge insan merhum 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızı rahmetle ve min-
netle anıyorum öncelikle…

Kadim medeniyetimize yönelik baskıcı ve küçültücü 
algı operasyonlarına karşı başarılı ilmî çalışmalarıyla 

İslam bilim tarihinin asrımızdaki parlayan yıldızı olan 
merhum Sezgin’in inanç, bilinç, azim, kararlılık, 
çile ve fedakârlıkla dolu 94 yıllık hayat akışından 
kesitler getirelim gözler önüne; onun imkânsız 
sanılanı mümküne çeviren hâl ve gidişini daha iyi 
görebilmek, sabır ve sebat ile çıkılan seferin nasıl 
zafere dönüşebildiğine canlı tanıklar olabilmek için…

24 Ekim 1924 yılında doğduğu Bitlis’te başlayan 
Fuat Sezgin’in hayat yolculuğu, önce babasının ta-
yini sebebiyle 1930’larda Ağrı’ya, ardından ortaokul 
ve lise çağında Erzurum’a, oradan da üniversite 
eğitimi için 1940’larda İstanbul’a götürür onu… 
İkinci Dünya Savaşı ateşinin dünyayı sardığı o yıl-
larda; gönlü matematik ve mühendislik eğitiminden 
yana olan genç Sezgin, İstanbul Üniversitesi’nde, 
Avrupa’daki bilimlerin temelinin İslam bilim dünya-
sına dayandığını ilmî delillerle ortaya koyan Şarkiyat 
Enstitüsü hocası Alman asıllı Helmut Ritter’i tanıyın-
ca adeta hayatının kararını verir: O artık Edebiyat 
Fakültesi’nde Şarkiyat okuyacaktır.

Merhum Fuat Sezgin, kendisiyle yapılan bir röpor-
tajda, hayatının dönüm noktasını oluşturan kara-
rın öyküsünü şöyle özetler bize: “Bir tanıdığım, 
beni alıp Ritter’e götürdü. Bir süre konuş-
tuktan sonra içimden ‘Büyük adammış…’ 
dedim. Ritter’le çalışmaya başladım. Çok 
zor adamdı. Çalışmaya başladıktan bir iki 
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gün sonra bana ‘Fuat! Günde kaç saat çalı-
şıyorsun?’ diye sordu. ‘13-14 saat çalışıyo-
rum.’ dedim. O zaman bana, ‘Bu çalışmayla 
âlim olamazsın. Âlim olmak istiyorsan bu 
miktarı artıracaksın!’ dedi. Ben bu konuş-
madan sonra çalışma saatlerimi artırdım. 
17 saate kadar çıkardım. Uzun zaman böy-
le devam ettim.” (Türkiye Araştırmaları Literatür 
Dergisi, 2004, C. 2, S.4)

27 Mayıs 1960’ta millet iradesine yönelik hain 
darbe sonrasında kurulan askerî yönetim tarafından 
çıkarılan bir kanunla üniversitelerdeki görevlerine 
son verilen 147 öğretim elemanının arasında Prof. 
Dr. Fuat Sezgin de yer almaktaydı. Asılsız haberlerle 
İstanbul Üniversitesi’ndeki öğretim üyeliği görevine 
haksızca son verilen Prof. Sezgin, misafir öğretim 
üyesi olarak ders vermesi için Almanya’ya davet 
edildi. Merhum Sezgin, eğitim öğretim faaliyetleri-
ni ve ilmî çalışmalarını ara vermeksizin aktif olarak 
sürdürebilmek gayesiyle 1961 yılında İstanbul’dan 
Almanya’ya doğru gur-
betçiler kervanına katıldı 
gönlü kırık olarak…

Nice yetişmiş vatan 
evladımızı aldı götürdü o 
hain darbe/ci/ler… Bin-
lerce yetişmiş insanımızı, 
“beyin göçü” dediğimiz 
değer kayıplarıyla nasıl 
da ellere kaptırdılar göz 
göre göre… Yıllar süren 
eğitimler, bütçeler aşan 
harcamalar ve nice güzel 
umutlarla yetişen beyin-
lerimizi başkalarına yâr 
ettiler… Bugün “tersine 
beyin göçü” için devle-
timizin açıkladığı yüksek 
teşvik tutarlarını gördü-
ğümüzde, kayıplarımıza 
dair vahametin boyutları 
çok daha fazlasıyla orta-
ya çıkıyor ne yazık ki…

Bir taraftan Frankfurt 
Üniversitesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdü-
ren Prof. Dr. Sezgin, diğer taraftan da İslam Bilim 
Tarihi alanındaki altmış yılı aşan araştırmalarını kalıcı 
eserlere dönüştürüyordu. Günümüze kadar ala-

nında en kapsamlı eser olarak tanımlanan 17 cilt-
lik Arap-İslam Bilim Tarihi adlı dev eserini insanlığın 
istifadesine sunuyordu. Eserde; “Kur’an ve hadis 
ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, tıp, farmakolo-
ji, zooloji, veterinerlik, kimya, botanik, ziraat, ma-
tematik, astronomi, astroloji, meteoroloji, dilbilgisi, 
coğrafya, İslam felsefe tarihi” gibi ana konular yer 
almaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin hakkında verilen bilgiler ara-
sında en dikkat çekici olanı, hayatını adadığı İslam 
Bilimler Tarihi araştırmalarında yararlandığı hiçbir 
kaynağı çevirisinden değil, bizzat o dilin kendisini 
öğrenerek orijinal hâlinden okumasıdır. Dil öğren-
mede ısrarlı ve yetenekli olan merhum Sezgin’in, 
bu çalışma tarzıyla Batı dillerinin yanı sıra Arapça, 
Rusça, Yunanca, İbranice, Latince, Süryanice gibi 
diller olmak üzere çok sayıda yabancı dili pekiyi de-
recede bildiği ifade edilmektedir.

Merhum Sezgin, 1980’lerin başında Almanya’da 
Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimleri 
Tarihi Enstitüsü’nü ve müzesini kurmuştur. İslam 

kültür havzasında yetişen 
bilginlerin icat ettiği bilim-
sel alet, araç ve gereçle-
re ait sekiz yüzden fazla 
örnek, bu müzede ser-
gilenmektedir. Dünyanın 
dört bir yanından binbir 
güçlükle temin edilen 45 
bin cilt kitap ve 10 bin 
adet mikrofilmle kurulan 
Bilimler Tarihi Kütüpha-
nesi de aynı yerdedir.

Prof. Fuat Sezgin, çok 
sayıda önemli ödül ve ni-
şana layık görülmüş olsa 
da asil duruşunu hiç boz-
mamış, kimliğini ve tabi-
iyetini muhafaza etmeyi 
başarmıştır. Kendisinin 
milletimize ve vatanımıza 
sevgisine dair bir anekdot 
aktaralım: İlmî araştırma 
ve başarıları sebebiyle 
2000’li yıllarda Almanya 

Cumhurbaşkanı J. Rau tarafından Prof. Sezgin’e 
bizzat vatandaşlık teklifi yapılır.  Ama o Türkiye’de 
görevinden uzaklaştırılmış, sahip çıkılmamış olsa da 
bunu kabul etmez. Ret cevabı karşısında şaşıran, 
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“Niçin?” diye soran Cumhurbaşkanı Rau’ya verdiği 
cevap ve bu cevabı anlatırken gözlerinden süzülen 
gözyaşları onun vatan aşkını ortaya koymaktadır: 
“Kendimi vatanımdan hiç ayrı düşünmedim. Ne 
yaptımsa hepsini milletim için yaptım.” (dunyabizim.
com/portre/29665/fuat-sezgin)

Yarım asır boyunca gurbet ellerde sürdürdüğü 
bilim tarihinde çığır açan kıymetli çalışmalarını yur-
dumuza taşıması için 2008 yılında dönemin baş-
bakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
içtenlikle bizzat anavatan Türkiye’ye davet edilir 
Fuat Sezgin Hocamız... Yıllardır büyük umutlarla 
beklediği davet, en üst düzeyde bizzat Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Hükûmeti’nden gelir. Geçmiş-
te ne olursa olsun kendisini asla vatanından ayrı 
düşünmeyen Fuat Sezgin’in gönül kırgınlığı bu üst 
düzey vefalı davetle yerini ilk günkü vazife bilin-
cine bırakır. 84 yaşındaki Fuat Sezgin Hocamızın 
çok anlamlı ve heyecanlı bu seferki yolculuğu ise, 
gurbet Almanya’dan Belde-yi Tayyibe’ye yani İs-
tanbul’a hasretle dönüştür.

Prof. Dr. Fuat Sezgin, ömrünün son on yılını, 
Gülhane Parkı’nda kendi öncülüğünde büyük işti-
yakla kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze-
si’ndeki muazzam çalışmalarıyla geçirmiştir. 2010 
yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etmiş; 
2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi bünyesinde eğitim vermeye başlayan Bilim 
Tarihi Bölümü ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Enstitüsü’nün kuruluşunu sağlamıştır. 2015 
yılında da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 

Araştırmaları Vakfı Yayınevi’ni tesis etmiştir. (Prof. 
Dr. Fuat Sezgin’in biyografisi için bkz: dergipark.
gov.tr/download/issue-file/5824)

Oldukça dikkat çeken şu ayrıntıyı paylaşmak isti-
yorum şimdi… Aslımızı neslimize taşımayı hedefle-
yen bilge, hocaların hocası Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
2016 yılında 92 yaşındayken üniversiteli gençlerle 
yaptığı söyleşisinde taptaze bir heyecanla dile ge-
tirdiği öncelikli sözlerini okumaya davet ediyorum 
sizi: “Bir şeyler bildiğime inanıyorum, inanın sak-
lamıyorum, inanın… Bir şeyler öğrendim, biraz da 
kendi milletime ulaştırmak istiyorum.” (dergipark.
org.tr/download/issue-file/5825)

Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi ömrü ilmî çalışmalar-
la geçen 90’lı yaşlardaki bilge bir zâtı zinde tutan 
heyecan verici o bilgi şudur: Avrupa’da geliştirilen 
bilimlerin temeli, İslam bilim dünyasına dayanmak-
tadır. Avrupa’daki bilimler tarihinde yanlış röne-
sans tarifi vardır. Avrupa, İslam bilginlerinin çalış-
malarından yararlanarak kendini yenileme sürecini 
geliştirmiştir.

Merhum Fuat Sezgin Hocamızın 30 Haziran 
2018’de Dersaadet İstanbul’dan sonsuzluk yurdu 
Dâr-ı Bekâ’ya yönelen son yolculuğu, Yüce Dost’a-
dır dua ve niyazlarımızla… 94 yıllık çileli ömrünü ilim 
yolunda harcayan, sağlam delillerle yanlış ezberleri 
bozan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızın hakikat yo-
lundaki hâl ve gidişi işte böyledir. Hayat şartları nasıl 
olursa olsun, onun hayatı her an gayret üzeredir; 
kim nereye giderse gitsin, onun yolu önünde so-
nunda Yüce Dost’adır. Allah rahmet eylesin.

(https://www.dunyabizim.com/portre/29665/fuat-sezgin)



Zorbalığın
Ayak Sesleri

Nadire Keskin 
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orbalık bir kişiye ya da gruba zarar verici, 
rahatsız edici davranışlar sergilemek olarak 

tanımlanabilir. Ancak her davranış zorbalık olarak ni-
telendirilmemelidir. Bir davranışın ‘zorbaca davranış’ 
olarak adlandırıla-
bilmesi için davra-
nışın süreklilik gös-
termesi, kasıtlı ve 
bilinçli olarak yapıl-
ması ezilen ve ezen 
tarafların olması 
gibi durumların ol-
ması gerekmekte-
dir.  Okulda zorbalık 
davranışlarından 
bazıları; lakap tak-
ma, dalga geçme, 
dışlama, hakaret 
etme, kişinin eşya-
larını zorla ele ge-
çirmeye çalışma, 
küçük düşürme, fi-
ziksel veya psikolo-
jik şiddet uygulama 
şeklinde görülmek-
tedir. 

Zorbalığın temel 
nedenleri olarak 
aileden zorbaca davranışlar görül-
mesi, kendini güçlü ve iyi hissetme 
isteği, fiziksel şiddete maruz kalmak, 
başarısızlık, çevresel faktörler, çocuğa 
aşırı katı veya dengesiz davranışların 
sergilenmesi, ana baba çocuk ilişki-
sinde karşılıklı güven eksikliği, aile kaynaşmasının 
yokluğu, ana babanın çocuğu reddi ve ilgisizliği 
gösterilebilir. 

Çocuklarımızı zorbaca davranışlardan uzaklaş-
tırmak için ailelere ve biz eğitimcilere roller düş-
mektedir. 

Zorbaca davranışları önleyebilmenin önemli 
bir ayağı ailelerdir. Ailelerin çocuklarına kar-
şı kabul edilebilir ve edilemez davranışlara 
net sınır koyması, çocuklarının çevrelerini ve 

hayatlarını takip 
etmeleri, özgü-
venlerini destek-
leyecek tutum 
geliştirmeleri ve 
güvenli bir eği-
tim ortamı oluş-
turabilmek için 
uygulanan okul 
politikalarını des-
teklemeleri ge-
rekmektedir. 

Oku l l a r ım ı zda 
ise bu tür risk 
altında olan ço-
cuklara yönelik 
tiyatro ve drama 
çalışmaları ya-
pılması, derslere 
aktif katılımları-
nın sağlanması 
sosyal ve kültü-
rel faaliyetlerde 
aktif rol olmaları 

oldukça önemlidir. Okullarda ko-
nuyla ilgili eğitim ve seminerler 
düzenlenmesi ve bu çalışmalara 
velilerin dâhil edilmesi gerekmek-
tedir. Konu üzerinde farkındalık 
oluşturacak çalışmalar yapmak, 

toplumsal duyarlıl ık oluşturmak ve konuya 
yönelik yeni öneriler geliştirmek gerekmekte-
dir. Bu kapsamda okullarımızda zorbalık ve 
şiddet eğilimlerinin en aza indirilmesi konu-
sunda birçok ulusal ve uluslararası proje yü-
rütülmektedir. 

   Zorbalığa 
maruz 
kalmak 
çocuğu 

yalnızlaştırır
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“Çocukların eğlendirdiği değil eğlendiği 
festival” olarak tasarladığımız festivalimizde 
atölyeler, sanatçılar, animatörler de yer aldı. 
Ulusal ve uluslararası stantlarda gerçekleşen 
etkinliklerde çocukların mutlulukları festivalin 
her anında hissedildi; çocuklarımız 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
coşkusunu eğlenerek yaşadılar.

u yıl ilçemizde 5.sini düzenlediğimiz 23 
Nisan Festivali, 23 Nisan günü Yeşilköy 

Marina’da gerçekleşti. İl Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Levent Yazıcı, İlçe Kaymakamımız Sayın 
Nazmi Günlü, İlçe Millî Eğitim Müdürümüz 
Sayın Emrullah Aydıın, birçok ilçe millî 
eğitim müdürüyle, protokol üyeleri, aile ve 
çocukların eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. 
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ÖĞRENCİLERİMİZDEN



Ey Âlemlere Rahmet
Olarak Gönderilen 

Peygamberim(sav)
Benim adım Mustafa. Ben on bir yaşındayım. Adımı annem 
koymuş. Neden mi ? Tüm anneler gibi size benzememi iste-
miş de ondan. İşte bu mektubu size ne çok benzemek istedi-
ğimi, sizi ne kadar çok sevdiğimi anlatmak için yazıyorum.

Size benzemek istememin nedeni dürüst olmanız, güvenilir 
olmanız, herkese eşit davranmanız, yeryüzündeki en büyük 
ve en iyi lider olmanız, Allah’ın en sevdiği kişi olmanız, sab-
rınızı asla yitirmemeniz, çocukları çok sevmeniz, yardımsever 
olmanız, çok akıllı olmanız… 

Ben sizi öğretmenlerimden, ailemden ve kitaplardan tanıyo-
rum. Siz yeryüzüne gelmiş en merhametli kişisiniz. Öyle ki 
size taş atan kâfirlere bile beddua etmemiş, Allah’ın onları 
affetmesini dilemişsiniz. Keşke benim de sizin kadar merha-
met dolu bir kalbim olsa…

Siz yeryüzüne gelmiş en adaletli, en güvenilir kişisiniz. Bunun 
için size “El-emin” denmiş. Erdemliler Topluluğu’yla Mekke’de  
adaleti sağlamışsınız. Mesela  Ebu Cehil’in hakkını vermediği 
tüccara siz sahip çıkmış, mallarını asıl değerine satın almış, 
yapılan haksızlığı dile getirmişsiniz. Ben de haksızlığa asla 
dayanamıyorum. Bu konuda da sizi örnek alıyor, bana ema-
net edilen her ne ise onu dikkatle koruyorum. 

Siz yokken Cahiliye Dönemi varmış. Kızlar toprağa diri diri 
gömülürmüş. Ben bunu hayal dahi edemiyorum.  Bu büyük 
kötülüğü siz engellediniz. Kız ve erkek çocuklarının eşit ol-
duğunu herkese anlattınız. Kızlarınızı çok sevip korudunuz. 
Ben de tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğini 
düşünüyorum. Siz sevginizi hem torunlarınız Hasan ve Hü-
seyin’e hem de hiç tanımadığınız tüm çocuklara eşit dağıtmış, 
onlarla şakalaşmış, onları sarıp sarmalamışsınız.  Hatta ye-
tim kalan bir çocuğun gözyaşlarını görüp dayanamamış onu 
evlatlık almışsınız. O çocuğun yerinde olmak isteyen milyon-
larca çocuk için de aynı şeyi yapardınız. Ben de büyüdüğümde 
sizin gibi yapmak isterim. 

Sizin kuşu ölen bir çocuğa baş sağlığına gittiğinizi de biliyo-
rum. O çocuğun acısını paylaşmanız onu kim bilir ne kadar 
mutlu etmiştir? Keşke ben de sizinle aynı dönemde yaşasay-
dım, o zaman belki kuşlarımı size gösterme şansım da olurdu. 
O zaman belki beni de diğer çocuklar gibi severdiniz. Belki 
de savaşlarda size yardım eder, sizin en cesur askerlerinizden 
biri olurdum. Ama bu mümkün değil biliyorum. Onun için de 
bazen rüyama gelmeniz için dua ediyorum. Eğer sahiden iyi 
bir insan olmayı başarırsam yani size benzersem belki cen-
nette sizi görmeyi başarabilirim. O zaman belki mektubumu  
size de okurum.

Mustafa Koçal Asme Arin Güngör

Rüzgar Gencer
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Sekoyanın Ateşinden 
Bir Armağan

 
Cezaevinden bir adam çıktı az önce, gördüm. Kuşlarla 

ve elindeki eşyalarıyla beraber deniz kenarına gitti, onu da 
gördüm. Gülerek yüzünü yıkadı denizin suyuyla. Gençler, 
bu soğukta ne yaptığını sordular. Adam gülümsedi ve “Öz-
gürlüğün sembolü güvercin, kelebek bir de denizdir genç-
ler. Ben özgürlüğü tadıyorum.” dedi.

O an aklıma yıllar önce dışarıda deli dalgaların duvarları-
nı yaladığı hapishanede yaşamış bir kadının mektubu geldi. 
Bir ağaç türünden bahsediyordu; sekoya. Öyle bir ağaçmış 
ki bu sekoyalar yana yana büyürlermiş. İçlerinde kor alevler 
yanarken şimşeklerin ateşiyle beslenir, dallanıp budaklanır-
larmış. Dışarıdan bakınca dev bir ağaç, içlerinde ise alev 
alev korlar. O an bulunduğum şehrin suyu gözlerimin önün-
de özgürlük olup bir adamın yüzünde can bulurken o deniz 
kıyısında bir geminin taşıdığı bir sekoya geldi hatırıma: Mus-
tafa Kemal! Öyle bir isim ki her kulağa çarptığında bir mum 
oluveriyor, kalpler de pervane gibi o mumun ışığına çekiliyor. 
Yana yana kül oluyor, tıpkı o sekoyanın ateşi gibi.

