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GIRI~~
~nsan~n tabii gerçeklik hakk~ndaki bilgi düzeyi ve insan-tabiat ili~kilerinde ula~~lan ak~lc~~ çizgi, be~eri gerçeklik için dü~ünüldü~ünde henüz
emekleme ça~~ndad~r. Ayn~~ evrenin parças~~ olmak hasebiyle, be~eri gerçekli~i objele~tiremeyen insano~lu, gerek kendisini, gerekse kendi
türünden olanlar~ n te~ kil etmi~~oldu~u toplum denen be~eri ortakl~~~ , bilimsel anlamda yeni yeni inceleme olgunlu~una eri~mi~tir. Yo~unla~ an bir
tempoyla XX. yüzy~lda insan ve toplum gerçe~ine çevirilen ara~t~ r~c~~ bak~~lar, bu gerçeklik alan~n~n yap~~ ve i~leyi~~s~rlama ula~ma çabas~~ içinde,
sosyal ve kültürel varl~ldann olu~um ve geli~im boyutlar~n~~ kadrosuna alan
tarih disiplini ve tarihi bilgi ihtiyac~n~~ önemli hale getirmi~tir.
Tarih, mahiyet itibariyle hususilik vasf~~ ta~~yan be~eri gerçeklik hakk~nda, emsalsiz ipuçlar~~sunmaktad~ r. Zaman kadrosu içinde insan taraf~ndan üretilmi~~fikri ve tecrübi ürünleri kullanarak yine insan~ n yorumunu
yapan tarih disiplini ve tarihi bilgi alan~ ndaki bo~lu~u doldu~rmak
yönündeki çabalar ivme kazanm~~t~r. Zaman~n be~eri gerçekli~e katt~~~~
de~erleri irdeleyerek, insan ve toplum konusunda, bugün ve gelece~e ait
aya~~~yere basan projeler üretmek, bir bak~ ma tarihi bilgi birikimini zorunlu k~lmaktad~ r. Bilim ve teknolojideki h~zl~~inki~af~n, insan~~ bütün ara~t~rma ve ö~renme enerjisiyle güncel sorunlara yöneltece~i, bu bak~mdan
ölü hadiseler laboratuvar' san~lan tarih ile i~tigalden vazgeçilece~i tahmin
ediliyordu'. Oysa insan ve toplum sorunlar~ na bilimsel yakla~~m, günceli
kavramak için tarihi bilginin ne denli önem arzetti~ini göstermi~tir. Art~k
çe~itli sosyal sorunlar~ n tarihi boyutuna inme, daha çok tarihi bilgi birikimine sahip olma ve nihayet tarihçi kafas~yla dü~ünme, ça~da~l~~~n ve ak~lc~~ dü~üncenin ema~resi ve ölçüsü haline gelmi~tir.
Thomson, D.: Tarihin Amac~ , Çey. S. Özbaran, Ege (Ini. Yay. ~zmir 1983, s. 1-2; Burke
ve Di~erleri: Tarih ve Tarihçi "Anneles 'zinde", Der. Ali Boratay. Alan Yay~nc~l~k, ~stanbul 1985,
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Tarihi bilgiye giderek artan ilgi, insan~ n yap~s~~ ve tarih-kültür-gelenek
üretme fiili üzerine dikkatleri yo~unla~urrnaktad~ r. Bu cürnleden olarak; insan~n tarih yapma rolü ile bilgi ve tecrübe payla~~m~~ yahut transferi anlam~ ndaki e~itim süreci aras~nda yak~n bir ili~ki gözlenmektedir. Sözkonusu
gözlem; insan denen canl~~ yarat~~~n, zaman kadrosu içinde ortaya koydu~u sosyo-kültürel ürünlerin olu~umu ve geli~im seyrinin, yine be~eri bir
gelenek olan e~itimin dü~ünce ve uygulama baz~nda tarihsel boyutunun
tahlili, süreç ve sonuçlar~~ bak~m~ndan di~er geleneklerle temas noktalar~n~ n tesbiti ile kavranabilece~ini gösterir.
Bu makalede; insan~n tarih yapma rolü ile e~itim gelene~i aras~ndaki
ili~ki tart~~~lacakt~ r. Yine bu do~rultuda, fen ve toplum hayat~na yön veren
çe~itli ihtiyaç ve sosyal hayat alanlar~ na ait geleneklerle, bilhassa zaman
kadrosunun be~eri gerçekli~e katk~lar~yla do~rudan ili~kili olan e~itim gelene~ini, kök-semere ili~kisi içinde tahlil etmenin, güncel sorunlara çözüm
aray~~~ndaki katlulan de~erlendirilmektedir.
