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Canlar canı, Yunus Emre’nin deyişi ile;  

Gelin tanış olalım 

İşi kolay kılalım 

Sevelim sevilelim 

Dünya kimseye kalmaz. 
 

 

 

 

 

 

 

Goethe (ö. 1832)  
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Eğitim: 

 
Yetiştirme, davranış değiştirme, 
yetenekleri geliştirme, 
insan etme çabası, 
sosyalleştirme, kültür aktarımı 
 

 

 

 

 

 

 

Goethe (ö. 1832)  



 

 

 

 

Felsefe: 

 
İnsanın anlam arayışı, 
Her şeyi sorgulaması, 
Varolan her şeyi akılla açıklaması 
 

 

 

 

 

 

 

Goethe (ö. 1832)  



 

 

 

 

Eğitim Felsefesi: 

 
Niçin eğitim sorusunun cevabı 
Eğitimin amaçlarını belirleme 
 

 

 

 

 

 

 

Goethe (ö. 1832)  



 

 
 
 

“Eğitim, çok bilgili insanların değil, 

insanı tanıyan bilgelerin işidir.” 

İNSAN 
nedir? 

 
 
 
 
 

Goethe (ö. 1832)  



SORUN 
 

Modern insan, diğer meçhulleri ve 

hatta kendisinden çok uzak 

bilinmeyenleri keşfetmesine rağmen 

kendine yabancıdır. 



 

 

“Çağdaş medeniyet, bizim gerçek tabiatımız 

bilinmeden kurulmuştur… 
 

Bizim tarafımızdan kurulmuş olmasına rağmen 

bizim ölçülerimize göre olmamıştır.” 

Alexis  Carrel (ö.1944) 



 

İnsan, her şeyden önce; kendi varlığını sorgulamalıdır. 
 

Ben Neyim/Kimim? 
 

Nereden gelip nereye gidiyorum? 
  

Bu dünyada işim ne?  
 

Hayatın ve ölümün manası nedir?  
 

Ölüm varlığın sonu mudur? 

İyi-kötü, güzel-çirkin- doğru-yanlış nedir? 

 



Hayat, bu sorulara verilecek doyurucu 

cevaplarla anlam kazanabilir. 

 

Hayatını anlamlandıramamış olanlar 

başkalarına rehberlik edemez. 





İnsanın anlam arayışına cevap 

felsefe 

dinler 



İnsanın anlam arayışına cevap 

Felsefe akılla  

Dinler vahiyle  



EĞİTİM FELSEFELERİ  

FELSEFİ      AKIMLAR 

DAİMİCİLİK REALİZM-İDEALİZM 

ESASİCİLİK İDEALİZM-REALİZM 

İLERLEMECİLİK PRAGMATİZM 

YENİDEN KURMACILIK VAROLUŞÇULUK-

PRAGMATİZM 



1) KARTLAR İKİ GRUBA AYRILIR BİRİNCİ 
GRUBA KAVRAMLAR İKİNCİ GRUP 
KARTLARA İSE TANIMLARI YAZILIR 
 

2)  KAVRAM OLAN KARLARA NUMARA 
VERİLİR VE KARTLAR ÖĞRENCİLERE 
DAĞITILIR. 
 

3) ÖĞRETMEN SIRASIYLA SÖYLEDİĞİ 
SAYILARIN KARŞILIĞI OLAN KAVRAMLARI 
KENDİNDE OLAN ÖĞRENCİ VE TANIMI 
OLAN ÖĞRENCİ KARTLARI BERABER OKUR 
VE TANIMI BÖYLECE YAPILIR 



Din,  

insanın bir 

kutsalla ilişki 

kurmasıdır. 



Kur’an, bir yandan insanın topraktan 
yaratılışına ve bir yumurta hücresinden, 
embriyonik bir gelişme göstermesine, 
 
 

Diğer yandan Allah’ın ruhundan izler 
taşımasına işaret eder. 
 