Bir çocuk varmış. Söz vermiş kendine, her yıl ilkbahar 
filiz verdiğinde bir duygu saklayacakmış hayal kavanozun-
da gelecekte kullanmak için. Sözünü tutmuş. Bahar dalları 
penceresine vurduğunda birer duygu saklamış kendine. 
Bu öyle bir hismiş ki bahar kokusunu kavanozda saklamak 
gibi değil, annesinin en sevdiği reçelini kavanozda sakla-
mak gibiymiş. Özgürlük, sevgi, vatan, millet, cesaret, ileri 
görüşlülük, iyimserlik, merak, kahramanlık, liderlik… Duy-
gular çoğalmış, çocuk büyümüş ve en güzel tomurcuğun-
dan çiçek vermiş. O çocuk Mustafa Kemal’miş. O gün o 
muhteşem gemi Bandırma Vapuru’nda yolculuk yaparken 
Mustafa Kemal, çok güzel bir yol örmüş o duygularından 
Türk milleti için. O güzel yol toprağın kalbiyle birleşmiş, gü-
neş olmuş. O güneş, özgürlük olarak asılmış gökte tıpkı o 
komutanın saçları gibi. Güneş… Ne güzel güneş… Özgür-
lük… Özgürlük, toprak gibi... Toprak ki külü kefene sar-
sak kendine gelen ölü diye çiçek açar. Özgürlük de böyle 
vefalı, işini biliyor. Koynuna düştüğü toprakları cayır cayır 
yakarken dallanıp budaklandırıyor. Göklerde ateş olup tüm 
cihana ışık saçıyor. Bizim milletimizi de böyle dallandırıp 
budaklandırdı. Samsun’un koynuna Mustafa Kemal olarak 
düştü. Cayır cayır yaktı o toprakları özgürlük ateşiyle. Bu 
millet, küllerinden yeniden doğdu, zemheriye aldanmadan 
rayihası kan olan bu topraklarda istiklali yeşertmeyi başar-
dı. İstiklal, kanayan çiçek tomurcuğuydu, Mustafa Kemal o 
tomurcuğu bu topraklarda yeşertti rengârenk yaptı. Her yıl 
bu topraklarda rengârenk çiçekler, 19 Mayıs’ı kutladı.

O Mustafa Kemal ki kendisi özgürlük timsali bir güneş, tüm 
gençlere kendi gözlerinden bir parça armağan etti. Deniz gibi 
özgürlük timsali olmalarını istedi, kendisi özgürlükken. 

Sıla Başak Gök

Demir Arda Yıldırım



öbeklitepe, Şanlıurfa’nın 15 kilometre ka-
dar dışında, şehrin kuzeydoğusunda ka-

lıyor. Hangi medeniyete ait olduğu bilinmeyen bu 
tarihî alan, bulunmak için tam 12.000 yıl beklemiş. 
Ve 12.000 yıl sonra Urfalı Mahmut  Yıldız Örencik 
Köyü’ndeki tarlasını sürerken, zamanın çengeline 
takılıvermiş pulluğu… Yıl 1983 ve Göbeklitepe ’nin 
macerası yeniden başlamış…

2019 Göbeklitepe yılı;
Göbeklitepe 1983 yılında keşfediliyor  aslında 

ama asıl kazılar 1995’te Alman Arkeolog  Dr. Kla-
us Schmidt danışmanlığında başlıyor. 2007 yılın-
da Klaus Schmidt kazı ekibinin başına getiriliyor 
ve 2014 yılında hayatını kaybedene kadar kazılar 
onun başkanlığında devam ediyor.

Keşfi yakın zamanda olmasa da Göbeklitepe is-
mini bu aralar çok daha sık duyuyoruz ve duyma-
ya devam edeceğiz. Çünkü 2019 yılı Göbekli Tepe 
Yılı olarak ilan edildi ve tarihin ‘’0’’ noktası diye  ad-
landırılan bu yer, bu saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

Göbeklitepe’de bizi ne bekliyor?
Göbeklitepe arkeolojik alanına girdiğinizde çapları 

30 metreyi bulan 20 oval yapının ortasında 2 adet 

‘’T‘’ biçimli 5 metre yüksekliğinde bağımsız sütunla 
karşılaşıyorsunuz. Bu iki büyük dikilitaşın etrafında  
12 tane de yuvarlak bir plan üzerine oturtulmuş ve 
aralarına duvarlar örülmüş dikilitaşlar bulunmakta. 
Bu kireçtaşından kayaların ağırlığı 5 ile 60 ton arasın-
da değişmektedir.  Bu taşların üzerine insan, insan 
elleri ve çeşitli hayvanlar, kabartma ya da oyma yön-
temi ile işlenmiştir. Kayalara işlenen bu sembollerin 
bütün olarak bir kompozisyon ifade ettiği düşünül-
mektedir. Resmedilenlerin arasında boğa, yaban do-
muzu, tilki, yılan, ördek, akbaba gibi hayvanlar vardır. 
Törensel amaçlı olduğu düşünülen bu alan, insan 
elinden çıkmış en eski megalitik yapıdır. Yani; büyük 
kayalardan, harç kullanılmadan, tören alanı olarak 
inşa edilmiştir. Anıt, tapınak gibi törensel yapılar  inşa 
edilirken kullanılan büyük kayalara da megalit  denir 
ve megalitik kelimesi bu kelimeden türemiştir.

Tüm bu dikilitaşlar, insan bedeni olarak yorum-
lanmaktadır. Özellikle de orta sütunlarda el ve kol 
figürleri, üç boyutlu bir insan betimlemesinin çalı-
şıldığını varsayımını güçlendirmektedir.

Göbeklitepe  inşa edilirken neden burası 
tercih edildi?
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Tepe, denizden 834 metre yükseklikte ve Ur-
fa’dan bakıldığında görülebilen; tepeden bakıldığın-
da da bütün Urfa’yı görebilen hakim bir konumdadır. 
Tepede bir dilek ağacı, bir de ziyaret alanı bulun-
maktadır. Yani yakın geçmiş zamanda da insanları 
kendisine çeken bir inanç merkezi olmaya devam 
etmiştir. Tepenin hemen etrafındaki alan, tarım için 
oldukça elverişli düzlüklerden oluşmaktadır  ve ya-
kın bir alandaki kazıda buğday tarımı yapıldığına dair 
kalıntılar da bulunmuştur. Ayrıca, yakındaki araziler-
de alanın inşasında kullanıldığı düşünülen  kayaçlar 
da bulunmaktadır. Yani; hakim bir noktada, verimli 
topraklar üzerinde, yakında kayaçların olduğu ve 
rahatsız edilmeden inançların yaşanabileceği sakin 
bir alan olduğu için burası tercih edilmiştir diyebiliriz.

Nasıl inşa edildi?
Göbeklitepe’nin inşasında kullanılan kayalar 

yaklaşık iki kilometre mesafedeki bir  taş ocağında 
şekillendirildi ve daha sonra bu alana taşındı. Ve 
bu kutsal alanı avcı ve toplayıcı dediğimiz insan-
lar inşa etti. Burada şu soru aklımıza geliyor;  bir 
inanç arayışına girmek için, bütün temel ihtiyaçları 
halletmiş olmak ve yerleşik hayata geçmiş olmak 
gerekmiyor muydu? Başka bir soru da sadece 
avcı ve toplayıcı olan bu insanlar, kayaları buraya 
hangi makinelerle, nasıl taşıdılar?

UNESCO , Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alıyor;
Klaus Schmidt’e göre burası çok önemli bir tören 

merkeziydi ama sadece tapınak değildi. Etrafında 
yerleşim alanları, ekili araziler vardı. Yani  Göbek-
litepe’nin etrafı  yaşam alanıydı ve bölge insanları 
Göbeklitepe’de toplanıyorlardı. Hatta Schmidt, bir 
söyleşisinde biraz daha ileri giderek,  Hz. Adem ve 
Havva’nın burada yaşadığını söylüyor. Bildiğimiz 
her şeyden daha kadim, daha eski  Göbeklitepe; 
Malta’da bulunmuş olan en eski tapınaktan 7000, 
Stonehenge’ ten 7000, Mısır piramitlerinden 7500 
yıl daha eski bizim Göbeklitepe ama UNESCO ta-
rafından Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne alın-
ması 2018 yılında oluyor.

Göbeklitepe’ye ait ilk izler 1983’te bulunsa da 
bu alanın hemen yanında birçok ören yeri var ve 
1963’ten beri bölgedeki kazılar devam ediyor. Ar-
keologlar, ince ve detaylı bir işçilik gerektirdiğinden 
kazıların 150 yıl kadar daha süreceğini söylüyorlar.

Göbeklitepe neden önemli?
*Alanda buğdayın bilinen en eski haline ait tane-

ler bulunmuştur, bu da burada yerleşik hayata ge-
çildiğine dair ilk ve en eski izlerdir. Oysa biz onları 
avcı ve toplayıcı olarak biliyoruz. Kaldı ki bu çapta 
bir yapıt için çok fazla insanın aylarca ve yıllarca 
çalışması gerekecektir. Bu insanların beslenme ih-
tiyaçlarını karşılamak; tarım ve hayvancılık yapma-
dan mümkün değildir.

*O kayaları nasıl taşımışlar, dediğimiz Mısır pi-
ramitlerinden 7500 yıl daha eski bir medeniyetle, 
ağırlığı 17-18 tonu bulan onlarca kayayı kilometre-
lerce öteye taşımışlardır. Yani o dönemde insanlar 
ve insanlık düşündüğümüz kadar ilkel değildi.

*İlginçtir ki kendisine en yakın yaştaki eserle ara-
sında 7000 yıl vardır ve aradaki 7000 yıla ait en 
ufak bir iz yoktur. Sanki bin yıllar boyunca yeryü-
zünde hiç kimse yaşamamıştır…

*İlk dinî alandır ve tapınak olarak nitelendirilen en 
büyük alandır. Bu sebeple dinler tarihi açısından 
da önemlidir.

*O dönem insanları, sanatta da düşündüğümüz-
den çok daha ileridedirler.  Mağara duvarlarına çi-
zilmiş tek boyutlu kaba karalamalar beklenirken, 
sütunların üzerinde oyma ve kabartma tekniklerle 
çizilmiş nizami figürler, tek parça sütunların üzeri-
ne işlenmiş  aslan kabartmaları bulunmaktadır.

*Schmidt’ e göre bu alan; insanların, tarım için 
değil de tapınmak için bir araya geldiklerini ve yer-
leşik hayata geçmelerinin asıl sebebinin din oldu-
ğunu bize gösteriyor.

İyi korunuyor mu? 
Kazı alanı çatı ve güneşliklerle korunuyor ama 

bu alanı gömerek korumaya çalışanlar, başka bir 
şeyden daha korumaya çalışmışlardı eserlerini; 
rüzgâr erozyonundan…  Doğanın bu aşındırıcı gü-
cüne çözüm bulmak güç olsa gerek.

Neden gömdüler?
Alan kasıtlı olarak gömülmüş,  çünkü hiçbir tahribat 

yok. Her şey ilk günkü gibi… Ve üzerindeki topraklar  
farklı zamanlarda yığılmamış, hepsi aynı döneme ait. 
Yani alanı kasıtlı olarak ve bütün olarak gömmüşler.

Belki sonraki medeniyetlere bırakmak, belki en 
mahremleri olan tapınaklarını gizlemek istediler. Belki 
de kendileri için sakladılar burayı. Dirilişe, ölüm sonrası 
yaşama ve buraya bir daha geleceklerine inanıyorlar-
dı. Üstelik bunun için tören  alanına açılan gizli geçit 
bile yapmışlardı. Belki de birileri o geçitlerden geldi ve 
bütün ahaliyi ve tapınaklarını toprağın altına gömdü…

İnşa edenler kimlerdi ?
Zemin su geçirmiyor ve yer yer su birikintileri 

göze çarpıyor, zemin dayanıklı olduğu kadar da 
pürüzsüz.  Kayaların üzerinde rölyefler var. Ağırlığı 
17 tonu bulan, tek parça muazzam büyüklükte ve 
harika şekillendirilmiş T şeklinde kayalar... Kendi-
sinden binlerce yıl sonra yapılmış yapıtlardan daha 
üstün bir mimari kullanıldığı bir gerçek. Kazı ala-
nında şu ana kadar sağlıklı bir DNA örneğine rast-
lanmadığı için kimin, nasıl yaptığı henüz bilinmiyor.

Göbeklitepe’yi ve oraya giden gizli geçitleri inşa 
edenler geldiler mi, gelecekler mi bilinmez ama 
Göbeklitepe’nin bizim için muhafaza edildiğini var-
saymak ve gidip görmek lazım… 
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Teknoloji Bağımlılığı nedir?
Aslında hiçbir çocuk teknoloji bağımlısı 

olarak dünyaya gelmez. Aileler, çocukların tekno-
loji bağımlısı olmalarındaki en büyük etkendir. Ço-
cuklar, aslında doğuştan fiziksel nesnelere yönelim 
gösterirler ancak veli sürekli olarak onları teknolojiy-
le uyutmaya, yemek yedirmeye, dikkatlerini çekme-
ye, sakinleştirmeye, susturmaya çalıştıkça çocuklar 
da teknolojik cihazlara yönelirler. Dolayısıyla aslın-
da teknoloji bağımlılığı diye bir şey yoktur, ancak 
çocuğuyla ilgilenmeyen, onlarla kaliteli/verimli vakit 
geçirmeyen/geçiremeyen, onların ihtiyaçlarını gi-
dermeyen anne ve baba vardır.

2. Teknoloji bağımlılığındaki artışın sebeple-
ri nelerdir?

Oyun bağımlılığı tıpkı şans oyunları bağımlılığı gibi 
birbirine benzer özellikler gösterir. Çocuk herhangi 
bir araba yarışı oynadığında oyun der ki “5 dakikada 
oyunu bitir.” Çocuğunuz 5 dakika 1 saniyede oyu-
nu bitirdiğinde onda başarıyı ucundan 
kaçırdığı hissi oluşur ve oyunu tekrar 
oynamak ister. Şans oyunları da ben-
zer özellikler göstererek kişiyi kendine 
bağlar. Araştırmalar, video oyunlarına 
bağımlı olan çocukların şans oyunla-
rına bağımlı olma ihtimallerinin de çok 
yüksek olduğunu göstermektedir. Ço-
cuğuyla verimli zaman geçirmeyen, ile-
tişim kurmayan ailelerde bu durum sıkça görülür.

3. Teknoloji bağımlılığının belirtileri nelerdir?
Neredeyse bütün bağımlılıkların ortak noktası, 

kişinin kendisinden çok çevresindekilerden etkilen-
mesidir. Çocukların ödevleri, sosyal ve sportif et-
kinlikleri, yemeği, uykusu, arkadaşlık ilişkisi, ailesi 
ile ilgili olan ilişkileri gibi etrafındaki birçok durum 
bağımlılıkla birlikte olumsuz etkilenmeye başlar. 
Anne-baba, çocuğunun teknolojik ürünlerle aşırı il-
gilendiği, onlarla aşırı zaman geçirdiği konusunda 
şikâyette bulunuyorsa bu durum bir belirti olarak 
kabul edilmelidir. Aynı şekilde çocuk anne-babası-
na bu durum ile ilgili yalan söylüyorsa;

Örneğin, “Kaç saat oyun oynadın?” sorusuna 2 
saat oynamışken “1 saat” şeklinde cevap veriyorsa, 

oyun oynamadığında, sosyal medyada bulunmadı-
ğında, internete bağlı olmadığında sinirleniyorsa, 
arkadaşlarıyla dışarıda vakit geçirmek yerine tek-
noloji ile ilgilenmek istiyorsa çocuğunuz bağımlıların 
özelliklerini gösteriyor demektir.

4. Çocuklar bağımlı hâle gelmeden teknolo-
jiyi nasıl kullanmalıdır?

Teknoloji, tüketimden ziyade üretim odaklı kullanılır-
sa doğru bir amaçla kullanılmış olur. Şunu unutmaya-
lım ki öğrenci, bilgisayarın başında ödevi için araştır-
ma yapıyorsa, kitap/makale/yazı/sunum hazırlıyorsa, 
yazılım dillerini öğreniyorsa bu durum teknoloji ba-
ğımlılığından ayrı tutulmalıdır. Sadece oyun oynamak, 
sosyal medyada amaçsız vakit geçirmek, sürekli vi-
deo/dizi/film izlemek ayrı değerlendirilmelidir.

5. Anne baba denetimi şart mı? Nasıl bir 
program uygulanmalıdır?

0-2 yaş arasındaki çocuklar için mümkün oldu-
ğunca teknolojiden uzak bir hayat, 3-6 yaş için gün-

de maksimum 45 dk. ekran süresi, il-
kokul için 1 saat, ortaokul için 1 buçuk 
saat ve lise için de 2 saat ekran süresi 
pediatri derneklerinin genel tavsiyesi-
dir. Bu sürelerin altına ne kadar inilirse 
o kadar iyidir ancak belirtilen sürelerin 
üstüne çıkılıyorsa durum, alarm ver-
meye başlamış demektir. (Bu süreye 
verimli/kaliteli/üretim odaklı teknoloji 

kullanımı dâhil değildir). Bunun yanında çocukların 
ekran kullanımlarında mutlaka anne baba çocukla 
maruz kaldığı içerik hakkında sohbet etmeli ve pa-
sif bir tüketimden ziyade aktif bir etkileşim gerçek-
leştirilmelidir. Veli-çocuk ilişkisinin her şeyden daha 
önemli olduğu ve çocukla kaliteli zaman geçirmek 
gerektiği unutulmamalıdır. Eğer veli çocuğundan bu 
anlamda şikâyetçi değil ise çocuk da velisinden bu 
anlamda yakınmıyor ise dengeyi sağlayabilmişler ve 
orada doğru ilerleyen bir süreç var demektir.

Çocuk elbette yaşına uygun dijital oyunlar da oy-
nayacaktır, sosyal medyada da yer alacaktır, video 
kanallarını da ziyaret edecektir ancak veli çocuğu-
nun elini sanal ortamlarda da tıpkı gerçek hayatta 
olduğu gibi bırakmamalıdır. 

Teknoloji 
tüketimden 

ziyade üretim 
odaklı kullanılırsa 

doğru amaçla 
kullanılmış olur
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emekli öğretmen 

ile söyleşi
Nadire Keskin

ize biraz kendinizden bahseder misi-
niz?

Aslen Trabzon Sürmeneliyim, Rahmetli babamın 
gurbette olması dolayısıyla 1953 yılında Erzurum 
Horasan’da dünyaya geldim. İlkokulu Sürmene’nin 
Küçükdere Köyü İlkokulu’nda okudum. Ortaokulu 
Horasan Ortaokulu’nda, liseyi Erzurum Lisesi’nin 
Deneme Fen Bölümü’nde Parasız Yatılı Öğrenci ola-
rak okudum. Yüksek Okulu, Erzurum Kâzım Kara-
bekir Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nde oku-
yarak 1976 yılında mezun olduktan sonra, Atatürk 
Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Mate-
matik Öğretmenliği Bölümü’nde lisans tamamladım.