Böylece adeta biyolojik kökeninin ilkelliği 
ve basitliğine karşı ruhi potansiyelinin 
yüceliği arasındaki zıtlığı ima eder. 



İNSAN 

MELEK 

AHİRET 

    DÜNYA ve 

AHİRET 

DÜNYA 
 

HAYVAN 
 

BEDEN 

BEDEN ve 

RUH 

RUH 



 

İnsan hayvanlarla ortak özellikler taşıdığı 
gibi, meleklerle de ortak özellikler taşır. 
 
Bir yandan beden, ilkel isteklerin diğer 
yandan ruh, ilahi taleplerin etkisi altında 
daima zıtların mücadelesini verir. 
 
 

Yüceldiğinde melekleri aşacak (alâ-ı ılliyyîn), 
alçaldığında hayvanlardan aşağı seviyelere 
düşecek bir potansiyele sahiptir. (esfel-i safilîn) 



 
 

Ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. 
 

Bilgi vasıtaları ve bunları 
kullanacak akıl ve uygulamada 
tercihler yapabilecek irade ile 
donatılmıştır. 
 



Varlık âleminde yaratıkların en şereflisi 
sayılmıştır (eşref-i mahlukat) 

 
Her şey insan için yaratılmıştır.  

 
Göklerde ve yerde olanlar onun 

buyruğuna verilmiştir 



“Ey insan, sen kendinin küçük bir cisim 
olduğunu sanırsın, Ama bütün âlem 
senin içine sığdırılıp gizlenmiştir.” 
 

Hz. Ali  

 

Makrokosmos 

Mikrokosmos 

 

 



 

 

 

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen 
 

 

Şeyh Galib 



 

Haberdâr olmamışsın kendi zâtından da hâlâ 
sen,  

Muhakkar bir vücudum dersin ey insan, fakat 
bilsen.   

Senin mâhiyetin hattâ meleklerden ulvîdir,  

Avâlim sende pinhân cihanlar sende matvîdir.  
 
 

M.Âkif 
 

 

 



Seni aramam için beni uzağa attın. 

Alemi benim, beni kendin için yarattın. 

 
 

N. Fazıl  



“İki büyük âlem beni kendine hayran bırakıyor:  

Üstümdeki yıldızlı kâinat ve içimdeki vicdan.” 

 
N.TOPÇU 



İnsan başıboş değildir. Bütün bir 

evren ve onun içindekiler insana 

emanettir.  
 

İnsan bu emaneti taşıyabilecek 

donanımdadır. Ancak itaate de isyana 

da müsait yaratılmıştır. 

 

Bu onun imtihanıdır.  

 



Kur'ân-ı Kerîm insanın zaaflarına dikkat çeker. 
 

‘İnsan‘ ile 'nisyan‘ (unutma) arasında bir ilişki 

vardır. Bu anlamda insan; ‘unutan varlık’ tır. 
 

Bu nedenle Kur'an, kendini bir 'hatırlatma' (zikir, 

tezekkür) olarak takdim eder ve insana nereden 

gelip nereye gittiğini durmadan hatırlatan bir 'zikir' 

ve ‘uyarı’dır. 



İNSAN 

ZAYIF 

 NANKÖR 

UNUTKAN 

ACELECİ 

HIRSLI 
KISKANÇ 

CİMRİ 

TAKLİTÇİ 
MÜNAKAŞACI 
MÜCADELECİ 

DÜNYAYA 
DÜŞKÜN 

AZGIN 

HADDİ 
AŞAN 

ZALİM  

CAHİL 



Kötülük psikolojik dünyamızda iyiliğin zıt 

partneri olarak daima yerini alır… 

Günümüz insanının bilgisi ne kadar 

genişlemişse ahlaki yapısı o denli geri 

kalmıştır. Bugün önümüzdeki sorun budur. 

Akıl tek başına yeterli değildir.  

 

Jung (ö.1961)  



İnsan hem yalnızca bir yaratık hem de 
tanrısal bir varlıktır.  

Güçlü ve zayıf, sınırlı ve sınırsız, yetişkin ve 
çocuk, korku dolu ve yüreklidir. .. 

Tüm bu “zıt”lar aslında, özellikle de sağlıklı 
kişilerde, hiyerarşik bir bütünsellik içindedir. 
Tanrısal özelliklerimiz hayvansal 
özelliklerimiz üzerinde yükselir ve onlara 
gereksinim duyar.  

 
Abraham Maslow (ö 1970) 



İnsanın hem iyiyi, hem kötüyü birlikte 

barındırdığını anlayıp kabul etmedikçe 

tam anlamıyla insan olunamaz. 

 
 
 

Erich Fromm (ö. 1980),  



 İnsan eğitilmeye muhtaçtır 
 

 İnsan dünyaya kusursuz ve günahsız, 
tertemiz bir yaratılışla, zengin bir fıtratla 

 gelir. 

 

 Fıtratında var olan hiçbir şey gereksiz 
değildir. Yaratılış amacına uygun geliştiği 
takdirde sorun yoktur 

  

  

 



Akıl Hikmet 

Öfke Şecaat  

Şehvet İffet 

Haset Gıpta  

Nefse güven İrade  

Acele Gayret  

Cimrilik Tutumluluk 

İntikam Hak aramak  

Tecessüs Tahkik  

Taklit Tetkik 

Yobazlık Hakka bağlılık 

Gıybet Tenkit 

Dalkavukluk Hakkı tasdik 

Yüz göz olmak Ünsiyet  

İnat Sebat 

Gurur Vakar 

ADALET 



İlahi kitaplarla ve peygamberlerle 
desteklenmiş, doğru ve yanlış ortaya 
konmuş, bununla birlikte 
tercihlerinde özgür bırakılmıştır. 



peki 

ÖZGÜRLÜK 

ÖZGÜR OLMAK  

NEDİR? 



YA ÖZGÜRÜZ 

YA DA KÖLE / TUTSAK 

 

 



ÖZGÜRLÜK 

ÖZÜ GÜR 

OLMAKTIR. 

O HALDE ÖZÜMÜZ 

NEDİR? 



PEKİ 

 ÖZGÜR MÜYÜZ? 

 KÖLEYİZ/TUTSAĞIZ 

 KİMİN KÖLESİ/TUTSAĞI 

 -AKLIMIZIN 

 -TUTKULARIMIZIN DÜRTÜLERİMİZİN, 

HIRSLARIMIZIN (NEFSİMİZİN) moda, spor, para, 

makam, şöhret, cinsellik 

 -BİRİLERİNİN 

-Medya, global güçler, bazı ideolojiler, bazı kişiler,  



kasa, masa, nisa 

 -TUTKULARIMIZIN 

DÜRTÜLERİMİZİN, HIRSLARIMIZIN 

(NEFSİMİZİN) moda, spor, para, makam, 

şöhret, cinsellik 



Allah'a inanan insan özgürdür…  

İnsanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan 

insanı ancak Allah kurtarır. 

 

S.Karakoç 



Eğitimin amacı; 
  

İyilikte yarışan insan-ı kamili yetiştirmektir. 

 

 

 

 
 

 
 



“İnsanların en hayırlısı  

İnsanlara en faydalı  olandır. 
” 

 

Hz. Muhammed (a.s) 



BİLİNÇLİ  

OLMAK  

NE DEMEK? 



ŞAŞKIN OLMAMAK 
DEMEKTİR? 



ÖRNEKLER: 
Su hırsızı su şebekesinden iki bağlantı yapıyor. Çünkü 

mutfakta haram su kullanmak istemiyor. 
Çimlere basarak yürüyoruz. 
İlçeye doktor gelmesi için doktor duası yapıyorlar. 
Salça kamyonu kaza yapınca, halk salça paylaşıyor. 
Tayini çıkan öğretmen, okulu kilitleyip gidiyor ve 20 gün 

öğrenciler bahçede ders yapıyorlar. 
Yanan arabaya taş atıyorlar. 
Otobüste arkada yer varken önde duruyorlar. 
Çok yorulduklarını söylüyorlar, ama çarşıdan gelmiyorlar. 
Gençleri arayınca bana güvenmiyor musunuz diyorlar. 