Cennet vatanımızın çeşitli yerlerindeki değişik 
okullarda; Matematik Öğretmenliği, Müdür Yar-
dımcılığı ve Müdürlük görevlerinde bulundum. 
Elazığ İmam-hatip Lisesi’nde başladığım görevimi 
41 yıl 7 ay 15 gün hizmetten sonra, Uzman Mate-

matik Öğretmeni sıfatımla Bakırköy Yeşilköy Şehit 
Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda sonlan-
dırdım. Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu’nda 
hakem olarak görev yapmaya devam ediyorum. 
Toplam olarak görev yaptığım 14 okulda binlerce 
vatan evladını yetiştirmenin onur ve gururunu ya-
şıyorum. Bu öğrencilerimin birçoğu devletin çok 
önemli kadrolarında görev aldılar, onlarla zaman 
içinde beklenmedik anlarda yollarımız kesişti, bir-
çok öğrencimin toplumda almış oldukları roller do-
layısıyla mutlu oldum. 

Öğretmenlik sizin için ne ifade ediyor?
Yeniden hayata atılacak olsaydım, hiç düşünme-

den yine öğretmen olurdum. Benim için öğretmen-
lik, toplumun her kesimine, özelde çocuklara veya 
gençlere yol göstermek, onlara ufuk açmak, onların 
iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici olma-
larında yardımcı olmaktır.
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Görev yaptığım dönemlerde, gençlere matemati-
ğin yanında, hayatın hata kabul etmediğini, yapmış 
olduğumuz küçük hataların bir araya gelerek gele-
cekte önümüze büyük hatalar olarak çıkacağını, bü-
yük hataların telafisinin zor olacağını anlattım. Ayrıca 
gençlere, çevre konusunda duyarlı olmalarını söyle-
yerek derslerde elektrik, su, doğalgaz sarfiyatlarının 
azaltılmasının aile bütçesine ve çevreye olumlu kat-
kılarını hesaplayarak anlattım. Öğrencilerimin bu tür 
çalışmaları hayretle izlediklerini tespit ettim. Suyu, 
elektriği daha az kullandıklarına dair hikâyeleri sevi-
nerek ve memnuniyet duyarak dinledim. 
Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Gençlere bugün de yukarıda değindiğim konu-
larda hassas olmalarının yanı sıra atalarına, büyük-
lerine saygılı olmalarını, çocuklara, muhtaçlara ve 
hayvanlara sevgide cömert davranmalarını öneri-
yorum. Günümüzde bu değerlere karşı bir duyar-
sızlığın olduğu konusunda herkes hemfikir. Ders 
programlarının yetiştirilmesi baskısının okullarımız-
da bu konulara yeterli zaman kalmamasına sebep 
olduğunu düşünüyorum. Buradaki eksikliğin hem 
öğretmenler hem de veliler tarafından kapatılması 
gerektiği, tabii ki Millî Eğitim Bakanlığımızın önder-
liğinde yapılacak çalışmalarla velilerimizin değerler 
hakkında sorumlu olmaya yönlendirilebileceği dü-
şüncesindeyim.
Kendi nesliniz ile şimdiki nesil arasındaki fark-
lar nelerdir?

Bizim neslimizin gençliği ile şimdiki gençliği kar-
şılaştırırsak aradan yaklaşık yarım asır gibi bir za-
man dilimi geçmiş, her konuda büyük değişiklikler 
olmuş, biz TV ile üniversite öğrencisi olduk, bilgisa-
yarla çok sonra tanıştık. Şimdiki gençlik ise bebek-
likten itibaren bu teknolojiyle bir arada oldu; bu du-
rum gençlik adına önemli bir kazanımdır. Ancak TV, 
bilgisayar, cep telefonu vb. cihazların kullanımı ko-
nusunda gençlerin çoğunluğunun “bağımlı” olduk-
ları araştırmalara yansımaktadır. Dolayısıyla az kitap 
okumaktadırlar. Bizim neslimizin elektronik cihazları 
yoktu ama kitaplıklarında daha çok kitap, dergi vb. 
vardı. Bizler gazete okuyorduk, dünyada yaşanan 
politik, ekonomik olaylara ilgi duyuyor bunları tartı-
şarak anlamaya çalışıyorduk.
Eğitimin kalitesi sizce nasıl artar? Neler yap-
malıyız?

Bu soru, zor bir soru ancak dilimin döndüğünce 
birkaç cümle ile anlatmaya çalışayım. Velilerimizin 
Okul-Aile birliklerinde görev almaları doğru bir uy-
gulamadır ancak öğretmenlerin işlerine karışma-
maları gerekmektedir. Yöneticilerimizin bu konuda 
duyarlı olmaları gerekir, okullar arasındaki fizikî yapı 
farklılıkları en aza indirilmelidir, ders çeşitliliği ve ders 
süreleri azaltılmalıdır, günlük ders saati 5’i aşmama-
lıdır. Sayın Bakanımız Ziya Selçuk Bey’in bu konu-
ların daha detaylıca farkında olduğunu biliyorum. 
Demek ki çözüme adım adım yaklaşıyoruz. Her şe-
yin daha iyiye doğru gittiği kamuoyu tarafından da 
dillendirilmektedir.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olması 
nedeniyle, değer verilen bir meslek olması gerekir-
ken, günümüzde geçmişe göre toplumda gereken 
saygınlığı görmüyor. Eğitim sisteminde not, bilginin 
ve liyakatin önüne geçmiştir. Öğretmenin not verme 
sorumluluğu mümkün olduğu kadar aza indirilme-
lidir.
Unutamadığınız bir anınız var mı?

Unutamadığım onlarca anım var ancak birini pay-
laşayım: Öğretmen olarak çalıştığım İskenderun Kız 
Meslek Lisesi Ortaokulu 6. sınıfında ‘Kümeler’ konu-
sunu anlatmış ve konu ile ilgili olarak öğrencilerime 
ödev vermiştim; ertesi gün aynı sınıfa dersim vardı, 
birinci saat ders anlatıp ikinci saat sonunda ödevle-
ri kontrol edeceğimi söyledim. Ancak bir öğrencim 
ısrarla parmak kaldırıyordu, derse başlamama mü-
saade etmiyordu, kendisine söz verdim. Öğrencim 
“Öğretmenim, ben ödevimi akşam yaptım ama falan 
arkadaşım dün gözlük takmıştı, bugün gözlük tak-
mamış.” dedi. “Olsun ne fark eder ki?” dedim. “6. 
sorunun cevabı değişiyor ama öğretmenim.” dedi. 
Soruya göz attım, soru “Sınıfımızdaki gözlüklü öğ-
renci sayısı A kümesi olsun, A’nın elemanlarını ve ele-
man sayısını yazınız.” şeklindeydi. Öğrencinin birisi 
gözlük takmayınca sorunun cevabı değişiyordu. Çok 
mutlu olmuştum çünkü öğrencim sorumluluğunun 
bilincindeydi, tebessüm ederek ne yapması gerek-
tiğini söyledim.

Derginizde bana bu fırsatı verdiğiniz için size de 
çok teşekkür ediyorum, sevgi ve saygıyla esenlik 
içinde kalınız…  

Biz size teşekkür ederiz hocam, bizi kırmayıp va-
kit ayırdığınız için.



ir çocuğun ayakları üzerinde durabilen 
ve özgüveni yüksek bir birey olması is-

teniyorsa ona istemediği şeylere  “hayır” deme-
si gerektiği öğretilmelidir”. 

Öncelikle belirtmeliyim ki “hayır diyebilmek” 
önemli bir yaşam becerisidir ve “hayır” demeyi 
öğrenmeden yetişen her çocuk, istismara açık-
tır.  Özellikle de aile ortamında her zaman fikri 
sorulan, tercihlerine saygı duyulan, nerede ve 
nelere “hayır ya da evet” demesi gerektiği öğ-
retilen, kendi tercihlerinin ve kararlarının sonuç-
larını yaşamasına ya da bedelini 
ödemesine fırsat verilerek büyü-
tülen çocukların daha güçlü bir 
kişilik yapısına sahip olacakları 
söylenmektedir.

Bazı durumlarda ve bazı kişi-
lere karşı insanlar genellikle; bir 
şeyleri kaybedecekleri, beğenil-
meyecekleri, cezalandırılacakla-
rı, sevilmeyecekleri, eleştirilecekleri, dışlana-
cakları veya reddedilecekleri gibi korkularla, 
“hayır diyememektedir.” Bu durum çocukla-
rımız için de geçerlidir. Oysaki çocuklarımızın 
kendilerini tehdit eden her türlü zararlı, tehlikeli 
ve riskli  kişilerden ve ortamlardan korumak için 
sahip olmaları gereken en önemli becerilerden 
birisi  hiç kuşkusuz “hayır” diyebilmektir.

Ancak “hayır” diyebilmek kolay bir iş değildir. 
Genellikle çocuklara sık sık; “anne-babaya asla 
ses çıkarılmaması gerektiği, bağırılmayacağı, 
onlarla her zaman saygılı konuşulması gerekti-

ği vb.” şekilde telkinler yapılmaktadır. Anne-ba-
baya saygı elbette önemlidir ancak çocukların 
kendilerine güven duyarak yetişmeleri de çok 
önemlidir. Bu anlamda onlara herhangi bir du-
rumdan rahatsız olduklarında muhatabı her kim 
olursa olsun olumsuz duruma itiraz edebilecek-
leri öğretilmelidir. Çünkü gerektiğinde itiraz et-
mek; duyguları ve tepkileri gizlemeden ve bastır-
madan ifade edip belirtmenin bir göstergesidir.

Çocuklarımız her an farklı bir tehlike ile kar-
şı karşıya kalabilir. Çocuklarımızı örselemeden, 

var olan bazı tehlikelerden uzak 
tutmak ve korumak gibi önemli 
bir sorumluluğumuz var. Bu so-
rumluluk ailelerin olduğu kadar, 
devletin ve toplumun da önemli 
bir sorumluluğudur.

İşte, tam da bu noktada şu so-
runun cevaplanması çok önemli-
dir: Acaba çocuklarımıza kendi-

lerini korumalarını nasıl öğretebiliriz? Bu soruya 
cevap olarak şunları sıralayabiliriz:

• Öncelikle çocuğa kendi sınırları öğretilmeli
• Rahatsızlık duyduğu şeyin ne olduğu ve ni-

çin rahatsızlık duyduğunu anlamasına yardımcı 
olunmalı

• Hoşlanmadığı bir şeylerle karşılaşması (evin 
önünde kendisini birisinin izlediğini görmesi, ta-
nımadığı birisinin kendisine şeker, çikolata vs. 
gibi bir şeyler almayı teklif etmesi gibi) durumun-
da, bunu o an kendisine en yakın gördüğü bir ye-
tişkinle mutlaka paylaşması gerektiği öğretilmeli

COCUKLARIMIZI İSTİSMARDAN KORUMAK
Hüseyin Şahin

Çocuklarımıza, 
bir problem 
anında nasıl 

çözüm 
bulacağını 

anlatmalıyız
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• Çocuğumuzu herkesten çekinir hâle getirmekten 
kaçınarak, tanımadığı her insandan zarar gelmeye-
ceği, ancak bazı tanımadığı kişilerden zarar gelebi-
leceği anlatılmalıdır. Tanımadığı bir kişiden “mutlaka 
zarar geleceği” şeklinde yanlış bir telkin altında ye-
tişen bir çocuk, ihtiyaç duyduğu bir yerde ve anda 
yabancı bir kişiden yardım istemekten çekinecektir. 
Mesela, bir piknik yerinde ya da parkta anne-baba-
sının yanında yabancı birisi ile oyun oynayabileceği, 
fakat o kişinin arkasından asla gitmemesi gerektiği 
öğretilmelidir. Bu nedenle sık sık bu tür telkin yap-
mak yerine, çocuğumuzun kendine güven duyarak 
büyümesi için gerekli tedbirler alınmalı

• Çocuğa, “bedeninin özel olduğu, bu nedenle 
herkesin onun bedenine dokunamayacağı ve do-
kunmaması gerektiği” mutlaka öğretilmeli

• Özellikle 3-4 yaşındaki bir çocuğa bedeninin 
özel olduğu anlatılırken bedeninin farklı bölgeleri, 
vücudunun uzuvları ayrı ayrı tanıtılmalı

• Cinsel organlarına ad takılmamalı
• İyi ve kötü dokunma arasındaki farkın ne oldu-

ğu çocuğa anlatılmalı ve çocuk, anne-baba dahil 
poposuna vurularak ya da özel bölgelerine doku-
nularak sevilmemelidir.

• Bazı dokunmaların onun kendisini rahatsız 
hissetmesine neden olabileceği anlatılarak eğer 
bu şekilde dokunan olursa bunu “anne-babasına 
söylemesi gerektiği” ve özellikle de “hiç kimsenin 
onun özel bölgelerine dokunmaması gerektiği” 
mutlaka öğretilmelidir.

• Çocuğunuz eğer kucağa alınmaktan hoşlanmı-
yor veya öpülmek istemiyorsa “dur” ya da “hayır” 
deme hakkının olduğu her fırsatta hatırlatılmalıdır. 
Çocuğun kendisini öptürmek istememesini yanlış 
anlayabilecek ya da bu nedenle incinebilecek bir 
kişi varsa ona “Öpülmekten hoşlanmıyor, tokala-
şarak ona sevginizi gösterebilirsiniz.” şeklinde bir 
açıklama yapılabilir.

• Vücudumuzun bazı bölgelerinin dışarıya açık 
olmaması gerektiği anlatılmalı, yaşı uygun ise ço-

cuk, banyosunu kendisi yapmalı, eğer çocuğun 
banyosunu anne ya da babanın yaptırması zorun-
lu ise onun özel bölgelerine dokunulmamalıdır.

Unutmayalım ki anne-baba olarak, çocuğumu-
zun ihtiyaçlarını karşıladığımız ve onunla güvenli 
bir ilişki kurmayı başardığımız takdirde, zaten ba-
şına bir şey geldiğinde ya da kendisini kötü his-
setmesine yol açan bir şeyler gördüğünde bizlerle 
paylaşacaktır. Önemli olan çocuğumuzun, “Hata 
yapmış olsam da hatamın bazı sonuçlarına katla-
nacağım, fakat annem- babam her zaman yanım-
da olacaktır” diyebilmesidir.

Çocuğunuza, onda herhangi bir travmaya neden 
olmadan küçük oyunlar hâlinde, bir problem anın-
da nasıl çözüm bulacağını öğretebilirsiniz. Mesela 
ona “Ben markete ya da pazara gittiğimde evde 
yalnızken kapıyı yabancı birisi çalacak olsa, ne ya-
parsın?” şeklindeki hayalî bir olgu üzerinden hare-
ketle ne yapması gerektiğini öğretebilirsiniz. Ancak, 
anne-babalar olarak sürekli şekilde çocuklarımızın 
yanında olamayacağımız gibi, sürekli bir korku için-
de de yaşayamayız. Bu nedenle çocuklarımızı istis-
marlardan, bağımlılıklardan ve diğer her türlü tehdit 
ve tehlikelerden koruyabilmek için asıl yapılması ge-
rekenler, çocuklarımızı; doğru şekilde eğitmek, ken-
dilerine güven duyan bireyler olmaları için gereken 
tedbirleri almak, onlara “hayır” diyebilme becerisini 
kazandırmak, gerektiği zaman çığlık atmalarını ve 
kimlerden yardım isteyebileceklerini öğretmektir.

Çocuklarımızı istismardan, bağımlılık yapan 
maddelerden, her türlü zarar verici tehdit ve teh-
likeler ile saldırılardan korumak için gerekli tedbir-
leri almak öncelikle devletin görevidir. Bu konuda 
anne-babalara  ve başta öğretmenler olmak üze-
re diğer ilgililere ve sivil toplum kuruluşlarına da 
önemli görevler düşmektedir.

Çocuklara karşı olan sorumluluklarımız büyük 
olmamızın gereği ve de bedelidir. Sorumlulukları-
mızı yerine getirdiğimiz müddetçe de değerimizi, 
haklarımızı ve çocuklarımızı korumuş oluruz.



   Abdülselam Bozkuş



roje tabanlı öğrenme(PTÖ) öğrencilerin ya-
şamlarında karşılaşabilecekleri problemleri 

sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir 
senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğren-
me yaklaşımıdır.

Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne 
ulaşmak için tek başlarına veya kü-
çük gruplar hâlinde bir görev üze-
rinde uzun bir süre çalışmalarını 
hedefleyen uygulamadır. Öğrenci, 
zihinsel ve fiziksel olarak sürece ka-
tılır. Amaç, ortaya bir iş veya eser 
çıkarmaktır.

Öğrenci merkezli öğrenmeyi te-
mel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları 
içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, 
yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, 
irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin bir şekilde 
öğrenmeye çalışır.

 Proje tabanlı öğrenme tekniğinde öğrenciler, öğ-
renme-öğretme çalışmalarına etkin olarak katılırlar. 
Kendi öğrenmelerini kurgulayıp planlar, uygular ve 
sunarlar. İnsanlarla ilişki kurar, onların görüşlerin 
alırlar. Kaynakları tarar, olguları gözlemleyip inceler-
ler. Dener, yapar, çizer, bozar, yeniden oluştururlar. 
Bu etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmeni, aileyi, il-
gili diğer kişi ve kurumları da öğrenme-öğretme et-
kinliğine katarlar. Ancak işi onlar yapmaz; yalnızca 
öğrencilere bilgi verir, yol gösterirler. Öğrenciler araç 
gereç kullanırlar; araç gerecin kimisini de bizzat 
kendileri yaparlar.  Bu yolla özgüvenli, araştırmacı, 
yaratıcı, sorun çözücü üretici kişiler yetişir. 

Yöntemin uygulanmasında izlenecek aşamalar;
1. Konuya uygun olarak proje konularının belir-

lenmesi,
2. Öğrencilere bireysel ya da grup olarak konula-

rın dağıtılması,
3. Proje hazırlarken izlenecek aşamaların belirtil-

mesi,
4. Öğrencilerin proje çalışmasına başlaması,
5. Yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar ko-

nusunda öğretmenin yardımcı olması, gerekli olan 
araç-gereçleri sağlaması,

6. Yapılan çalışmaların öğrencilerle birlikte değer-
lendirilmesi.

Öğrencinin öğrenme etkinliğinde bizzat yer alma-
sı, öğrendiklerini yine kendisinin yönetmesi, yapı-
landırmacı öğrenme yaklaşımının bir gereğidir. Bu 
yaklaşım, proje tabanlı öğrenme yaklaşımlarının da 
esin kaynağıdır.

Proje tabanlı öğrenmede öğrenen, öğrenme so-
rumluluğunu alır. Bu sorumluluk, verilen problemleri 
tanımlama, çözüm yollarını araştırma, araştırmayı 
yönetme, verileri analiz etme, bilgileri seçme, seçi-
len bilgileri bütünleştirme ve eski bilgilerle yeni bil-

gileri ilişkilendirme evrelerinden meydana gelir. Bu 
durum, geçmiştekinin aksine sınıfındaki değişim 
gücünü elinde bulunduran bir öğretmen anlayışının 
artık daha az kabul gördüğü anlamına gelmektedir. 
Bu, oldukça önemli bir değişimdir.

Proje tabanlı öğrenmedeki projeler karmaşık gö-
revlerden oluşur. PTÖ, problemlere 
veya sorulara dayanır, öğrenci ta-
sarımlarını içerir. Problem çözme, 
karar verme veya araştırma aktivi-
teleri, uzatılan zaman periyotlarının 
neticesinde öğrenene gerçek ürün-
lerle sonuçlandıracağı bir çalışma 
için fırsatlar verir…

Proje tabanlı öğrenmede gerçek bir ürün amaç-
lanır. Beklenen yüksek düzeydeki öğrenmeyi sağ-
lamak için bir ürün yerine ürünler de hedeflenebilir. 
Böylelikle öğrenilmiş bilginin birden çok prototipte 
kullanılması, dolayısıyla daha kalıcı olması sağlan-
mış olunacaktır.