Arayıp sormayınca beni hiç mi merak etmiyorsunuz, 
diyorlar. 



Yaptıklarının farkında olmak 
Yaptıklarını bilerek yapmak 
Neyi, niçin yaptığının hesabını verebilmek 
Neyi, niçin yapmadığının hesabını 

verebilmek 
Ağzından çıkanı kulağı duymak 
Fark etmez dememek 
Ne yapayım dememek 
Ben kimim sorusuna cevap verebilmek 
Hedefi olmak 
Rasgele yaşamamak 
Başkalarına göre yaşamamak 
Sorumluluk sahibi olmak 



X 
EZBERE YAŞAMAK 

 



Mini test 
  
 Aşağıdaki test, 4 basit sorundan ibaret. 
Düşünmeden hemen cevap vermek gerekiyor. 
  
 Soru 1: Bir koşuya katılıyorsunuz, ikinci adamı 
solluyorsunuz. Hangi sıralamada yer alırsınız? 
  
 



Cevap: “Birinci sıraya çıkarım." dediyseniz tamamen 
yanıldınız! İkinciyi sollarsanız onun yerini 
alırsınız, yani ikinci olursunuz. Ayrıca ikinci soru 
için lütfen biraz daha az düşünün! 
  
 Soru 2: Sonuncuyu sollarsanız hangi sıralamaya 
çıkarsınız? 
  
 



Cevap: Sondan “ikinci" dediyseniz yine yanıldınız! 
Biraz düşünün! Sonuncuyu nasıl sollarsınız? Siz 
onun arkasındaysanız o sonuncu olamaz değil mi ? 
Cevabı mümkün değil! Kafa yormuyorsunuz 
herhalde. Hadi bir daha deniyoruz, not tutma ve 
hesap makinesi kullanma yok, hemen cevap 
vermeniz gerektiğini de unutmayın! 
  
 Soru 3: 1000 al, 40 ekle, 1000 daha ekle, 30 ekle, 
1000 daha, artı 20, artı 1000 ve artı 10. Toplam ne 
çıkıyor? 
  
 



Cevap: 5000??? Yine yanlış!!! Doğru cevap 4100. 
Aynı hesabı iyi bir hesap makinesiyle tekrar 
yapabilirsiniz... Aldığınız tüm diplomalara bir 
bakın isterseniz!!!  

Bari bu son soruya doğru cevap verin! 
  

 Soru 4: Ayşe‘nin babasının 5 kızı var: Adları 
şöyle: 1. Çaça 2. Çeçe 3. Çiçi 4. Çoço 5. …….. 

 Soru: Beşincinin adı ne? İyi düşünün haaa..  



Cevap: Çüçü??? 
 Yanlıııışşşşşşş! Ayşe, Ayşe!!!  

 



Dengeli olmak ne 
demektir? 



Dengesiz 
olmamak 
demektir. 



ADİL (ADALETLİ) OLMAK DEMEKTİR. 

Adalet: Bir şeyin olması gerektiği gibi olması adalettir. 
Olmaması da zulümdür. 



ORTA YOLU BULMAK DEMEKTİR. 

 

İFRAT (aşırı gitmek, fazla yapmak) VE 

TEFRİTTEN (geri kalmak, az yapmak) KAÇINMAK 
DEMEKTİR. 

 

YAPTIĞINI YERLİ YERİNDE YAPMAKTIR. 



AKILLI MIYIZ? 

???????? 
DUYGUSAL MIYIZ? 



AKILLI MIYIZ? 

???????? 
ZEKİ MİYİZ? 



Taşları Yemek Yasak 

 



DAVRANIŞLARIMIZDAN MI 

 

DUYGULARIMIZDAN MI 



     AKIL                                         DUYGU 





 Sevgi, Nefret, Kıskançlık, Öfke, Korku, 
Kaygı, Değer Verme, Takdir, Özgürlük, 
Kendini Beğenme, Sevinç, Üzüntü 



 Ancak köpekler ısırır. 



sevgi 





 İhtiyaçları giderme / harcama yapma / alış-veriş, İlgilenme, 
Çalışma, Yeme-içme, Giyinme, Süslenmek, Uyumada, 
Reklamlara bakış, Yardımlaşma,  Ziyaret, İkram, Arkadaşlık, 
Sosyal İşler, Temizlik, Başarı ve kazanma hırsı, Fedakarlık, 
Hakimiyet, Dindarlık, Nazlanma, Paylaşma, Sır saklama, 
Eğlence, Tatil, Utangaçlık, Cinsellik,  



 
 
 

Her insanın canı, malı, namusu, aklı, dini 
her türlü saldırıdan korunmuştur.  
 

 

“…Bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak 

karşılığı olmaksızın “Kim bir cana kıyarsa, bütün 
insanları öldürmüş gibidir 
  
Kim de bir canı kurtarırsa, bütün 
insanları kurtarmış gibi olur” Kur’an-ı Kerim (Maide 5/32) 

    



 

 

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın…”  

 
Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye 

 



 

 

 

 

 Dil bedest âver ki hacc-i ekber-est  
 Ez hezârân Kâbe yek-dil Bihter-est  

 Kâbe bünyâd-i Halîl-i Âzer-est 
 Dil nazargâh-i Celîl-i ekber-est   

(Molla Cami)  
Molla Câmî (d. 1414 - ö. 1492), (Nureddin Abdurrahman b. Ahmed), İran'lı filozof. Arap edebiyatı ve felsefede derinleşmiş İran'ın büyük bilginlerinden biri  

 
Bir gönül almak bin hac yapmak kadar sevaptır 

Bir gönül yıkmak ise bin defa Kabe’yi yıkmak kadar günahtır 

Kabe Azer oğlu İbrahimin yapmış olduğu binadır . (sonuçta insan 

yapısıdır)  

Gönül ise bizatihi Cenabı ALLAH’ın yapmış olduğu evdir. Bir gönül 
yapmak hacc-ı ekberdir 

 Binlerce Kabe yapmaktan bir gönül almak daha iyidir  Kabe Hz.İbrahim’in 
binasıdır Gönül ise yüce Allah’ın nazargâhıdır. 

 



 

. 

Bir kez gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi 

Elin yüzün yumaz değil 

 

Bir gönülü yaptın ise 

Er eteğin tuttun ise 

Bir kez hayır ettin ise 

Binde bir ise az değil 
Yunus Emre 

 



 Gül Devrini  yaşayanlar hayır işlerinde yarışa 

girmişler. Medeniyetin en güzel örneklerini 

sunmuşlardır 

• Cami  

• Okul  

• Kütüphane  

• Hastane  

• Köprü, çeşme, hamam, yol, ağaç vb.  

• İmarethaneler, kervansaraylar 

 

 



Osmanlı Vakıflarının Yaptıkları Bazı Hizmetler: 

 Bayramlarda sevinç ve neşeyi artırmak 

 Ramazan’da camilerde hurma, zeytin vb. iftariyelikler 

 Yoksul kızların çeyizleri ve düğünleri 

 Dul ve yetimler için evler 

 Yaşlı ve sakatların bakımı  

 Cezaevlerindeki mahkûmların ihtiyaçlarının karşılanması 

 Sokaklardaki çirkin görüntülerin giderilmesi  

 Ücretsiz kitap dağıtımı 

 Hamalların dinlenmeleri için yol kenarlarına dikilen mola taşları 

 Yüksek dağ ve geçitlerde kar ve tipiden korunmak için sığınak 

 Yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için gölgelikler ve su küpleri 

 İçerisine gizlice para konan sadaka taşları 

 

 



SADAKA TAŞI 



YİTİK TAŞI 



İmâretler, kervansaraylar Kim olduğuna bakılmaksızın 

buraya gelen yolcular üç gün boyunca kalabilir ve bu 

zaman zarfında doyurulur, istirahatları sağlanırdı 

Giderken de ayakkabı vb. giyecek ihtiyaçları varsa onlar 

karşılanırdı. 