Proje tabanlı öğrenmenin faydaları ise aşağıdaki 
gibi sıralanabilir:

• Öğrenenin öğrenmeye katılımını sağlar.
• Problemlerin çözülmesi, öğrenende bir özgü-

ven duygusu geliştirir.
• Geleneksel öğretime oranla öğrenen, daha faz-

la sorumluluk alır.
• Yüksek oranlarda düşünme, problem çözme, 

takım çalışması veya bireysel çaba içerir.
• Karmaşık becerilerin kazandırılmasında etkilidir.
• Farklı öğrenim olanaklarına imkân sağlar.
• Farklı kültürlere sahip öğrencilerin kaynaştırıl-

masında etkilidir.
• Bireysel farklılıkları olan öğrenciler için de uygu-

lanabilir.
• Öğrenme performansı hakkında önemli dönüt-

ler sağlar.
• Öğrenmenin tekil yolu yerine çoğul yollara yön-

lendiricidir.
 Sosyal Bilimler Alanında Örnek Uygulama 
Amerika’da bir okul, öğrencilerine tarih dersinde 

gruplar oluşturarak bir parti kurmalarını, partilerinin 
ilkelerini, sloganını, logosunu, enerji, eğitim, sağlık 
gibi konulardaki politikalarını belirlemelerini ve tüm 
okula konuşma yapmalarını içeren bir PTÖ planı 
sunmuştur. Süreç kapsamında öğrenciler tarihteki 
partileri, parti sistemlerini, mevcut politikaları araş-
tırmış ve bir partiyi nasıl kurabileceklerini öğrenmiş-
lerdir. Bu çalışma aktif katılım ve vatandaşlık için de 
önemli bir uygulama olmuştur.

Fen Bilimleri Alanında Örnek Uygulama
Sınıfın ve okulun temiz tutulmasını sağlama, okul 

bahçesini ağaçlandırma, basit ders araçları, alet ve 
makineler yapma, basit ampulün yapılması gibi ko-
nular proje olarak verilebilir.

Proje tabanlı 
öğrenmede 

öğrenen, öğrenme 
sorumluluğunu alır
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Braille ile Dokunmak
Eylem Yurtsever



erhaba,
Braille’in hayatımda neden bu kadar 

önemli olduğunu soruyorsanız, cevabı çok basit: 
Çünkü başka bir seçeneğim yoktu. Yaklaşık iki 
yaşındayken ailem bana bir sürü ki-
tap okumaya başladı. Ancak, onlar 
okumaya devam ettikçe ben kitapla-
ra daha aç hâle geldim ve onlardan 
bana daha fazla kitap okumalarını 
istedim. Braille’i öğreninceye kadar 
okumayı bırakmalarına izin verme-
dim çünkü ancak o vakit canım ne 
zaman isterse kendi başıma okuma 
özgürlüğüne sahip olmuştum. Bra-
ille’i öğrendikten sonra, gerçek bir 
kitap kurduna dönüştüm ve okul kütüphanemiz-
deki tüm kitapları bitirdim. Ne zaman fırsat bulur-
sam okuyordum.

Okulda herkes gibi, okumak, yazmak ve öğren-
mek zorundaydım. 
Braille tüm ihtiyaç-
larıma cevap veri-
yordu. Braille ile me-
tinleri kendi sesimle 
okuyab i l i yo rdum. 
Bu benim kendi ses 
tonumu bulmama 
yardım etti ve hayal 
gücümü geliştirdi. 
Ayrıca, kendi hı-
zımda okumama ve 
öğrenmeme olanak 
sağladı.

Size komik gelebi-
lir fakat ben görsel 
hafızamı kullanarak 
öğreniyorum. Yani, 
eğer nesnelere do-
kunur ve şekillerini 
aklımda canlandırırsam daha iyi öğrenirim. Be-
nim gibi görsel hafızayı kullanarak öğrenenler için 
Braille en iyi seçim. Braille metinlerinin şekillerini 
ezberleyebilir ve bu şekillerdeki bilgiyi hatırlayabi-
lirim. Bunu asla unutmam.

Gören insanlar çok fazla okuduğu zaman, göz-
leri acır. Benimse çok fazla okuduğum zaman 

işaret parmağım acır. Fakat ben bu acıyı seviyo-
rum çünkü bu durum iyi bir sonuca götürüyor. 
Aynı zamanda bedelsiz bir öğrenimin olmayaca-
ğına inanıyorum.

Braille’in zamanla popülerliğini yi-
tirmesi çok acı. Fakat ne oldu? Bra-
ille’i neden eskiden olduğu kadar 
çok kullanmıyoruz?

Evet, cevaplarınızı duyabiliyo-
rum… Ses teknolojileri. Sizce bu 
cevap bizim için yeterli mi? Ben 
öyle düşünmüyorum. Ses teknoloji-
leri zaten Braille’den önce de vardı. 
Louis Braille, okuma ve yazmamızı 
sağlayan Braille harflerini icat etti. 

Ses teknolojileri buna engel değil.
Tek engel biziz. Braille’in gelişmesine yeterin-

ce önem vermiyoruz. Evet, biliyorum. Braille ile 
yazılmış metinleri yayımlamak ucuz değil. Bu 

metinler diğer me-
tinlerden veya ses 
dosyalarından daha 
büyükler ki bu da 
onların taşınmasını 
zorlaştırıyor. Fakat, 
bilgisayarlara bağla-
nabilen ve metinleri 
bilgisayar ekranında 
okumayı mümkün 
kılan yenilenebilir 
Braille ekranlar var.

Ah, sizi duyuyo-
rum…

Onlar çok pahalı.
Neredeyse bir bilgi-
sayar fiyatındalar ve 
grafikleri değil sade-
ce metinleri okuya-
biliyorlar. Eminim ki 

Louis Braille yaşasaydı, grafikleri içeren bir ekran 
icat etmeye çalışırdı. Şimdiki teknoloji bunu yap-
masına izin verirdi. Bildiğim kadarı ile, grafikleri 
içeren ekranlar yakında piyasada olacak. Fakat 
sabırlı olmalıyız… Pazarlama süreci çok yavaş. 
Bu teknoloji, bugünün ses teknolojileri ile yarışa-
mıyor.

Gören 
insanlar fazla 
okuduğunda 
gözleri acır, 

benimse 
işaret 

parmağım
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Sesli kitapları dinleyerek okumak Braille’den 
çok daha iyi çünkü daha hızlı diyebilirsiniz.

Hiç de değil!
Sesli kitapları dinlerken daha fazla odaklan-

manız gerekir ve dikkatiniz kolayca 
dağılabilir. Ancak, Braille ile okur-
ken, hayal gücünüz ile sahneleri ya-
ratırsınız. Okuyucunun ses tonu ya 
da tonlamasından etkilenmezsiniz. 
Braille sayesinde, hikâyeler sizin bir 
parçanız olur çünkü sizin zihninizde 
canlandırmanızla hayat bulur.

Birçok insan görme engelli insan-
ların Braille ile daha yavaş okuduk-
larını düşünür. Bu belli bir ölçüde doğru olabi-
lir. Çünkü biz Braille’e, gören insanların harflere 
ulaştığı kadar hızlı 
ve kolay ulaşamayız. 
Onlar için, metinler 
her yerdedir. Nasıl 
okuyup yazacak-
larını öğrendikleri 
andan itibaren oku-
maya başlayabilirler. 
Biz okuryazarlığımızı 
nasıl uygulayıp ge-
liştireceğiz?

Cevap başka bir 
soruyu getiriyor: 
Braille nasıl daha sık 
kullanılabilir?

Size Optacon adlı 
çok önemli bir alet-
ten bahsedeyim. Ah, 
bu cihazın ismi altın 
harflerle yazılmalıydı. 
Görme engelli in-
sanların öğrenmesi 
için gerçek bir yar-
dımcı olabilirdi.

Aletin kontrast sistemiyle çalışan bir kamera-
sı ve bir sürü pini var. Parmaklarımızı bu pinlerin 
üzerine koyduğumuz zaman, kamera ne gös-
terirse ona dokunabiliyoruz. İsimlerini yalnızca 
belgesellerde duyduğumuz hayvanlar ve bitkiler 
artık bize bir pin uzaklıkta kalıyor. Üstelik, ma-

tematiği de anlayabiliyoruz. Türev, integral, limit 
gibi konular ve geometrik problemler çok daha 
anlaşılır geliyor. Maalesef, bu aletin bir kusuru 
var; çok gürültülü. Yeterli özen gösterilseydi eğer, 

bu problem çözülebilirdi. Problemi 
çözmek yerine üretimi durdurdular.

Eğer üretimi devam etseydi, ha-
ritalara bakarak dünyayı anlayabilir, 
bir bina ya da yol çizebilirdik. Benim 
için Japonca harfleri öğrenmek bu 
kadar zor olmazdı.

Bir Braille ekranı ve Optacom içe-
ren bir makine hayal ediyorum. Ha-
yallerimdeki makinede, hava basınç 

sistemi olan daha ucuz bir Braille ekranı var. Eğer 
bu system geliştirilebilse ve bir Optacoma ekle-

nebilseydi, o zaman 
pinler hava basınç 
sistemi üzerinde 
çok fazla gürültü 
olmadan çalışırdı. 
Makine ayrıca me-
tin taramak için bir 
OCR sistemi de içe-
rebilirdi. Eğer metin 
el yazısı ise, bunu 
makinenin Optacom 
tarafı ile okuyabilir-
dik. Değilse, Braille 
tarafını kullanabilir-
dik. Böylece, Braille 
kullanmayı bilmeyen 
insanlar için de ya-
rarlı olurdu.

Sizce Louis Brail-
le böyle bir makine 
üzerinde çalışır mıy-
dı? Bence şimdiki 
mevcut teknoloji ile 
çalışmasaydı rahat 

etmez, kendisini kötü hissederdi.
Bir yerlerde, dünyayı parmaklarımızla keşfet-

memizi sağlayacak ve hayata daha fazla entegre 
olmamıza yardımcı olacak teknolojileri yaratmaya 
çalışan başka Louis Braille’lerin olduğuna inan-
mak isterdim.

Braille ile 
okurken, 

hayal 
gücünüz 

ile sahneler 
yaratırsınız
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enim Adım Öğretmen projesi, 2018-
2019 Yılı Müzik Öğretmenleri Toplan-

tısında fikir olarak gündeme gelen konuydu ve 
devamında gönüllülük esasına göre istekli öğ-
retmenlerin bir araya gelmesi ile projeye dönüş-
tü. Zaman ve saat mefhumu gözetilmeksizin 
başlayan çalışmalar, Bakırköy Güzel Sanatlar 
Lisesi’nin ev sahipliği ile sonuca ulaştı ve ilçemiz 
Müzik öğretmenleri herkesin seveceği umulan 
şarkı ve türkülerden oluşan repertuvarıyla müzik 
topluluğu kurdu.

Son derece güzel, birlik ve beraberlik içinde 
gerçekleştirilen çalışmaların en ince ayrıntısına 
kadar organize edilmesi süreci İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşti. Müzik 
Öğretmenleri Orçun Kolukırık, Bahtiyar Arıca, Bu-
rak Conker Mini müzik topluluğumuzun son pro-
vasına kadar bizlere enstrümanları ile eşlik ettiler.

Konu öğretmen olunca duygular söze, söz-
ler de ezgiye dönüştü. “Benim Adım Öğret-
men” şarkısı hep beraber söylendikten sonra 
yine Müzik Öğretmenlerimiz Sema Sever, Dev-
rim Conker, Nalan Özarıcı, Orçun Kolukırık ve 
Hilal Akyol’un hazırlamış oldukları solo eser-
ler geceye damgasını vurdu. Gecenin sürp-
rizi ise İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Emrullah 
Aydın’dan geldi. Müdürümüz, söylediği türkü-
lerle her zaman olduğu gibi sanatın, müziğin 
yanında yer aldığını gösterdi.

Bu gecenin bir diğer önemli katılımcısı ise öğ-
retmene verdiği değeri ve saygıyı her fırsatta 
dile getiren ünlü ses sanatçısı Soner Arıca idi. 
Arıca, bu duygusal ve özel gecede en güzel ve 
en yeni şarkılarını dinleyicilerin coşkulu katılımı 
ile söyledi ve gecenin en güzel renkleri arasın-
da yerini aldı.  

“Benim adım öğretmen Bilginin ışığ ında yükselecek bu vatan
Benim adım öğretmen, bana emanet vatan…”

Orçun Kolukırık
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Makedonya’da 14  Şubat 2019 tarihinde gerçek-
leştirilen toplantıya Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdü-
rü Emrullah Aydın, Bakırköy İlçe Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  Metin Akçay ve Umut Velieceoğlu Sö-
ğüt ile Proje Koordinatörü Songül Susar İşgüde-
roğlu katıldı. Verimli ve dostane bir ortamda ger-
çekleşen toplantıda ortakların tanışması sağlandı. 
Böylece  sürecin  ileriki aşamalarının daha sağlıklı 
yürümesi için öneriler ve yol haritaları belirlenmiş 
oldu.  Ev sahibi olan Makedonya eğitimcilerinin 
çaba ve iyi niyetli gayretleri projenin amacına ulaş-
ması açısından olumlu izlenimler bıraktı. 

akırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
Erasmus + 2018 yılı “ Avrupa Orkestrası” 

projesi hayata geçti.  Projemiz,   14 Şubat 2019 
tarihinde Makedonya’nın Kavadarci şehrinde or-
takların (temsilcilerinin) tamamının katıldığı top-
lantıyla ilk adımını attı. Altı Avrupa (Makedonya, 
Slovenya, Estonya, İtalya ve İspanya) ülkesinin 
katıldığı ortaklık projesinin ikinci aşaması 2019 
yılının temmuz ayında İtalya’da gerçekleştirile-
cek.  İki yıl süresi olan projemiz Slovakya’da ve 
İspanya’da öğrenci hareketliliği olarak da daha 
da anlamlı hâle gelecek.

ULUSLARARASI  BİR SANAT PROJESİ

Avrupa Orkestrası

Songül Susar İşgüderoğlu
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Bir sanat merkezi olan Bakırköy ilçesi ve sanatı eği-
timin vazgeçilmezleri arasına koyan Bakırköy İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü bir vizyon projesi olarak “Avrupa 
Orkestrası” düşüncesini hayata geçirmek suretiyle 
sanat adına bir ilki gerçekleştirmiş oldu.  Bu konuda 
özel çaba gösteren Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Emrullah Aydın  projenin her aşamasında  bizzat yer 
alarak titizlikle çalıştı.
Proje kapsamında, ortak çocuk şarkıları, okul 

şarkıları ve ninnilerin yer alacağı çok kültürlü müzik 
metot kitabı hazırlanacak, dijital etnik çalgı aletleri 
müzesi oluşturulacak, halk şarkıları drama yoluyla 
canlandırılacak ve kaynaştırma öğrencilerinin dâhil 
edileceği bir orkestra kurulacak. Aynı zamanda öğ-
rencilerimizin dijital becerilerinin kullanılması ve ge-
liştirmesi için proje logo tasarım yarışması, poster 
tasarım yarışması gibi faaliyetlere de yer verilecek.
Proje ortaklarından oluşan Heyet; 2020 yılının 

Şubat ayında Bakırköy’de ağırlanacak olup ilçe-
miz ve güzel İstanbul’umuzun tanıtımı yapılacak.
Proje başlangıç ve planlama toplantısının yanı 

sıra Makedonya Hareketliliği’nde, Dış Yatırımlar-
dan Sorumlu Bakan Prof. Dr. Adnan Kahil, Üni-
versite Dekanı Profesör Dr. Emilj Sülejmani ve 
ekibi,  Üsküp’teki Cyril and Methodius Eğitim 
Fakültesinde ziyaret edildi. Sınıf öğretmenlerine 
yönelik müzik eğitimi ile ilgili bilgiler alındı, Ba-
kırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 
projeler ile ilgili bilgi verildi.  Ayrıca, Millî Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı Eğitimi Geliştirme Müdürü Zeqirija 
Hasibi ve Yardımcısı Mirvan Xhemaili ile eğitime 
ilişkin yapısal ve işlevsel sorunlar üzerine konu-
şuldu.
İki yıl sürecek olan “Avrupa Orkestrası” projesinin 

amacına uygun sonuçlanması için gerekli çalışma-
lar titizlikle yürütülmektedir.
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er insanın bir mesleği olmalıdır. “Mesleği 
olanın işi, işi olanın aşı, aşı olanın evinde 

huzuru ve mutluluğu olur.” derler. Mesleği mutlaka 
geçimi temin edecek gelirin kazanılması olarak da 
görmemek gerekir. Allah’ın elçileri olan peygamber-
lerin bile birer meslekleri olduğu ve mesleklerini icra 
ederek hayatlarını sürdürdükleri bilinmektedir. Güç 
ve zenginliğe rağmen Osmanlı padişahlarının da bi-
rer meslekleri vardı. Bu meslek kendilerine çocukluk 
ve gençlik döneminde eğitimle kazandırılmaktaydı. 

Altın, insanlık tarihi boyunca tartışılmaksızın de-
ğerli bir element ve metal maden olarak kabul gör-
müştür. Kâğıt paranın kullanılmaya başlamasından 
önce metal para olarak altın kullanılmaktaymış. 
Havadan ve sudan etkilenmeden korunabilmesi, 
parlak sarı rengi, diğer metallere göre az bulunur 
olması, mücevher olarak işlenmesinin kolay olması 
talebi ve değerini artırmaktadır. 

Halk arasında “Altın bilezik: Para getirir meslek. 
Altın yumurtlayan tavuk: Mesleği, sanatı, parası, 
pulu olan, geliri yerinde kimse. Altın yere düşmekle 
pul olmaz: Üstün yetenekli insanın değeri, mevkiini, 
makamını yitirmekle azalmaz.” şeklin-
de yaygın kullanımlar vardır. Sanat bir 
kimsenin bir işi en iyi bir biçimde her 
yerde ve şartta yapmasıdır. Bir sanata 
sahip kimse, sanatını uygulama alanına 
sokarak ondan geçimi için kazanç sağlar, yararla-
nır. Dolayısıyla sanat ve zanaat, altın gibi değerini 
hiçbir zaman kaybetmez; bir becerisi ve mahareti 
olanların her zaman değerli olduğu ve gelirini temin 
ederek kimseye muhtaç kalmadan geçimlerini sür-
dürebilecekleri kabul edilmektedir. 

Atasözlerinden hareketle insanı da altın gibi kıy-
metli kılan diğer tüm özellikler yanında yegâne şe-
yin “meslek” olduğu anlaşılmaktadır. Hayat denen 
zaman dilimini ölçerken bir günü esas alarak de-
ğerlendirmede bulunursak vaktimizi en çok alan 
şeyin işimiz olduğu görülmektedir. Öyleyse başta 
bizim kendi tercih ve gayretlerimizle belirlediğimiz 
mesleğimiz ve işimizin hayatımız için çok önemli ol-
duğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradan hareketle 
“mesleğim hayatım” tam da yerini bulmuş bir kav-
ramdır. Mesleğiniz sizin hayatınızdır. 