Zenginler, hapishaneleri dolaşır borcunu ödeyemediği için 

hapsedilmiş olanları kurtarırdı  

Zimen Defterleri, varlıklı kimseler, Ramazanda bakkalları 

gezip borç defterinden herhangi bir yaprağı açtırıp borcun 

sahibini bilmeksizin hesabını öderdi 

Avarız Vakfı: Osmanlı mahallelerinin sosyal dayanışma sandığı… 

Askıda ekmek… 



 

 

Osmanlılarda 26.000 bin civarında vakıf 
kurulmuştur.  

Bunlar içinde Bezm-i Âlem Vâlide Sultan’ın 
Şam’da kurduğu vakıf dikkat çekicidir. Bu 
vakfın kuruluş amacı;  

Hizmetçilerin yanlışlıkla kırdıkları veya zarar 

verdikleri eşyaları, onların onurları kırılmasın 

diye tazmin etmektir. 

81 



  

 Evin penceresinde kırmızı çiçek  
 Bir evde hasta olduğunu gösterir, satıcılar ve mahallenin 

çocukları, oradan sükûnetle geçmek gerektiğini böylece 

anlar ve hastayı rahatsız edecek davranışlardan 

kaçınırlar. 

  

 Bahçe Kapısı Tokmağı… 

 



FATİH SULTAN MEHMET'İN SAĞLIK VAKFI İLE İLGİLİ 

VAKFİYESİNDEN’nden 
 

Külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit 
ve şühedanın harimleri ve medine-i İstanbul fukarası 
yemek yiyeler.  

Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi 

kendileri gelmeyip, yemekleri güneşin loş bir 

karanlığında kimse görmeden kapalı kaplar 

içerisinde evlerine götürüle. 
 



  

Prof.Dr. Saffet Solak anlatıyor: 

- Tıp Fakültesini yeni bitirmiş, pratisyen hekim olarak ilk görev 

yaptığım yere, Konya'ya bağlı bir beldenin sağlık ocağına 

gitmiştim.  

…… 

Hacıanne: 

-Beklediğimiz trende bir tanıdığımız yok. Ancak burası uzak 

bir yer. Trenden buraların yabancısı birileri inebilir. Bu 

saatte, yakınlarda, ışığı yanan bir ev bulmazsa, sokakta kalır. 

Buraların yabancısı biri geldiğinde, ışığı yanan bir ev 

bulsun diye bekliyoruz. 

 

IŞIGI YANAN EVLER.ppt
IŞIGI YANAN EVLER.ppt


 

Kuran, insanların ırkları, renkleri, fiziki 

yapıları, cinsiyetleri, dilleri, soyları, 

mevkileri veya servetleri bakımından bir 

ayırım yapmaz. 

 

Allah katında derecesi en yüksek olanlar, 

Allah’a karşı sorumluluk bilinci en gelişmiş 

olanlardır. 

 



 

 

  

 “Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, 

Gelir de adl-i İlahi sorar Ömer'den onu” 

 

 



 Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,  

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!  

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.  

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!  

M.Akif 

 



 

 

 Kazanda su kaynasa sanki ben pişiyorum;  

 Bir kuş bir kuş öldürse ben can çekişiyorum.. 

 
Sanırım, insanların her suçunda ben varım; 
Günah uzun bir kervan , tâ ucunda ben varım!  

 
 

N.Fazıl 

 



SONUÇ 
Bir memleketin ulûm ve 
maarifini anlamak isteyen, 
öğretmenlerinin ahlakına ve 
mekteplerinin dinî ve tarihî 
programlarına baksın. 

Ali Emiri Efendi (v.1924) 



2010 yılında TÜRKİYE Eğitim Sistemi, anlamlı 

yetmezlik düzeyini derinden algılamaktadır. 

Taşlar yerinden oynamıştır. PARADİGMALAR 

İYİDEN İYİYE AŞINMIŞTIR. Geleneksel 

OKUL ve EĞİTİM YÖNETİCİLERİ ile 

DENETİCİLERİNİN ortaya çıkan yeni 

duruma, bilinen süreçlerle, cevap vermelerini 

beklemek daha çok zaman ve emek kaybına 

neden olacaktır.  

ŞİMDİ! Evet ŞİMDİ EĞİTİM 

LİDERLERİNE HER ZAMANKİNDEN 

DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR. 



Öğrenmek, akıntıya karşı yüzmek 

gibidir. İlerleyemediğiniz takdirde 

gerilersiniz. 



Hiç kimse içindeki coşkuyu kaybetmiş 

bir insan kadar yaşlı olmaz. 
Thoreau 



“ Öğrenmeyi bırakan 

  kişi, yirmisinde de 

olsa, sekseninde de 

olsa, yaşlıdır.  
 

 Öğrenmeye devam  

 eden kişi gençtir.”  

   



Düşünerek girilen kapı yalnız sınıf 

kapısıdır.  

Şuna inanınız ki… dünyada hiçbir 

fetih sınıf kapısını açmak kadar 

şerefli değildir. 
 

 

Nurettin Topçu 



  Aksiyon 

Hata yaparak geçmiş bir hayat, 

hiçbir şey yapmadan geçmiş bir 

hayattan sadece daha şerefli değil, 

aynı zamanda daha yararlıdır. 

       
 

 



“Yıkılan kaç medeniyet şekli tanıyorsanız, biliniz ki, 

kalplerinin içindeki hareketsiz saat rakkasiyle, 

adalelerinin altındaki cansız sinir düğümleri arasına 

örümcekler ağ çektikten sonra o hale gelmiştir.”   



 

 

Öğrenirken de 

öğretirken de  

ibadet halindesiniz.  
 
 



“40 yıl muallimlik yaptım.  

Mabede nasıl girdimse, 

sınıfa da öyle girdim!”  

 

 
Nurettin Topçu 

(v. 1975) 



Ey yeni neslin mürebbileri!  
Gençliğe tevazu, izzet-i nefis, azm-ü 
sebat dersleri veriniz.  
 
Onlara yalçın kayaları nasıl 
parçalayacaklarını, dağları nasıl kırıp 
ezeceklerini öğretiniz.  
 
Çünkü modern eğitim, onlara incik 
boncuk yapmasını öğretiyor. 

Muhammed İkbal 



Yadında mı doğduğun zamanlar  

Sen ağlar iken gülerdi âlem 

Öyle bir ömür sür ki mevtin  

Sana hande olsun âleme matem 

 

Y.Kemal 



Sizlerden Beklenen 

• Düşünen, sorgulayan, fark eden, değerlendiren, 
yaşadığı hayatın manasını kavrayan  

• Bu mana çerçevesinde ferdî ve toplumsal 
ilişkilerinde ilkeli, duyarlı, görev ve sorumluluk 
yüklenen 

•İlişkilerinde hak ve hürriyetlere saygılı 

•Karşılaşacağı her türlü probleme sağlıklı 
çözümler üretebilen dengeli bir insan olmak ve; 

• Bu nitelikte nesillerin yetişmesine öncülük 
etmektir. 



Baba Tahir 
 

• Osmanlı basınının en renkli simalarından biri olan “Baba Tahir”, Cağaloğlu’nda bir gazetecidir. Türk basınının ilk şantajcılarındandır . 