Kimi meslekler polis, avukat, öğretmen ve doktor 
gibi hizmet sektörünü, aşçılık, ayakkabıcılık, mobil-
yacılık, tesisatçılık ve kuyumculuk gibi meslekler ima-
lat sektörünü, seracılık, çiçekçilik, sebzecilik, meyve-
cilik, zeytincilik ve besicilik gibi meslekle ise tarım ve 
hayvancılık sektörünü oluşturan mesleklerdendir. 

Gün geçmiyor ki medya araçları vasıtasıyla her-
kesin sahip olmak için imrendiği, çocuklarının sa-

hip olması için çaba sarf ettiği ve yıllarca öğrenim 
gördüğü kariyer mesleklerinin sahiplerinin, şirket 
sahibi zengin insanların ve çeşitli alanlarda meşhur 
insanların mevcut yaşamlarını terk ederek tarım ve 
hayvancılığa yöneldiği duyulmasın.

Ünlü lezzetlerin, önemli marka hâline gelmiş yiye-
cek zincirlerinin kendilerini ayırt edici özellik olarak 
organik tarım kurallarına uygun çalıştıkları görülmek-
tedir. Geçmişte köylümüzün üreterek kendilerinin 
tükettiği kara undan ekşi mayalı ekmeği, tarlasında 
ektiği sebzeleri bugün şehirde özel marketlerde or-
ganik gıda ürünleri olarak zenginlerin satın aldığını 
görmekteyiz. Bu ürünleri üretmek için bile ciddi bir 
bilgi birikimi, tecrübe ve emek gerekmektedir. 

Meslek sahibi olmanın bir insana geçim sağlama 
dışında başkaca faydaları da bulunmaktadır.  Bir 
meslekle uğraşan kişi boş vaktini en iyi şekilde de-
ğerlendirmiş olur. Bir işi başarma ve ortaya işe yarar 
bir ürün çıkarma duygusunu yaşar. Bir başka insa-
nın bir ihtiyacını gidermesini temin etmiş olur. Bir uğ-
raşla meşgul olurken vücudun, aklın ve duyguların 
harekete geçmesiyle oluşan sağlıklı duruma kavu-

şur. Mesleği olan bir kişi yaşamak için 
başkasına muhtaç olmaz. Meslek sahibi 
olanın kendine güveni artar. Toplumda 
saygın bir yeri ve itibarı olur. Kişide sa-
hip olduğu meslek grubunun bir üyesi 

olarak aidiyet duygusu oluşur. Bireysel ve toplumsal 
huzura katkı sağlamış olur. Faydalı bir vatandaş ola-
rak devletine karşı sorumluluklarını yerine getirebilir.

Eğitim tartışılırken sürekli olarak bilişim ve tekno-
loji örnek gösterilir ve gelişmiş ülkelere nasıl yeti-
şilebileceği anlatılır ancak insanlık için temiz doğal 
gıdalar, temiz hava ve sağlık yanında hizmet sek-
töründe yer alan ihtiyaçların hayati önemi olduğu 
gözardı edilir. İnsanların güzel görünmek ve mutlu 
olmak için nelere katlandığı unutulmamalıdır. Her-
kese göre bir meslek, her mesleğe de ihtiyaç ve iş 
imkânı bulunmaktadır.

Birey için okul hayatı bittiğinde hayat okulu başla-
maktadır. Hayatın gerçekleriyle yüzleşecek olan gele-
ceğin yetişkinleri, çocukluk ve gençlik dönemlerinde 
hayata hazırlanmalıdır. Gençlerimizi ilgi ve yetenekleri-
ne uygun bir meslek, atalarımızın tabiriyle “altın bilezik” 
sahibi yapmalıyız. Hayatta herkesin yapabileceği bir 
meslek vardır. Mesele bunu doğru, zamanında tespit 
etmek ve bu doğrultuda eğitim almaktır.

“Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, 
dostunun yüz karası, düşmanının maskarası” diye-
rek ne güzel özetlemiş merhum şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy. Kim olursan ol ve nerede olursan ol mut-
laka bir mesleğin olsun. 
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azmacılık, insanoğlunun süsleme ve 
süslenme ihtiyacı ile ortaya çıkmış, 

Anadolu’nun en eski el sanatlarından birisidir. 
Türk Yazmacılık Sanatı hakkında bilgi veren 
eski eserler incelendiğinde Osmanlı dönemin-
de, Amasra, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, 
Hatay, İstanbul, Kastamonu, Tokat, Yozgat 
ve Zilenin Anadolu’da bu sanatın uygulandığı 
başlıca merkezler olduğu görülmektedir.

Yazmacılık çok eski tarihlerden beri doku-
ma sanatı ile paralellik gösteren el sanatların-

dan biridir. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 
arkeolojik kazılarda bulunan Hitit dönemine 
ait mühürlerle başlangıcının MÖ. 700’lü yıl-
lara dayandığı düşünülmektedir. Hititli lere 
ait çok sayıda pişmiş kilden mühür damga-
larının bitkisel boyalar kullanılarak basılması 
“Yazmacılık”ın bu dönemde başladığını gös-
termektedir. Mühürler üzerinde boya kalıntısı 
bulunmayışı bunların kumaş baskısında kulla-
nıldığını kuvvetle ispatlar çünkü nebati boya-
lar kalıp üzerinden zaman içinde solarak yok 
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olurken kumaş üzerinde uzun yıllar canlılıkla-
rını korurlar.

Ayrıca Yunanlı tarihçiler de yazılarında Hazar 
Denizi çevresinde yaşayan toplulukların bitki-
lerden elde ettikleri boyalar ile kumaş üzerine 
hayvan figürleri çizerek giysilerini süsledikle-
rinden bahsetmişlerdir. Bu bilgilere dayana-
rak Orta Asya’da milattan önceki dönemlerde 
Ya z m a c ı l ı k ’ ı n 
bilindiği düşü-
n ü l m e k t e d i r . 
Anadolu, Oğuz 
Türkleri aracılı-
ğıyla Türk sana-
tının ve kültürü-
nün merkezi 
hâline geldikten 
sonra Anado-
lu’da çeşitli sa-
natsal faaliyet-
lerin arasında 
Ya z m a c ı l ı k ’ ı n 
da olduğu ve 
yabancı uyruklu 
toplulukların da 
bu sanatı yaptı-
ğı görülmüştür.

Maalesef gü-
nümüze ulaşan 
en eski yaz-
ma örnekleri 16. yy.dan kalmış-
tır. Anadolu’da özellikle Tokat, 
Kastamonu, Bartın, Gaziantep, 
Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Er-
zincan’da gelişen Yazma Baskı 
Sanatı 17. yy.da İstanbul’da en 
yüksek düzeye ulaşarak en güzel 
örneklerini bu dönemde vermiş-
tir. İstanbul’un Boğaziçi semtle-

rinden biri olan Kandilli, 18. yüzyıla dayanan 
yazmalarıyla da meşhurdur. Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinde bahsettiği İstanbul yaz-
macılığının en nadide örnekleri, Sultan Ab-
dülmecid’in kız kardeşi Adile Sultan ve kızı 
Cemile Sultan’ın Kandilli’deki saraylarında da 
kullanılan yazmalar gibi o döneme ait örnek-
ler Topkapı Sarayı’nda sergilenmektedir.

Yazma, yüz-
yıllar boyunca 
değişik isimlerle 
tan ımlanmışt ı r. 
Bugün Anado-
lu’da yazma, bir 
başörtüsü ola-
rak kullanılır. Çit, 
yemeni, çevre, 
çember, Trab-
zon’da çömber 
olarak da söyle-
nir. Bu sanat da-
lının ürünleri ara-
sında ev tekstili 
olarak grupladı-
ğımız yatak-yas-
tık örtüsü, yor-
gan yüzü, perde, 
seccade, sofra 
bezi ve giyim eş-
yasında pek çok 

çeşitleriyle günlük yaşantıda vaz-
geçilmez eşyalardandır. Bu eserler 
çeyizlerin en değerlilerinden olmuş 
ve çeyiz sergilerinde görücüye çık-
mıştır. Has Yazma, Nadide Yazma, 
Kuşlu, Kafesli, Yeniköy geçmiş yıl-
larda tüccarlara verilmeden önce 
yazma kenarlarına eklenen imzalar 
olmuştur.

Yazmalar, 
Osmanlı
hanım 

sultanları 
tarafında 
baş tacı 

edilmiştir
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Yazmacılık sanatı aile içi eğitimle kuşaktan 
kuşağa aktarılarak ya da usta çırak ilişkisiyle 
devam etmiştir. Bir elin parmaklarını geçme-
yecek kadar olan bu ustalardan bazıları Ne-
dim Yapar (İstanbul), Veliye Martı (İstanbul), 
Hüseyin Er (Tokat), Cemil Kızılkaya’dır. (Kas-
tamonu)

Yazmacılık genel olarak kullanılan ve bilinen 
bir isim olsa da bu 
sanat Yazmacılık 
ve Basmacılık ola-
rak ikiye ayrılır. 

Yazmac ı l ı k /Ka-
lem-işi, Osmanlı 
döneminde Nak-
kaşların fırçayı 
kalem gibi tutma-
sından türemiş bir 
isim olarak kabul 
edilir. Basmacı-
lık ise ahşaptan 
elle oyulmuş kalıbı 
basma suretiyle 
elde edilen işleme 
denir. Kalem işi, 
fırçanın kullanımı 
ile önce konturla-
rın, daha sonra da 
renkli alanlarının 
resim yaparcası-
na boyanmasıyla 
renklendirme işle-
midir. Bu tür yazmalar “el yazmaları” olarak da 
bilinir. Sanatsal açıdan en kıymetli tür olarak 
kabul edilen, “Kandilli kalem işi” yazmaları ile 
öne çıkan İstanbul’a ait en güzel örnekler 17-
19. yüzyıllar arasında üretilmiştir. Türkülere 
de konu olmuş olan Yazmalar, Osmanlı hanım 
sultanlarının saraylarında baş tacı edilmiştir.

Geleneksel yöntemlerle ve doğal boyalarla 
renklendirilen yazmalardaki motifler ve kom-
pozisyon özellikleri bölgelere göre farklılık 
gösterir. Doğadaki çiçeklerin ya da hayvanla-
rın stilize edilerek motif hâline getirilmeleri her 
bölgeye has bir özelliktir. Tokat Kirazlısı, To-
kat Beşlisi, Çengelköy Tüyü, Drama Çemberi, 
Bartın Yazması, Elazığ Çit, Malatya Bervanik, 

Kütahya Yazma-
sı, Kayseri Kena-
rı, Çanakkale İşi, 
Şam Hamamiyesi, 
Şabanözü (Çan-
kırı) Yazması, İs-
tanbul’un çiçek 
motifleri, Kasta-
monu’nun Geyik-
li’si, Tokat’ın Yarım 
Elmalı’sı bunlara 
örnektir. 

Türk Yazmacılık 
sanatında Tokat 
600 yıllık bir geç-
mişiyle çok önem-
li bir yere sahiptir. 
Osmanlı İmpara-
torluğu’nda bir 
süre Yazmacılık, 
sadece Tokat’ta 
yapıldı ve Yazma-
cılık geliri Tokat’a 
tahsis edildi. 

Yukarıda sanatsal gelişimini vermeye ça-
lıştığımız Türk Yazmacılık Sanatının daha da 
tanınması ve bilinir hâle gelmesi amacıyla Ba-
kırköy Halk Eğitimi Merkezi’nde “Tokat Tahta 
Baskı” kursu açılmış olup kapımız bu köklü 
sanatımızı öğrenmeyi ve yaşatmayı düşünen 
herkese açıktır.  
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KÖKLERDEN GELECEĞE YUSUF HAS HACİB ve

Tuncer Avcı



ürk–İslam düşünürlerinin, sanat ve bilim insanlarının 
dünya kültür mirasına katkıları tartışılamaz. Özel-

likle İpek Yolu çevresine yerleşmiş Orta Asya coğrafyasın-
da uygarlıklar kuran atalarımız bugünün dünyasına önemli 
kültürel miraslar bırakmışlardır.  Bunlar yazılı eserler, anıtlar 
ve destanlar olarak sınıflandırılabilir.  Tarihî ve 
kültürel mirasları günümüz dünyasına taşıyan 
ve bunları öne çıkaran UNESCO, 2019 yılını 
Kutadgu Bilig ve Yusuf Has Hacib yılı olarak 
kabul etmiştir.  Daha önceki yıllarda da birçok 
kültürel değerlerimiz ve önemli tarihî şahsi-
yetlerimiz UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
girmişti. Bu yazımızda millî değerlerimizin te-
mel eserlerinden biri olan Kutadgu Bilig’i biraz 
daha yakından incelemeye çalıştık.

Bugün modern dünya ilişkilerine yeniden bak-
tığımızda önce köklerimizi ve medeniyetimizi 
daha iyi anlamak durumundayız. Türkleri Orta Asya’dan Av-
rupa’ya kadar çok geniş coğrafyalarda yaşamışlardır. Dolayı-
sıyla yaşadıkları bu coğrafyalarda kültürel değerler; destanlar, 
folklorik eserler, anıtlar, yazıtlar, yazılı kaynaklar oluşturdular. 
İslamiyet’le birlikte bilim adamları ve düşünürler daha çok 
eser üretmeye başladılar. Yeni kültürel değerler yeni eserleri 
ortaya çıkardı. Ayak bastıkları her yerde birçok medeniyet izi 
bırakan atalarımız özellikle Orta Asya’nın steplerinde, Moğo-

listan, Kırgızistan, Uygur Bölgesinde, İsfahan, Tebriz, Semer-
kant, Buhara ve Kaşgar’da kültür eserleri ortaya koydular. 
Anadolu’ya adım attıkları andan itibaren binlerce yılın biriki-
mini yeni yurtlarında sanata ve uygarlığa dönüştürdüler. İşte 
bu binlerce yıllık tarih serüveni bizim medeniyetimizin kökleri-

dir. Bu kökler, Göktürk Abideleri’nden başlayıp 
Türk İslam destanlarına uzanan ve medeniyete 
beşiklik eden emsalsiz değerler silsilesidir. Ku-
tadgu Bilig destansı anlatımlarla bize güç veren 
medeniyet zincirimizin şaheserlerindendir. 

Toplumlar varoluşlarını geçmişte geliştirdikleri 
maddi manevi eserler üzerine inşa ederler.  İşte 
varoluş nedenlerimizden biri olan Kutadgu Bilig 
ve Yusuf Has Hacib’in binlerce yıl öteden gele-
ceğe seslenen öyküsü: 

Yusuf Has Hacib(1017-1077?)  Kırgızistan’da 
bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 

Balasagun kentinde doğar. Tanrı Dağları’nın eteğinde yer 
alan Balasagun, İpek Yolu’nun önemli kavşaklarından biri 
olarak bilinir. Karahanlı Devleti’nin başkentliğini de yapan Ba-
lasagun, 10. ve 11. yüzyıllarda ticaret ve kültür şehri olarak 
da öne çıkmıştır. Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden, 
ikisi de Karahanlı döneminde Blasagun doğumlu düşünürler, 
mütefekkirler tarafından yazılmıştır.  Bu eserler Divanü Lû-
gat’it-Türk( Kaşgarlı Mahmut) ve Kutadgu Bilig’dir.(Yusuf Has 
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Bunlar: 
Kün Togdı: Hukuk ve adaleti (Hükümdar)
Ay Toldı: Saadet, İkbal, Devlet(Vezir)
Ögdülmiş:Akıl ve Bilgi (Vezirin Oğlu)
Odgurmış : Kanaat ve akibet (Vezirin Akrabası) 

temsil ederler.
•Karahanlı Türkçesiyle yazılmıştır.
•Bilinen üç nüshası, bugün Fergana, Viyana ve 

Mısır’da bulunmaktadır.
KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER
•Akıl senin için iyi ve yeminli bir dosttur. Bilgi se-

nin için çok merhametli bir kardeştir.
•Akıl süsü dil, dil süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, 

yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dili ile söyler; 
sözü iyi olursa, yüzü parlar.

•Allah’tan ne gelirse ona râzı ol!
•Anlayış ve bilgi çok iyi şeydir; eğer bulursan on-

ları kullan ve uçup göğe çık.
•Bu dünya renkli bir gölge gibidir, onun peşine 

düşersen kaçar; sen kaçarsan o seni kovalar…
•Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe 

dahi yol bulunur.
•Eğer kendine candan bağlı birisini arıyorsan 

sözün kısası, kendinden daha candan birini bula-
mazsın.

•Doğan ölür, ondan eser olarak söz kalır. Sözü-
nü iyi söyle, ölümsüz olursun.

•İşi adaletle yap, buna gayret et; hiçbir zaman 
zulmetme; Allah’a kulluk et ve O’nun kapısına 
yüz sür.

•Hangi iş olursa olsun, sen onu tatlı dille karşıla; 
her işte tatlı dil kullanırsan saadet sana bağlanır.

•Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sa-
bırlı insanlar arzularına erişirler.

•Diline ve gözüne sahip ol, boğazına dikkat et; 
az ye, fakat helal ye.

•Hangi işe girersen önce sonunu düşün; sonu 
düşünülmeyen işler, insana zarar getirir.

•Başkasının zararını isteme, kendin de zarar 
verme; hep iyilik yap, kendi heva ve heveslerine 
hakim ol.

•İnsanın bunca zahmet çekmesi hep boğazı ve 
sırtı içindir; mal toplar, yiyemez; öldükten sonra da 
vebali altında kalır.

•İnsan nadir değil, insanlık nadirdir. İnsan az de-
ğil, doğruluk azdır.

•Akıl bir meşaledir. Kör için göz, ölü vücut için 
can, dilsiz için sözdür.

•Çok dinle fakat az konuş. Sözü akıl ile söyle ve 
bilgi ile süsle.

•Huzur istersen zahmet ile birlikte gelir. Sevinç 
istersen kaygı ile birlikte bulunur.
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Hacib) Bu iki temel eser Türk dili ve kültürünün alan-
larında ilk eserleridir. Balasagun, kültür tarihimize biri 
Türkçenin ilk lügatını diğeri Türkçenin ilk mesnevisini 
kazandırmasıyla da önemli yer tutar. 

Kutadgu Bilig’in yazıldığı dönem incelendiğinde 
Batı’da özellikle Avrupa’da edebiyat eseri olarak 
sayılacak hiçbir emsali yoktur. Medeniyetin önemli 
eserleri olarak sayılan ve bugün Batılıların dillerin-
den düşürmediği ve milat olarak aldığı eserlerin ta-
mamı Kutadgu Bilig’den sonra yazılmıştır. Ünlü Rus 
Türkologu W. Barthold’un “XI. yüzyılda Türk dilinde 
böyle bir eser yazılmış olması bir mucizedir.” dediği 

“Kutadgu-Bilig” sadece Türk 
Edebiyat Tarihi bakımından 
değil, aynı zamanda Türk Sos-
yolojisi, Türk Devlet Felsefesi 
ve Kültür Tarihi bakımından da 
ele alınıp incelenmesi gereken 
bir hazine olarak karşımızda 
durmaktadır.

Yusuf Has Hacip, kendini ilim 
alanında çok iyi yetiştirmiş biri-
dir. Ellili yaşlardayken mesnevi 
tarzında on sekiz ay içerisinde 
yazdığı manzum eserini Kara-
hanlı Hükümdarı Buğra Han’a 

sunar. Türklerin ahlak, hukuk, devlet idaresi ve tö-
relerini yazdığı bu eser, aylarca Karahanlı sarayında 
topluluklara okunmuştur.  Eser çok beğenilerek Ba-
lasagunlu Yusuf, saraya “Has Hacib” olarak görev-
lendirilmiştir ve başvezir yardımcılığına getirilmiştir. 
Kutadgu Bilig ayrıca İslami Türk Edebiyatının ilk eseri 
olarak bilinir. Eserde münacaat, naat, Cihâr-ı Yâr gibi 
bölümler bulunmaktadır. 