• Yaptığı yalan haberlerle mahalledeki bakkaldan imparatorluk sınırları içinde faaliyet gösteren yabancı şirketlere kadar herkesi sindiren 
Baba Tahir’in en muhteşem vukuatı ise hiç kuşkusuz “Terkos idaresi” için yazdığı haberdir… 

• İstanbul’a içme suyunun getirildiği Terkos Gölü’ndeki tesisleri, o senelerde bir Fransız şirketi işletmekteydi. Şirket, arada bir 
kendileriyle ilgili hoş haberler yazması (Şimdilerde biz buna “advertorial” diyoruz :)) için, daha başka birçok şirket gibi Tahir Bey’i 
örtülü bir maaşa bağlamıştı. 

• Ama gün gelir, devran döner, şirkete Fransa’dan yeni bir müdür gönderilir… Yeni müdür “bu memlekette” işlerin nasıl yürüdüğünü 
bilmemektedir. Hesapları kontrol ettiğinde her ay Malumat gazetesine giden bir kese altını gören yeni müdür, “Kimseye bana ilişmesin 
diye aylık ödeyemem!” deyip Baba Tahir’in maaşını kesiverir! 

• Baba Tahir, adet üzere olduğu üzere “kese”sinin kalemine gelmesini bekler… Bir gün, iki gün, bir hafta geçer ama kese gelmez. Şirket 
içindeki muhbirleri ona haberi uçururlar: “Valla kusura bakma, bu yeni müdür pek dişli çıktı!” 

• İki gün sonra, Malumat’ın ilk sayfasında küçük bir haber yayınlanır: “Efendim, geçtiğimiz gün Terkos Gölü etrafında 
avlanan avcılar pek besili bir domuz görmüşler, bu neces (pis) mahlukâtı öldürmek için ateş etmişlerdir. Ancak 
hayvana ıskat eden (isabet eden) mermiler onu sadece yaralamış, bu mahir avcılardan kaçan ve kan kaybeden 
yaban domuzu, göle düşerek orada boğulmuştur!” 

• İstanbul halkı ayaklanıp da bu haram hayvanın sebep olduğu “maddi ve manevi” pisliğin boyutlarını öğrenebilmek için şirket binasına 
akın edince, Tahir Bey’in kesilen aylığı hemen o gün yeniden bağlanır! Hadise, Malumat’ın bir sonraki sayısında “Aldığımız son 
istihbarata göre domuz hakikaten vurulmuş ama göle düşmemiş, sahilin gerisinde gebermiş ve leşi de 
bulunmuş” diye noktalanacaktı. 

• Baba Tahir, Terkos’u işleten firmaya karşı çaldığı bu galebeden sonra terbiyesizliği iyice ele alır. İşi asilzadelik peşindeki zenginlere 
Avrupa kraliyetlerinin önemli nişan ve madalyalarının sahtelerini üretmeye kadar götürür! Bu marifetlerini bilen Abdülhamit’in Baba 
Tahir’e dokunmaya aslında hiç mi hiç niyeti yoktur ama onun için bile bardağı taşıran damla, Baba Tahir’in padişahın damadını da 
haraca kesmek isteyecek kadar “işi büyütmesi”dir! 

• Abdülhamit, Baba Tahir’i Türk basınına getirdiği “girişimci ruh” ve “dinamizm”den dolayı onurlandırmaya karar verir. Onu dönemin 
güzide sayfiye bölgelerinden Fizan Çölü’ne sürerek ödüllendirir. 

• Hayatının bundan sonrasına dair pek bir bilgi olmayan Baba Tahir’in son olarak, Şam’da öldüğünü ve cenazesine kimsenin katılmadığı 
biliniyor. Baba Tahir o kadar çok can yakmış, o kadar çok nefret toplamıştır ki, cemaatin topladığı parayla mezar taşına şu mısralar 
yazılır:: 



Mezar taşında şöyle yazıyor: 

 

 

“Ne kendi etti rahat, 

Ne âleme verdi huzur, 

Yıkıldı gitti cihândan, 

Dayansın ehl-i kubûr.” 



Ömür, yaşanan ve yaşatılan 
güzellikler kadardır ancak 



Hatırlanmaya değer olan; 



Başkalarının hayatına kattığımız 
olumlu farklardır. 
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