KUTADGU BİLİG’İN ÖZELLİKLERİ
•Toplam 6645 beyit ve 173 dörtlükten oluşmaktadır.
•Aruz vezniyle yazılmıştır. Kalıbı fe’ûlün fe’ûlün 

fe’ûlün fe’ûl’dür.
•Öğretici bir eser olup Türk ahlakı, töresi ile İslam 

inançlarını birleştiren nasihatlarla doludur.
•Ayrıca yönetim, denetim ve ahlak arasında ilişki 

kuran bir siyasetnamedir.
•Mesnevi nazım tarzıyla yazılmıştır.
•Başlangıçta Allaha hamd, Hazreti Muhammed’e 

ve dört halifeye övgüler bulunmaktadır. 
•Yedi yıldız ve burçlarla ilgili değerlendirmelerden sonra 

da bilgi-dil-iyilik kavramları üzerinde genişçe durulmuştur.
•Kitabın adı ve manası üzerine açıklamalar da ki-

tapta yer almıştır.
İçeriğin ana teması olan dört kişi üzerine yerleştiri-

len dört değer, asıl üzerinde durulan ve kitaba anlam 
katan unsurdur. 
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emel sanat dallarından biri olan müzik, 
çocuğun doğumundan itibaren en fazla 

maruz kaldığı ve gelişimine en fazla katkı sunan 
araçlardan biridir. Çocuk, müzik din-
leyerek dilini öğrenir, duygularını keş-
feder, kendini ifade eder... Müzik din-
leyen çocukların sakinleştiğini, müzik 
eşliğinde dans eden çocukların ne 
denli eğlendiğini, basit bir melodiyi 
bile tekrarlayarak kelimeleri nasıl takip 
ettiklerini, öğrendiklerini hepimiz göz-
lemlemişizdir. Ninnilerin tüm toplumların hayatında-
ki kültürel değerini düşündüğümüzde bile, müziğin 
doğum anından itibaren hayatımıza girdiğini ve ne 
denli bir önem arz ettiğini kolaylıkla kavrayabiliriz.

 Çocuğun ilk seslenişiyle birlikte başlayan bu ta-
nışıklık, akademik eğitiminin de önemli bir parça-
sıdır aslında. Hayatında müzik olan; dinleyen, söy-
leyen ve özellikle de enstrüman çalan çocukların 
daha sakin, sosyal hayatta daha uyumlu çocuklar 
oldukları hem yapılan araştırmalarla hem de basit 
kişisel gözlemlerimizle tespit edilmiştir/edilebilir.

 Sakin ve hayatla uyumlu olan çocukların ise aka-
demik anlamda başarılı olmaları kaçınılmaz bir so-
nuçtur. Henüz müzik eğitimi alma aşamasına geç-
memiş olan bir çocuğun bile dinleme, taklit ederek 
söyleme aşamalarında elde ettiği kazanımlar tüm 
akademik hayatının temelini oluşturmaktadır. Çün-
kü çocuk bu aşamada dinlemeyi ve dinlediğini 
kendi kişisel becerisiyle yorumlayıp karşısındakine 
aktarma kabiliyetini kazanmış olacaktır.

Özetle, bebeklik ve erken çocukluk döneminde 
çocukların müzikle tanıştırılması, çeşitli türlerde 
müzik dinlemesinin ve şarkı söylemesinin sağlan-
ması akademik eğitimi ve iyi bir insan olma yolun-
daki serüveni açısından çocuğa sayısız fayda sağ-
lar. Müzik seven çocuk, insanı, toplumu, yaşamı 
sever; zenginleşen hayal gücüyle daha verimli ve 
uyumlu bir birey olur.

Müzik eğitimi: Neden? Ne zaman? Nasıl?
Hayatın her alanında olan müziğin, bilinçle din-

lenmesi, icra edilmesi için öğrenilmesi/öğretilmesi 
gerekmektedir.

Müzik eğitiminin çocukların fiziksel, sosyal ve 
zekâ gelişimini olumlu yönde etkilediği sayısız 
araştırma ile kanıtlanmış bir gerçektir. Müzik eği-

timi alan çocukların matematik per-
formanslarının daha yüksek çıktığı, 
dil öğrenme becerilerinin daha yük-
sek olduğu ve sosyal becerilerinin 
daha gelişmiş olduğu bilinmektedir. 
Bu çocuklar, özgüvenleri daha yük-
sek olduğu için kendilerini daha iyi 
ifade edebilmekte ve iletişime, öğ-

renmeye daha açık olmaktadırlar. Yani çocuk-
ların gelişimini desteklemek için müziğe maruz 
bırakmanın yanı sıra müzik eğitimi vermek çok 
önemlidir.

Müzik eğitimi, okul öncesi dönemde başlamalı-
dır ve o dönemde ilk hedef çocuğa müziği sevdir-
mek, müzikten keyif almasını sağlamak olmalıdır. 
Bu aşamadan sonra müziğin evrensel bir dil oldu-
ğunu ve bu dilin içindeki çeşitlemeleri tanıtmak ve 
anlatmak gerekmektedir. Bir sonraki aşamada ise 
müziğin alfabesi olan notalara geçmek ve çocuk-
ları icraya hazırlamak gerekmektedir. Müziğin dilini 
öğrenen çocuklar zamanla şarkı söyleyerek ya da 
enstrüman çalarak müziği icra etmeye başlarlar. 
Bu temel eğitimin ardından talep eden ya da ye-
teneği olan çocukların daha detaylı bir eğitim ile 
beslenmesi gerekir.

Müziğin ispatlanmış yararları ve kullanım alanları 
dışında, bir müzik öğretmeni olarak bizim eğitim 
sistemimiz içinde müzik derslerinin yeri ve önemi 
hakkındaki düşüncelerimle yazımı sonlandırmak 
istiyorum.

Müzik derslerinin çocukların diğer derslerdeki 
motivasyonunu yükselttiğini, okula bağlılıklarını 
arttığını düşünüyorum. Müzik derslerinde müziğin 
dilini öğrenen, enstrüman çalabilen, koro, orkestra 
gibi çalışmalara katılan çocukların derse katılmaya 
ve öğrenmeye daha hevesli olduklarını gözlemli-
yorum. En önemlisi ise müzik derslerine katılan 
çocukların gözlerindeki ışıltı aslında müzik eğitimi-
nin nasıl bir etki yarattığının en büyük göstergesi 
durumundadır.

Müzik seven 
çocuk, insanı,

toplumu, 
yaşamı
sever
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nne ve babalarımızdan çok duyduk “Bizim 
kuşağımız böyle değildi, şimdiki nesil çok 

farklı” söylemlerini. Duyduk duymasına ama neydi 
bu bahsettikleri “onların” kuşağı? Ya da onlardan 
“önceki” kuşak? “Biz” hangi açıdan farklıydık ki 
onlara göre? Yanlış yaptığımız bir şeyler mi vardı 
yoksa onlardan farklı oluşumuz ve düşünüyor olu-
şumuz mu korkutuyordu onları?

Zamanın değiştirdiği tek şey yüzümüzdeki çizgiler, 
saçlarımızın rengi ya da bedenlerimizin deformas-
yonu değildi. Kuşaklar da değişiyordu. “X kuşağı” 
olarak adlandırıldı 1965-1979 arasında doğan ne-
sil. Büyük değişimleri gördüler. Bu kuşağın gördüğü 
olaylar öylesine büyüktü ki günümüz coğrafyasında 
gösterilen ülkelerin bazıları farklı isimlerle anılıyordu. 
Mesela Almanya Doğu-Batı ayrımındaydı ve iki böl-
ge arasında “Berlin Duvarı” bulunuyordu. Rusya’nın 
adı “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği” idi. 
Vietnam’da savaş vardı. Kendilerinden 
önce yaşayan ve “İkinci Dünya Savaşı 
Kuşağı” olarak adlandırılan nesle göre 
daha talepkâr, çok daha fazla iş değiş-
tiren, darbelerle yılmış/yıkılmış ve gele-
cek kaygısı taşıyan bir nesil olmuştu. 

1980-2000 arasında “Milenyum” 
çocukları, yani “Y kuşağı” fırtına gibi 
esmeye başladı. Sovyet Rusya artık Rusya ol-
muştu. Doğu-Batı ayrımı artık Almanya için or-
tadan kalkmış, utanç abidesi Berlin Duvarı çılgın 
balyoz darbeleri ve sevinç naraları eşliğinde yerle 
bir olmuştu. Tabii bu kez de Irak’ta savaş başla-
mış, ülkede ilk özel televizyon yayına geçmiş, si-
yah beyaz cam gitmiş, yerine rengârenk bir dünya 
gelmişti evlerin salonlarına. Teknolojiye çok daha 
çabuk uyum sağladılar ve teknolojiyi iletişim biçimi 
olarak ciddi anlamda benimsediler. Bu sayede de 
2001-2018 dönemini kapsayan Z kuşağı’nın önü-
nü açtılar.

Doğduktan 1-2 sene sonra dokunmatik cihazları 
gerçek anlamda bebek oyuncağı gibi kullanabilen 
bu nesilden, önceki nesiller olan X ve Y kuşak-
ları korkuyordu. Korkuyorlardı çünkü sokaklarda 
çocuk kahkahaları, annelerinden salçalı ekmek 

istemek için bağırışlar ya da asfalta kazınmış sek-
sek çizgileri birdenbire kaybolmuştu! Sosyalleşme 
sokaktan sanal âleme doğru ani ve “hangi arada” 
geçmişti? Bu hiç anlaşılamamıştı. Ve işte bu tek-
nolojik hâkimiyet, önceki kuşaklarda korkuya ve 
endişeye yol açmaya başladı. Çünkü Z kuşağı tek-
nolojiye öylesine bağımlı ve hâkim ki kendilerinden 
önce gelen kuşakların anlamakta zorlandıkları tek-
nolojik yenilikleri bir çırpıda kendi bilgi potalarında 
eritebiliyor, benimsiyor ve bağımlılık noktasında 
kullanabiliyorlardı.

Teknolojideki gelişmeleri bu kadar yakından ta-
kip eden ve kuşak çatışmasında kuşanılmış olan 
silahları çelik kılıçtan ışın kılıcına değiştiren bu ne-
sil, çevresel etkenlere ne kadar duyarlı? Mesela, 
Y kuşağı’nın neredeyse her gün duymaya alıştığı 
“Ozon tabakasındaki delik büyümeye devam edi-
yor. Birkaç on yıl içerisinde atmosferik değişimler 

yaşamaya başlayacağız!” temalı ha-
berler onlar için ne anlam ifade edi-
yordu? Ya da bu deliğin büyümesini 
önlemek için neler yapıyorlardı? Y ku-
şağı için en büyük hediye olan bisik-
let, Z kuşağı için ne demekti? Ya da 
bisikletin çevre ve trafik için ne kadar 
muazzam bir ulaşım aracı olduğunun 

farkında mıydılar? Muhakkak! Çünkü teknolojik 
gelişimleri bu denli yakından takip eden, içinde 
yaşayan ve adeta yeni bir uzuvmuş gibi kullanan 
zeki bir nesilden aksini beklemek pek mantıklı ol-
mazdı zira. 

Peki ama teknolojiye böylesine bağımlı hâle 
gelen Z kuşağı ve teknolojik gelişmelerin adeta 
“üzerlerinde denendiği” Y kuşağı ve “Ya bu akıllı 
telefonlar da ne?” diyen X kuşağı, teknolojik ge-
lişmelerin çevresel etkilerini ne kadar düşünüyor 
ya da bu doğrultuda ne gibi hareketler sergiliyor-
du? Daha bir sene önce yaz aylarında İstanbul’da 
resmen orta dünyadan çıkıp gelen kötü ruh ya da 
bilim kurgu filmlerinde “dünyanın sonunun geldiği” 
sahnelerini andıran muazzam yağmur/dolu/fırtına 
yaşanmasından sonra tehlikenin ne denli büyük 
olduğunun farkına varılabildiler mi? 

Gençlerimizin 
‘doğru ve yetkin 

kullanımlı’ 
teknolojiye 
ihtiyacı var

A
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Pek sanmıyorum açıkçası. Zira halen yurdumun 
yeşilliği, salata olmaya niyetlenen körpe marul gibi 
doğranıyor. Yazık ki iş işten geçmeden bu duru-
mun farkına varılamayacak ve o zaman da ağaç 
dikmek için yalnızca beton tabutların çatıları ka-
lacak. Gerçi bunu yapan ülke de yok değil; Ame-
rika’da bir eyalette, binaların çatısı, “tarım arazisi 
kalmadığı için” ekim alanlarına çevrilmiş durumda. 
İnsanlar buradaki çatılarda organik (!) sebze ve 
meyve üretiyor. Yakın zamanda bakarsınız bizim 
metropollerimizde de görülür bu uygulama ve yu-
karılardan uydularımızla baktığımızda gurur duya-
rız “yemyeşil bir metropole sahibiz” diye.

Eski teknoloji ile en fazla iki katlı cumbalı evler 
yapılırken bugün o evlerin yapı süresinde gök-
delenler dikilebilen teknolojinin aslında fayda-
sıyla birlikte ne gibi tehlikeler getirdiğini kaç kişi 
gözlemleyebildi? Daha fazla insan, aynı binada 
yaşasın diye dış cephesi cam ile 
kaplanan rezidanslar gerçekten 
ihtiyaç mı yoksa atmosferik so-
numuzu yavaşça getiren, bal-
tasını yerde sürükleyerek idam 
sehpasına yaklaşan celladımız 
mı? O rezidanslarda yaşayanla-
rın arabaları yola sığmıyor diye 
dökülen asfaltlar bizi ciddi an-
lamda “muasır medeniyetler” noktasına mı yak-
laştırıyor, yoksa kilometrede 35 kuruş yakarak 
sonumuza daha hızlı götüren asfalttan Styx neh-
ri mi? Her yıl yenilediğimiz cep telefonlarımız bizi 
dünyada daha çok insana bağlarken çöpe attı-
ğımız eskisi yüzünden kirlenen topraktan çıkan 
tatsız/kokusuz domatesler soframızı mı şenlen-
diriyor, yoksa son akşam yemeğini mi tattırıyor 
bize? Kesinlikle! İnternette sıkça dolaşım yapan 
bir görsel var, belki de bilirsiniz? Hani bir tarafta 
yeşilliklerle kaplı, beyaz atının üzerinde prens/
prenses gelecekmiş hissiyatı yaşatan toprak bir 
yol ve onu sevgilisi gibi saran ağaçlar var. Diğer 
tarafta da daha bakar bakmaz korna seslerinin 
kafanızın içinde yankılandığı, işportacıların “Gel 
abla gel, tane 5 lira!” diye bağırdığı, kesif eg-

zoz ve balata kokusunun burnunuzu yaktığı bir 
cadde. İşte bu karşılaştırmalı görselde, ağaçlıklı 
alandaki zemin ısısı ideal olan 20-25 santigrat 
derecelerde iken, modern kakafoni cadde gör-
selinde zemin ısısı 45 santigrat derece! Türk 
basınının da sevdiği yumurta pişiren cinsten. 
Muasır medeniyet seviyesi beton ve kapkara 
elmasımız asfalt, işte böylesine çalıyor hayatla-
rımızı. 

Mutlak işlerinde faydası olan teknolojik geliş-
meler aslında her bir bireyi zihinsel ve bedensel 
olarak yıpratırken, bu denli bağlı olmak ne kadar 
mantıklı? Ya da ne kadar mantıksız? Kulağı duya-
mayan bir bireye duyabildiği ilk sesi verebilecek 
gelişmelerin, aynı zamanda hastanelerde “Sos-
yal Medya Bağımlılığı” bölümü açılmasına olanak 
sağlamış olması nasıl bir tezat? Kolu ya da baca-
ğı olmayan bir insana robotik uzuv üretebilecek 

kadar doğru kullanabildiğimiz 
bir gelişmeyi, genetiği değiştiri-
lerek içten içe bizleri zehirleyen 
gıdaları üretmek için kullanıyor 
oluşumuz ne kadar gerekli? 

İnsanoğlu milyonlarca yıldır 
pek çok şeyi doğru anlarken, 
bugün gezegenler arası yolcu-
luk yapabilecek noktaya yaklaş-

tırabildiği teknolojiyi neden işine geldiğinde yan-
lış anlamakta ve kullanmakta? Ya da bu, safça 
yanlış anlama mı? Belki bir amaç uğruna, gayet 
bilinçli kullanılıyor olamaz mı? Geçtiğimiz yıl seyir-
ci ile buluşan, Amerikalı Marvel yayınevinin çizgi 
romanlarından uyarlanan “Yenilmezler: Sonsuz-
luk Savaşı” filmindeki Thanos karakterinin “ayrım 
yapmaksızın” dünyadaki insanların yarısını, “daha 
az insana daha fazla kaynak” sunabilmek için yok 
etmesi mi bu yanlış teknolojik kullanım? Bulutsuz 
bir günde bulut yaratmak için kullanılan, “Aa bak 
uçak geçiyor!” dediğimiz gökyüzündeki beyaz 
çizgilerin aslında zehirli kimyasallar ile yapılması, 
insanoğlunun mutlak ihtiyacı olan bir şey mi yok-
sa belli bir kesimin, ileride yararına olacağı planlı 
bir kötülük mü?

 Y kuşağı
için en büyük 

hediye olan bisiklet, 
Z kuşağı 

için
ne demektir?
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Siz düşünün… Teknoloji yeşilden, ağaçtan, 
temiz havadan; gri, betonarme ve solunmaz ha-
vada yaşamak için kullanılması gereken bir olgu 
mu? Yoksa, gelecek nesillere çok daha temiz, 
yaşanılabilir bir dünya bırakmak için sonuna ka-
dar ilerlemesi gereken bir nimet mi?

Çok fazla soru var değil mi? Ve bunu sorarken 
bile yine soru soruyor okuduğunuz yazı. Her bir 
soru için ayrı akademik çalışma hazırlanması ge-
rekiyor aslına bakarsanız. Misal Chem-Trails ya 
da “yapılaşmanın iklim üzerine etkisi” vurgusu 
yaptığım betonarme tabutlar. “Birileri” yeni nesil-
den korkuyor ve bu korku sebebiyle köreltecek, 
hızlı tüketecek, sorgulamayacak, araştırmayacak; 
her türlü imkânın önüne sunulduğu, tamamen tü-
ketime ve “verilen bilgiyi olduğu gibi kabul etme” 
eğilimine meyledecek bir nesil yaratmak istiyor. 

Fazlaca karamsar ya da çılgın bir kuruntu gibi gel-
di değil mi? Hayır! Aksine acımasız gerçekliğin ta 
kendisi! Ansiklopedilerden Google’a doğru evrim 
geçiren araştırma alışkanlığımız, yine “Google Bey 
Amca” tarafından ket vurulmuş vaziyette.

İşbu sebeple, teknolojik gelişmeleri takip edip 
çağa ayak uydurmaya çalışırken geleceğimizin te-
mel yapısı olan gençlerimizin araştırmaya ve sorgu-
lamaya olan ihtiyaçlarını göz ardı etmemek gerekli. 
Demirin çimentoya olan ihtiyacı, çimentonun kuma 
olan sevgisi ve kumun suya olan aşkı gibi, genç-
lerimizin de “doğru ve yetkin kullanımlı” teknolojiye 
ihtiyacı var. Hoş, sadece gençlerimizin değil aslında 
yetişkinlerimizin de doğru kullanmaya ihtiyacı var. 
Zira gözlerini birtakım hırs bürümüş kesimin sebep 
oldukları yüzünden zaten bu denli fazla soru sor-
mak zorunda kalıyoruz.





kul çağındaki çocukların riskli davranışla-
rını; suça karışma ve sürüklenme, şiddet 

uygulama, internet ve teknoloji bağımlılığı, mad-
de bağımlılığı, sokakta yaşama ve çalışma, “dav-
ranışsal problemler” olarak tanımlayabiliriz.

Bakırköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, ilçe-
mizde bulunan öğrencilerin ne tür tehditler altında 
olduğunu anlayabilmek için öğrencilerimizi sosyo-
lojik, kültürel, psikolo-
jik ve ekonomik olarak 
tanımalıydık. Buradan 
yola çıkarak okulların 
kendi risk haritalarını 
oluşturmalarını, analiz 
çıkarmalarını istedik ve 
bütün bu verileri topla-
yarak ilçemizin risk ha-
ritasını oluşturduk. İlçe-
mizde ilkokul, ortaokul, 
lise düzeylerinde sorun 
davranışların tespiti ve 
çözüm önerileri konu-
sunda paydaşlarla işbir-
liğine giderek, risk gru-
bu öğrenciler için neler 
yapılabilir sorusuna ce-
vap aramaya başladık.

Bu süreçte gördük ki 
her yaş grubunun ihtiyaç 
ve öncelikleri farklıydı ve 
bu sorunların çözümün-
de bizlere de büyük so-
rumluluklar düşüyordu. 
Çocuklarımızı eğitmek, 
geliştirmek, hayata ha-
zırlamakla yükümlü ol-
duğumuzu biliyorduk. 
“Öğretim”den ziyade ih-
tiyaç duyulanın “eğitim” olduğunun farkındaydık ve 
yaptığımız bu risk tabanlı araştırma, bizi bir kez daha 
harekete geçirdi.

Her çocuk, bulunduğu toplumun, yetiştiği ailenin 
izlerini taşır. Bu etkileşim, toplumdan ve aileden ço-
cuğa, çocuktan da aile ve topluma doğru çift yönlü 
hareket hâlindedir. Yani çocuğa dokunmak, gelece-
ği imar etmekten ve bir çocuğun hayatını değiştir-
mekten çok daha fazlasıdır. Bir çocuğun yüreğinin 
aydınlanması, onun ailesinin ve çevresinin yoluna 
da ışık olacaktır. Bu yüzden odağımızdaki çocuğun 
içine eğilmenin bir yolunu bulmalıydık.

Her çocuk özeldi ve onu kendi ikliminde in-
celemeliydik ki kendisi olarak kalabilsindi. Ço-
cuğun hayata bakış açısı, akran ilişkileri, sosyal 
becerileri ne durumdaydı, bunu bilmeli ve ça-
lışma yöntemimizi ona göre belirlemeliydik. Her 
çocuğa erişebilmek için ekip arkadaşlarına ih-
tiyaç duyduk ve en tabii ekip dostlarımızla yola 
koyulduk ve kitabımızın hikâyesi başlamış oldu.

İşimizin kolay olma-
yacağını biliyorduk 
ama öğrencilerimizin 
olası kazanımlarını dü-
şündükçe motive olu-
yor ve bir o kadar da 
heyecan lan ıyorduk. 
Çoğunluğunu reh-
ber öğretmenlerimizin 
oluşturduğu ekibimi-
zi yetkin kılmak adı-
na, öğretmenlerimizi 
“Drama Temelli Sos-
yal Beceri Etkinlikleri” 
eğitimine aldık. Çalış-
maların verimliliğini ve 
dönütlerin kullanıla-
bilirliğini görmek için 
kendi okullarında pilot 
uygulamalar yaptırdık. 
Alınan güzel sonuçlar 
ve geri dönüşlerin ka-
litesi bizi bu etkinlikleri 
herkesle paylaşmamız 
gerektiği fikrine itti.

İlçe çapında yaptığı-
mız bu etkinlik, eğitim 
camiasından hoş yan-
kılarla bize dönünce 
daha kalıcı bir kılavuz 

oluşturmak istedik. İşte, kâğıtlara ve gönüllere 
sığmayan bu süreç “kitap” olmuştu.

Etkinlik sürecinin sonunda çalışma grubu öğ-
rencilerimizle çok farklı bir noktaya geldik. Öyle 
ki tiyatro, konser, turnuvalarla çocuklardaki ge-
lişimi sahneye ve sahaya taşımış olduk. Perde-
nin karşısında, tribünün arkasında bile yer almak 
istemeyen çocuklar, sahnenin başrolü, sahanın 
oyun kurucusu oldular.

Her çocuk özeldir. Aslolan, ona nasıl baktığı-
mız ne görmek istediğimiz ve ona ne sunduğu-
muzdur…

Kitabın tamamına
https://bakirkoy.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/07142512_kitap_convert-compressed.pdf 

linkinden ulaşabilirsiniz
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“Ahlak duygularımızı, ihtiraslarımız kontrol eder.”
Bernard Shaw

Tuğba Öğücü



ünümüzde yaşamın her alanı büyük bir 
değişim içindedir. Bu değişimle birlikte bil-

gi teknolojisi çağında; yaşamımızı etkisi altına alan 
sosyal, ekonomik ve kültürel biçimlenmeler ortaya 
çıkmaktadır. Dolayısıyla insan olmanın ve insan-
ca yaşamın önemli unsuru olan “etik” yaşantımız-
da daha fazla yer alarak önem kazanmaktadır. 
Santa Clara Üniversitesi, Uygulamalı Etik Merkezi 
(SCU,2007) etik kavramını; insanların, eş, arka-
daş, ebeveyn, vatandaş, öğretmen vb. kendilerini 
buldukları birçok durumda nasıl hareket etmele-
ri gerektiğini söyleyen davranış standartları olarak 
tanımlasa da etik standartların oluşturulmasının zor 
bir süreç olduğunu söyleyebiliriz.

Her insan, doğumundan ölümüne kadar sosyal ve 
fiziksel bir ortamda yaşar ve sürekli değişime ma-
ruz kalır. Sosyal yaşam içinde bu değişim ve gelişi-
min toplumdaki bireyler için yararlı olabilmesi, sos-
yal uyum ve güvenin oluşması için 
“eğitim” ve “etik” birlikte ele alınması 
gereken iki unsurdur. Eğitimin genel 
amacı; yaşam boyu devam eden bir 
“istendik davranış değiştirme süreci” 
olarak tanımlanır. Bu noktada eğitim, 
uzun bir süreçtir; Eğitim bilimi ve etik 
disiplini insanı temel alarak birbiriyle ilgilenmeye baş-
lar. Sokrates etik ve eğitimin ayrılmaz bir bütün oldu-
ğunu ve etik bilgilerin eğitim anlayışını şekillendirdiğini 
söyler. Eğitimde etik, eğitimin hedefleri, değerleri ve 
süreçleri bakımından öncelikle ele alınması gereken 
bir konudur. İnsan her yaptığı davranış ve eylemde 
etiksel tutum sergiler. Dolayısıyla birçok toplumda 
eğitimin ahlaki ve etiksel boyutu ile ilişkili problemler-
le karşı karşıya gelinmektedir.

Okula başlamamış olan çocuklar ahlaki gelişim-
lerini ailesindeki ve çevresindeki bireyleri rol model 
alarak tamamlamaya çalışır. Okulda ise çocuklar 
daha çok öğretmelerini model alır. Öğretmen, okul 
ortamı, arkadaşlar, çevresindeki kendisine ya-
kın bireyler çocuğun etik değerlerinin gelişmesine 
katkı sağlar. Mustafa Kemal Atatürk, 25 Temmuz 
1924’te İzmir Öğretmenler Birliği Kongresinde yap-
tığı konuşmada yeni neslin özelliklerini şu şekilde 
sıralamaktadır: “Öğretmenler… Cumhuriyet siz-
den fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister.” 
Bu sözlerine göre Atatürk, eğitimdeki etik değerler 
olarak “hür vicdan” ve “hür irfan”ı kabul etmektedir. 
Öğretmenlerimiz daha mesleğe başlarken öğret-
men andıyla yemin ederek mesleki etik değerlerin 
farkına varır ve onları içselleştirir; etik değerlerin 
farkında olup davranış hâline getiren öğrenciler ye-
tiştirir. Eğitim aracılığı ile toplumun değer yargıları 

bir sonraki nesle aktarılır. Buradan hareketle “İyi bir 
nesil ancak iyi öğretmenler tarafından yetiştirilecek 
bireylerle oluşur.” diyebiliriz.

Eğitimde yatırım, insana yapılmaktadır. Eğitim ku-
rumları olan okullarımız etik değerlere dayalı yapılan-
malar olup gelecek neslin etik değerlerini, alışkanlık-
larını, sosyal davranış ve becerilerini etkilemektedir. 
Okullardaki etik eğitiminin amacı, esasen Türk Millî 
Eğitiminin en temel amacı olan öğrencilerde sağlık-
lı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmaktır. Diğer bir 
amacı ise “her öğrenciyi ilgi ve yetenekleri doğrultu-
sunda hayata ve üst öğrenime hazırlamak, her öğ-
rencinin “iyi insan” ve “iyi vatandaş” olması için gere-
ken bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırıp, 
onu toplumsal etik anlayışımıza uygun olarak yetiştir-
mektir. Dolayısıyla okullarımız demokrasi, insan hak-
ları, özgürlük, sevgi, saygı ve hoşgörü vb. değerleri 
kazandıran, bu değerleri teoride kalmadan içselleş-

tirerek davranış hâline getiren, aynı 
zamanda günümüzün değişen ko-
şullarının getirdiği olumsuz durumlar 
karşısında, öğrencilere doğru tercih-
ler yapabilmeleri için seçenekler gös-
terebilen ve bu tercihler için stratejiler 
sunabilen kurumlar olmalıdır.

Sosyal ortam olan okullarda akademik başarının 
tek başına yeterli olmadığını, etik değerlerin önem 
arz ettiğini söyleyebiliriz. Çocukların davranış ve tu-
tumları çevrelerinden gördükleri tepki ve yorumlarla 
gelişir. Okul ve sınıf içinde oluşan ortak bir sosyal 
doku, çocukların etik değerlerini geliştirmesine temel 
oluşturur. Öğretmenler okulda öğrencilere sorumlu-
luk vererek, teorik bilginin yanı sıra “yaparak” “yaşa-
yarak” dediğimiz uygulamalı etkinliklerle, olumlu ya 
da olumsuz pekiştireçlerle öğrencilerin etik değerle-
rinin oluşmasına katkı sağlarlar. Okulda eğitimin her 
öğrenci için zorunlu oluşu sebebiyle de yetişmekte 
olan yeni nesle, ortak etik değerler kazandırılmakta-
dır. Dolayısıyla ailelerin bir kısmı çocuklarının okula 
gitmesi ile onlarla birlikte okulun sunduğu hizmet ve 
faaliyetlerden etkilenmekte, farkındalık kazanmakta 
ve eğitimden yararlanmaktadırlar. Okulda öğrenci-
lerimiz etik değerleri temel alan bir akademik eği-
timden geçerek sosyal hayatta başarılı olan, kendi 
alanlarında uzman, disiplinli bir çalışma yapan ve 
karakterleriyle de ön plana çıkan, çevresinde bulu-
nan bireylerin gıpta ile baktığı, sağlıklı karar verebilme 
bilincine sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak ye-
tişecektir. Dolayısıyla etik değerlerle yetişen bireyler, 
toplumu pozitif yönde etkileyecektir.

Eğitimde etik, kalite/verimlilik ile toplum huzur/re-
fahı ile doğru orantılıdır.

Okullarda 
akademik başarı 

tek başına 
yeterli olmaz
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Murat Türedi

avatar öğretmenler



in’de geliştirilen ilk “Yapay Zekâ Spikeri”ni 
duymuşsunuzdur. Bu “Yapay Zekâ Spiker”in 
benzeri 2018 yazında Yeni Zelenda‘da ilk 

“Yapay Zekâlı Öğretmen” olarak ilkokullarda ders başı 
yaptı. Will adındaki bu “Yapay Zekâlı Avatar”ın verdiği 
dersin konusu ise “yenilenebilir enerji türleri” hakkında. 
Will, çocukların dinleme algılarındaki hıza göre dersleri 
anlatırken çocukların sorularına da cevap vererek ile-
tişime geçebiliyor. Will, ayrıca öğrencilere neler öğren-
dikleriyle ilgili sorular da sorabiliyor.

Bu noktadan itibaren biraz hayal kuralım: Diyelim 
ki ülkemizdeki eğitim sistemi içinde uygulanan Fatih 
Projesi kapsamında her branştan yapay zekâlı Avatar-
lar geliştirilmiş olsun. Bu yeni nesil yapay zekâlı Avatar 
öğretmenlerin veritabanlarında, anlatacağı dersin tüm 
bilgileri yer alsın. Buna ek olarak görev 
yapacağı yörenin etnik kültürel yapı-
sından farklı dil özelliklerine kadar tüm 
bilgiler yeni nesil yapay zekâlı Avatar 
öğretmenin veri tabanına yüklensin. 
Avatar öğretmenimiz aynı zamanda 
yüz ifadesinden, beden dilinden ya 
da mimiklerinden öğrencinin hangi duygu durumun-
da olduğunu da tahmin edebilsin. Bu bilgiler ışığında, 
Avatar öğretmen her öğrencisi için kaynaklarda yazılı 
pedagojik yaklaşımı belirleyerek öğrenciyi derse kata-
bilir ve öğrencilerin dersten en yüksek şekilde faydala-
nabilmesini sağlayabilir.

Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Tarih ve diğer branş-
lardan hazırlanan yeni nesil yapay zekâlı bu Avatar öğ-
retmenlerimizi fiber hızda, yani saniyeler içinde, altyapısı 
hazır olan bir köy okulumuzun sınıfındaki etkileşimli tah-
taya ışınlıyoruz. Avatar öğretmenlerimiz öğrencileriyle 
tanışıyor ve öğrencilerin isimleri, boyu, kilosu, hobileri, 
alışkanlıkları gibi her türlü özelliklerini unutmamak üze-
re belleğine aktarıyor. Derse başlıyor. Ders, Matematik. 
Konu, kümeler. Çocukların hepsinin yüzünü aynı anda 
tarayan kamerası sayesinde derse ilgi ve alakayı takip 
edebiliyor. Soru geldiğinde defalarca cevap verebiliyor. 
Objektif, optimum eğitim-öğretim hedeflerine ulaşmak 
için teknolojiden aldığı güçle yorulmadan, hastalan-
madan görevini yapıyor. Ayrıca bakanlık yönetiminde 
merkezî kontrol sistemiyle de öğretim programı gün-
cellenebiliyor. Sonuç olarak belleğindeki öğretim prog-
ramının kazanım ve hedefleri, ekseninde “kümeler” ko-
nusu öğrenciler tarafından öğreniliyor.

Tüm bunlardan hareketle şu soruyu sorabiliriz: “Ya-
pay zekâlı Avatar öğretmenler, etten kemikten olma 
öğretmenlerin yerini alabilir mi?”

Aslında yapay zekâ, hayatımızın içinde zaten var. 
Akıllı telefon kullananların da yakından bildiği sesli 
asistan programları yapay zekâya verilebilecek en 
güzel örneklerdir. Siri, Google Asistan, Bixby, Alexa 
vb. sesli asistanlar bu programlardan bazılarıdır. Bu 
yapay zekâlı sesli asistanlar bizimle iletişime geçe-

rek istediğimiz kişiye arama yapabiliyor, mesaj ata-
biliyor, gelen mesajları okuyabiliyor, harita ve navi-
gasyon işemlerinde bizi yönlendirebiliyor, internette 
aradığımızı bulmamıza yardımcı olurken sağlığımız 
gibi bazı konularda bizlere önerilerde dahi bulunabi-
liyor. Gelelim sorunun cevabına… Sınıftaki etten ve 
kemikten öğretmen, belirli bir uzmanlık alanı içinde 
insanlık ustalığı modelidir. Bilim insanları tarafından, 
yapay zekâlı avatar öğretmenlerin, ilham veren öğ-
retmenlerin yerini alabileceği düşünülmüyor. Yapay 
zekâlı Avatar öğretmenin, insan olan bir öğretme-
nin empati yeteneğini, yaratıcılığını, bağdaştırıcılığını, 
birleştiriciliğini, toplumsal katılımcılığını vermesi pek 
mümkün gözükmüyor. Ancak sınıfta eğitimi kolay-
laştırmak ve sayısal iş yükünü azaltmak anlamında 

öğretmenlerin sınıf içinde yardımcıla-
rı olması mümkün görünüyor. Çünkü 
yapay zekânın çok iyi yapabildiği ve 
insanların asla bir bilgisayar gibi sa-
niyeler içinde yapamayacağı büyük 
veriye erişme ve büyük veriyi hesap-
lama işi de eğitimde yapay zekâlı 

bilgisayarlara bırakılabilir. Örneğin, sınıfta her öğren-
cinin masasındaki ekranda bir yapay zekâlı avatar 
bulunduğunu ve sorulara yanıt vermek için hazır 
beklediğini ve öğretmeni yoran aynı türden sorula-
rı cevaplayarak öğretmenin işini kolaylaştırabileceği 
görülebilir. Öğrenci açısından da özellikle dil öğrenimi 
ve anadili gelişiminde, konuşma sırasında telaffuzda 
yapılan hataları izleyebilir ve düzeltmesine yardımcı 
olarak yaşanabilecek utangaçlık, güven ve hayal kı-
rıklığı gibi sorunların çözülmesine de yardımcı olabilir. 
Aynı şekilde ödev kontrolünü yapan, sınav okuması 
yapıp her öğrencinin ders raporunu hazırlayıp hem 
öğretmene hem de öğrenciye hangi konularda ek-
siği olduğunu sunan bir yapay zekâ olabilir. Velileri 
arayarak öğrencinin ders durumu, devam bilgisi gibi 
konularda veliyi bilgilendirebilir. 

Yakın bir gelecekte yapay zekâ, bir öğretmenin en 
iyi dostu olabilir. Ama bir yapay zekâ, sınıfta Ayşe’nin 
nefesini tuttuğunu hayal edemez! En etkileyici işlem 
gücüne sahip yapay zekâ bile bir sınıfta oluşan kar-
maşık bütünsel ihtiyaçları analiz etmeye çalışsa bile 
başarılı olamayacağı öngörülüyor. Bir sınıf ânının zen-
ginliğini, anda yaşanan hüznü veya neşeyi sezme ye-
teneğine ulaşabilmesi olası gözükmüyor. Basketbol 
sahasında 3’lük basket atabilen Toyota Cue 3 ismin-
de yapay zekâlı bir robot yapıldı. Mekanikleştirme ve 
otomatikleştirmeyi insandan kesinlikle daha iyi hesap 
edip yapabileceklerinde kuşku duyulmuyor. Fakat ya-
pay zekâların, insanları bir Micheal Jordan gibi asla 
heyecanlandıramayacakları ve insanlara ilham vere-
meyecekleri kabul ediliyor. Çünkü insanlarda olup ya-
pay zekâlarda olmayan  sonsuz  tane  şey var ve  bu 
sonsuz tane  şey her insanda da farklı!

Yakın bir gelecekte 
yapay zekâ, bir 

öğretmenin en iyi 
dostu olabilir
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Sıfır Atık
BAKIRKÖY OKULLARI FARK YARATIYOR 

Ufuk Aydın



ıfır Atık, kaynakların verimli kullanılması ile bir-
likte israfın önlenmesini, atık oluşturulmama-

sını, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüş-
türülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak 
tanımlanan bir hedeftir. Bireysel veya kurumsal ola-
rak uygulanabilmektedir. Daha geniş kitlelere hitap 
etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve yaşam 
standardı temelinin atılması açısından kurumsal uy-
gulamalar büyük önem taşımaktadır.

 Tüm bu nedenlerle T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma il-
keleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına 
almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşa-
nabilir bir dünya bırakmak adına “Sıfır Atık” pro-
jesini hayata geçirmiştir. İlk olarak Bakanlığın ana 
hizmet binasında aşamalı olarak başlatılan proje, 
hem bireysel hem kurumsal bağlamda yaygınlaş-
maktadır.

 Sıfır Atık Projesi, Bakanlığımız haricinde Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde de uygulanmaya başlanmış 
olup, 26/09/2017 tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık 
Projesinin açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan eşi Sayın Emine Erdoğan Hanıme-
fendilerin himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde yapılmış ve tüm Türkiye’de uygulanmasının 
temeli atılmıştır.

 Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci 
içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel 
hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşan-
masına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus 
ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçı-
nılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum 
doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak 
dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız 
artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz 

önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kulla-
nılmasının önemi daha da artmaktadır.

 Ankara’da başlatılan Sıfır Atık Projesinin, 2023 
yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Kamu kurumlarında 
uygulanmaya başlanan ve tüm Türkiye’de yaygın-
laşması amaçlanan sıfır atık projesinin sadece bir 
çevre duyarlığı çalışması olmadığını aynı zamanda 
insanlığın geleceği adına bir sorumluluk vazifesi ol-
duğunun bilincinde olmak gerekir.

  “Sıfır Atık Projesi” global ekonomiyi ve iklimi ilgi-
lendiren çok önemli bir adımdır. “Siz de atıklarınızı 
türlerine göre ayrıştırıp geri dönüşüme kazandırın. 
Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakın.” sloga-
nından hareketle Bakırköy okulları olarak bizler de 
bu projenin farkındayız ve fark yaratmaya devam 
ediyoruz.
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Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi, 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılında Kartaltepe Mahallesinde 
devlet lisesi olarak açılmıştır. İlk yıl itibariyle Türk 
Halk Müziği sınıfına 30 öğrenci alarak eğitim öğ-
retim hayatına başlayan okulumuz çok kısa süre 
içerisinde birçok faaliyete imza atarak ismiyle bir 
marka hâline dönüşeceğini göstermiştir. 

Okulumuzun Türk Halk Müziği, Genel Müzik ve 
Resim bölümlerine 2019-2020 Eğitim Öğretim 
yılında 9. sınıf seviyesinde 30’ar öğrenci alınacak-
tır. (Toplamda 90 öğrenci)

Okula Giriş Şartları Nelerdir?
Okulumuza girişte her bölüm için ayrı ayrı ol-

mak üzere Yetenek Sınavı uygulanır ve Yetenek 
Sınavı’ndan asgari 50 alan öğrenci başarılı sayılır. 
Yetenek Sınavı’ndan başarılı olan öğrencilerin sı-
nav puanlarının %70’i ve ortaokul başarı puanının 
%30’u alınarak toplam puanla yüksek puandan 
başlamak üzere sıralama yapılır. 

Yetenek sınavına başvurabilmek için aynı yıl için-
de bir ortaokuldan mezun olmak yeterlidir ancak 
Yetenek Sınavı’na ön başvuru yapılmalıdır. Yetenek 
Sınavı ön başvurusu ve sınav tarihleri okulun web 
sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyu-
rulmaktadır. Yetenek sınavının konuları, alanında 
uzman öğretmenlerden oluşan komisyon tara-
fından belirlenerek okul web sitesinden ve sosyal 
medya hesaplarından ilan edilir. Sınava giren aday 
öğrencilerin değerlendirilmesi de alanında uzman 
öğretmenler tarafından yapılır.

Okulumuzda eğitim öğretimin yanı sıra aka-
demisyen buluşmalarından virtüözler tarafından 
verilen konserlere, seminerlerden söyleşilere ka-
dar birçok etkinlik düzenlenerek öğrencilerimizin 
sanatla ve sanatkârlarla iç içe bir eğitim alması 
hedeflenmektedir.

Bakırköy Güzel Sanatlar Lisemizin sanata kabiliyeti 
olan gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dileriz…

Güzel Sanatlar Lisesi
Bakırköy’e Çok Yakıştı
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Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür-
lüğüne bağlı olarak hafif düzey zihinsel yetersizlik 
tanılı öğrenciler için eğitim-öğretim veren okulumuz, 
26 Ekim 2009 tarihinde Yeşilköy İlköğretim Okulu ve 
İş Okulu adı ile açılmış, 07 Temmuz 2018 tarihin-
de gerçekleştirilen değişiklik ile Yeşilköy Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi adını almıştır.

Okulumuz Adliye Anaokulu, Bakır-
köy Adalet Sarayı ile Bakırköy İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokole binaen Bakırköy Adalet Sa-
rayının bina tahsisi ile açılmış ve 2018 
yılının Ekim ayında eğitim-öğretime 
başlamıştır. Okul binası 2 kat ve te-
rastan oluşmaktadır. Katlarla toplam-
da 12 derslik bulunmaktadır. Binanın 

bahçesinde oyun parkı ve terasta öğ-
rencilerin kendi ürünlerini yetiştirebildiği 
hobi bahçesi ve kapalı bir etkinlik alanı 
bulunmaktadır. Hali hazırda 46 öğrenci 
ve 4 öğretmen ile eğitim öğretim faali-
yetleri yürütülmektedir. Okulumuz Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız bir 
anaokulu olup, Bakırköy ilçesinde açı-
lan 3. Resmî bağımsız anaokuludur.

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü oku-
lumuzda akademik (Türkçe, Matematik, Sosyal Ha-
yat) ve branş dersleri (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 
Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi) eğitiminin 
yanında Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, Gü-
zellik ve Saç Bakım, Konaklama ve Seyahat Hizmet-
leri, Matbaa Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Yiyecek 
İçecek Hizmetleri’nden oluşan 7 (yedi) alanda mes-
leki eğitim verilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin 
istihdamına yönelik olarak özel sektörde yer alan 
kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen işyeri görüş-
meleri ve işe yerleştirme faaliyetleri, öğrencilerimizin 
toplumsal hayata ve üretime katkıda bulunmaları yö-
nünde gelişmeleri amacıyla sürdürülmektedir.

Okulumuzda öğrencilerimizin sadece akademik ve 
mesleki yönden değil;  aynı zamanda sosyal ve be-
densel yönlerden de gelişimlerini sağlamak amacıyla 
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda, okul içi ve okul 
dışı etkinliklere ağırlıklı olarak yer verilmektedir.

Bakırköy Mesleki Eğitim Merkezi
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ocuk yetiştirmenin oldukça zor olduğu gü-
nümüz yaşam koşullarında, ebeveynlerin 

gün içerisindeki stresli ve yorucu iş hayatı, çocuk-
larıyla olan iletişimin zayıflamasına ve buna bağlı 
olarak, “kendilerini anlamadıklarını düşünen çocuk-
ların” ebeveynlerinden farklı alternatif iletişim kanal-
larına yönelmesine sebep olmaktadır. 

Hayatları bu yönde şekillenen çocuklar; anlamlı 
diyalog kanallarının azalması sebebiyle oluşan bu 
boşluğu, bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonlarla 
doldurmaya çalışarak aileden alınması gereken te-
mel ahlaki değerleri yaşayıp içselleştiremediğinden 
“hiçbir yere ait olmama”, “hiçbir kavramı önemse-
meme” gibi “yok sayıcı”, ”hiçci” nihilist yaklaşımlar 
sergileyerek kötü alışkanlıklar edinebilmekte, yaşa-
mış oldukları psikolojik travmalar sebebiyle de psi-
kolojik sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Ebeveynler ile çocuklar arasında gelişen bu tarz 
trajedik iletişimler, “özdeşim ve empati” duygusu-
nun yetersiz olmasına bağlı olarak eğitim ve bilgi 
yoksunluğunda ortaya çıkmaktadır. Eğitimin ne ka-
dar önemli bir kavram olduğunu ve pedagojik yön-
den kendini geliştirmiş ebeveynlerin, çocuklarıyla 
kurdukları etkili iletişim sayesinde, onlara “anlaşıl-
dıkları hissini hissettirmeleri” çocukların ebeveynle-
rine karşı sevgisinin daha derinlikli olmasını ve güçlü 
kişilikler ortaya çıkmasını sağlar.

 Pedagojik ve pedolojik yaklaşımların yanında, 
“oyun ve spor” çocuğun biyolojik ve nörolojik yön-
den gelişmesine katkı sağladığından; stresle başa 

çıkabilme, sosyal yönden başarılı olabilme, duygu-
larla hareket edebilme, karar alabilme, yönetebilme, 
hafıza kapasitesini kullanabilme, dürtüleri kontrol 
edebilme gibi sistemleri yürüten, frontal korteksin 
düzenli ve sağlıklı gelişimini destekler!..

Düzenli spor ve egzersiz yapan çocukların hafıza ve 
düşünme kapasitelerinin kapsamı genişler! Egzersiz 
esnasında daha fazla kan dolaşıma girer, beyine gi-
den oksijen ve kan hacmi yükseldiğinden, beyin hüc-
releri daha fazla beslenir ve buna bağlı olarak “nöral 
kapasite” artar. Düzenli aerobik egzersizler; LDL (kötü) 
kolesterolü düşürerek, kardiovasküler (kalp dolaşım) 
sistemi güçlendirir ve çocuğu kalp hastalıklarından 
korur. Kemik mineral seviyesini arttırdığından, güçlü 
iskelet ve kemik yapısına sahip olunur! Spor yapmak, 
Kifoz, Skolyoz gibi duruş bozukluklarını iyileştirir. Kan-
daki glikoz seviyesini düşürerek diabet riskini azaltır. 

Hareket, antrenman, oyun, egzersiz ve spor, tüm 
vücut sistemlerini sağlıklı hâle getirdiğinden mutla-
ka düzenli olarak yapılmalıdır!

Bakırköy Okulsporları İlçe Tertip Kurulu, her yıl 
yaklaşık, 18 branşta, 10.000 civarında öğrenciye 
yarışmalar düzenleyerek, 2000-2200 civarında öğ-
renciyi başarılarından dolayı madalya ve kupalar ile 
ödüllendirmekte. Onlara yaşatılan bu güzel duygu-
lar, kalıcı anıların oluşmasına, arkadaşlık duyguları-
nın daha kuvvetli olmasına, sosyal yönden başa-
rabilme yeteneğinin gelişmesine, sağlıklı, çalışkan, 
disiplinli ve düzenli bir şekilde hayatlarını sürdürme-
lerine katkı sağlamaktadır… 

Murat Sönmez

sporDAVRANIŞSAL YAKLAŞIMLAR VE
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enç Başarı Eğitim Vakfı’nın “geleceğin giri-
şimcilerini yetiştirmek” amacıyla hayata ge-

çirdiği GençBizz Liseler Arası Grişimcilik Programı’na 
katılan iki okulumuzun projeleri yarı finale kaldı.  

Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ-
rencileri kurdukları KARTECHSoft GençBizz şirketi 
ile dijital oyunlar üzerine ürün geliştirmeye başladı-
lar. Vakfın davetiyle İstanbul’u temsilen Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Doğu Ana-
dolu Kalkınma Ajansı(DAKA) öncülüğünde Van’da 
ilk defa gerçekleşen MEKİİF’19 Mesleki Eğitim Ka-
riyer İstihdam ve İnovasyon Fuarı’nda yer aldılar.

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencileri-
nin yürüttüğü proje ise gelirinin ihtiyacı olan okullara 

aktarılacağı sosyal sorumluluk projesi niteliğinde. 
Öğrencilerimiz, Mérna adını verdikleri şirketleri ara-
cılığıyla geçmiş yıllarda Türkiye’de meydana gelmiş 
ve toplumda yankı uyandırmış bazı kadın cinayetle-
ri, hayvana işkence olayları, işçi ölümleri gibi olayları 
içeren bir takvim geliştirdiler ve takvime “Sosyal Du-
yarlılık Takvimi” adını verdiler. Öğrencilerimiz, takvim 
sayesinde, yakın tarihte birilerinin yaşadığı ve ya-
kınlarına hâlâ acı veren olayların toplum tarafından 
unutulmaması, yeni olayların yaşanmaması adına 
bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirttiler.

Öğrencilerimizi ve kendilerine yol gösteren öğret-
menlerini tebrik eder, başarılarının ömür boyu de-
vam etmesini dileriz.

Bakırköy’ün
Genc Girisimcileri
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enç Başarı Eğitim Vakfı, Citi Bank ve Ar-
çelik’in Finansal Teknoloji  (FinTech) isimli 

inovasyon kampı 11 Mayıs 2019 tarihinde Arçelik 
Garaj ev sahipliğinde Gebze’de gerçekleşti.

Kartaltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si son sınıf öğrencimiz İsahan Öncel ve ekibi , 
3 saat içerisinde ‘Mobil Uygulama Web Sitesi’ 

geliştirerek inovasyon kampı ikincilik ödülünü al-
maya hak kazandı.

Mobil Uygulama Web Sitesi, İstanbulkart, öğ-
renci kartı, yemek kartı, kredi kartı gibi gereksiz 
yük olan kartları tek bir çatı altına toplayarak, 
mobil uygulama veya web sitesi üzerinden yö-
netebileceğiniz bir yapı oluşturulmasını sağlıyor.

kampından gelen
basarı
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lçemiz Şenlikköy Ortaokulu bu sezon da İs-
tanbul şampiyonu oldu. Namağlup olarak 

birinci olan Futsal Takımımızı tebrik ediyoruz. Son 
üç sezondur başarılarını arttırarak devam ettiren 
Şenlikköy Ortaokulu Futsal Takımı, bölge şampi-
yonu olmak için İstanbul ilini temsilen hazırlıklarını 
tamamladı.  Geçen yıl, sezonu yine İstanbul Şam-
piyonu olarak bitiren takımımız Düzce ve Edir-

ne’de yapılan elemelerde büyük başarılar elde etti.
2016-2017 sezonunda başlayan başarılı süreç, 

2017-2018 sezonunda da İstanbul birinciliği, 2018-
2019 sezonunda namağlup olarak yine İstanbul bi-
rinciliğini kazanmak suretiyle devam ettirilmiştir.

Centilmenliği ile de ön plana çıkan takımımızın 
geleceğin değerli sporcularını yetiştireceğine ina-
nıyor ve onlara başarılar diliyoruz. 

I
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stanbul Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
2019 yılında Eğitim ve Öğretim faaliyetle-

ri kapsamında, resmî okul/kurumlarda, kurum 
içinde ve dışında hayat 
boyu öğrenmeyi sağla-
mak, yürütülen faaliyetler 
sonucunda ortaya çıkan 
ö ğ re n m e k - ö ğ re t m e k , 
değişmek-değişt i rmek 
kavramları çerçevesinde 
iyi örnekleri paylaşmak, 
bu örneklerden haberdar 
olmak ve özgün çalışma-
ları belirleyerek ön plana 
çıkarıp resmi tüm okul/kurumlar tarafından mo-
del alınmasını sağlayacak Eğitimde İyi Örnekler 
Projesi’ne ilçemizden Ataköy Atatürk Ortaokulu 
öğretmenlerinden Nilüfer Güleryüz’ün yürüttüğü 
“Mektuplaşan Kitaplar” projesi Kültür, Sanat ve 
Spor kategorisinde, Adalet Anaokulu öğretmen-

lerinden Arzu Aslan’ın yönettiği “Bir Gülümseme 
Yatır! Mutluluk Bankası” projesi Özel Eğitim ka-
tegorisinde sergilenmek üzere seçildi.

Ataköy Atatürk Ortao-
kulu tarafından yürütülen 
“Mektuplaşan Kitaplar” 
projesi, kitap okumanın 
yanında öğrencilerin yaz-
ma kabiliyetinin de geliş-
mesine katkı sağlamayı 
amaçlayan bir proje olarak 
dikkat çekiyor. Proje, Tür-
kiye’nin farklı bölgelerinde 
yaşayan akran öğrencileri 

bir araya getirerek, aynı kitaba dair izlenimlerini 
birbirleriyle paylaşmayı hedefliyor. Bu noktada 
öğrenciler iletişim aracı olarak özenle yazılmış, 
üzerinde düşünülmüş, sabırla yazılıp sabırla 
cevabı beklenilen bir mektubun yerini başka 
bir şeyin tutamayacağını düşünerek “mektup”u 

Egitimde İyi Örnekler
“ Ve bir kitap, bir çocuk, bir öğretmen ve

bir kalem dünyayı değiştirebilir.”
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kullanıyorlar. Ağrı’daki Rojda ile İstanbul’daki 
Sıla’yı aynı kitabın aynı satırlarında buluşturan 
proje bağlamında öğrenciler her ay farklı bir ki-
tap okuyarak, okunan 
kitap üzerine eleştirel 
bakış açısıyla, kitap kri-
tiği yapmayı öğreniyor, 
farklı coğrafyaların aynı 
kitaba bakış açılarındaki 
farklılığı yakalıyorlar.

İlk başta İstanbul, Ağrı 
ve Sinop illerindeki belirli 
okullarla yürütülen pro-
jeye daha sonra Kocaeli, 
Aydın, Adana, Çorum, 
Şanlıurfa gibi farklı iller 
eklenmiş. Projenin bir 
parçası olarak öğrencilerin mektupları kitaplaştı-
rılarak kalıcı bir hâle getirilmiş.

Adalet Anaokulu’nda uygulanan “Bir Gülüm-
seme Yatır! Mutluluk Bankası” projesi ile de ce-
zaevinde anneleri ile kalmak zorunda olup ce-

zaevi anaokulunda okulöncesi eğitime devam 
eden 2-6 yaş arasındaki çocuklar ile özel eğitim 
rehabilitasyon merkezine devam eden 2-6 yaş 

arası çocukların  duygu-
lar yoluyla değerlerimizi 
kullanarak  yardımlaş-
maya yönelik etkinlikleri 
bir program dahilinde, 
hayat boyu öğrenmeleri-
ne destek olup, özel po-
litika gerektiren grupların 
yaşamsal ve eğitimsel 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacı ile “mutluluk ban-
kası” oluşturarak eğitime 
erişim imkân ve fırsatla-
rının artırılmasına ilişkin 

stratejiler geliştirerek, uygulamalar yapılmış ve 
bu uygulamalar birçok kurumda uygulanmaya 
başlamıştır.

Projeleri yürüten öğrenci ve öğretmenlerimizi 
tebrik ederiz…
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ençlerimizin havacılık ve uzay konula-
rına merak ve ilgilerini artırarak, onları 

STE(A)M (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve 
Matematik) alanlarına yönlendirmek, akademik 
başarılarının dışında öz güvenlerini, yeteneklerini 
geliştirmek ve onlara yeni bir hobi kazandırmak 
amacıyla üniversiteler ve kurumsal şirketlerle iş-
birliği yapıyoruz. 

Millî Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu da bize 
destek veren kurumlar arasında yer alıyor. “Havacılık 
eğitimi model uçak yapmakla başlar.” ilkesinden yola 
çıkarak 15 öğrencimiz haftada bir gün 10 hafta süre-
cek olan model uçak eğitimine başladı. Model uçak 
tasarımlarını yapıp ardından üretimini yapacak olan 
öğrencilerimiz, ders saatleri dışında hem güzel bir hobi 
hem de havacılık konusunda bilgi sahibi oluyorlar.

Genclerimiz
Model Ucak Yapıyor
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