1. ~nsan~ n Tarih rapma Rolü ve E~itim
Her canl~ , kendi türünün hayat program~~ için gerekli fizyolojik teçhizatla varl~ k sahas~ na ç~kmaktad~ r. Bahis konusu program kapsam~ ndaki
içgüdü davran~~lar~ n~~ k~sa sürede 8~rendikten sonra da, türünün aktif bir
üyesi olarak hayat~n~~ sürdürmektedir. Canl~ lar aleminde farkl~~ türlerin her
eleman~~ için bütün zamanlardalci intibak süreci, bu iki cümleyle özetlenebilir 2. Oysa insan~n hayat~n~~ sürclürmü~~oldu~u tabii ve sosyal çevreye intibak~ , bu denli basit ve mekanik bir süreç de~ildir. Bir ba~ka ifadeyle insan~ n biyolojik bir ünite olmaktan kurtulup sosyal bir ünite haline geli~i,
son derece karma~~ k bir süreçtir. Di~er varl~klar irade sahibi olmad~klar~~
için, onlarda içgüdüsel yap~~ esast~r. ~nsan ise içgüdü davran~~lar~ yla sadece
bir taslaklar. Varl~ k ve devaml~l~~~n~~ korumak için bu tasla~~ n geli~mesi yani gerekli davran~~~formlann~n a~ama a~ama Icazan~lmas~~ icap eder'.
Böylece irade faktörü, insan~ n önüne hayatta kullanaca~~~biri dizi zihni,
hissi ve harelci davran~~tan olu~an kapsaml~~ bir ö~renme yükü ç~karm~~~olmaktad~r.
2 Baron, R. A ve Di~erleri: Psychology "Understanding Behavior'', New York s. 88%; Morgan, C.T.: Pisikolojiye Giri~. Cev. H.Anc~~ ve Di~erleri, Ankara 1981, S. 27-35; DeScartes: Metod Üzerine Konu~ ma, Çev. M. Karasan, MEB, ~stanbul 1989, s. 60-61.
3 Powers F. F.: "Social Development", Educational Psychology (Ed. Skinner), Englewood Cliffs, Pren tice Hall 1959, s. 292; Descartes: a.g.e. s. 6o-62; Bergson, H.:Zihin Kudreti, Cev. Miraç Kat~ rc~o~lu, MEB, ~stanbul 1989, s. 57-59; Baron, R.A. ve Di~erleri: a.g.e:
s. ~ g~ -~ gg.
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~nsan, fizyolojik alt yap~~ bak~m~ndan, di~er canl~lara oranla, son derece yetersizdir. Ama bu bo~luk, kullan~m alan~na aktar~ld~~~nda insan~~
bütün varl~klar aras~nda üstün k~lacak baz~~ psikolojik yeteneklerle dengelenmi~tir. Böylece fiziki ve psikolojik boyutlann bütünle~mesi, bu canl~~
yarat~~~~evren denen genel sistemin, anahtar sistemi konumuna yüksekmektedir. Çevredeki tabii ve sosyal objelerle temasa geçtikçe i~lerlik kazanan insani yetenekler, bireyin varl~k alan~na ç~kt~~~~andaki ö~renme yükünü
periyodik olarak hafifletmektedir. üstelik çevre ile temas ve etkile~im ~eklinde cereyan eden bu aktif ara~t~rma ö~renme-intibak süreci, insan~~ çe~itli
fikri ve tecrübi eserlerin miman durumuna da getirmektedir. Zaten insan~n kültür yaratma fiilindeki haz~rl~k süreci bu a~amada belirginle~iyor4.
insano~lunu di~er canl~lardan farkl~~ k~lan bir di~er özellik de, türün
elemanlar~nca ya~anan intibak serüvenlerinin içiçe girmi~~olmas~d~r. Daha
aç~k ifadeyle insan türünü temsil eden her bireyin, kendi tecrübeleri ile s~n~rl~~ kapal~~ devre bir hayat serüveni geçirmiyor olmas~d~r. Bu olgu
içgüdüleriyle programlanm~~~bir hayat ya~ayan di~er canl~larda da gözleniyor. Ama onlar~n türde~leriyle ili~kileri, programlar~n bir parças~~ olmak
hasebiyle içgüdüseldir. Oysa insan~n kendi türünden olanlarla ili~kileri,
içgüdü davran~~~~olmaktan öte, büyük ölçüde iradi karekterlidir. Bu
cümleden olarak her insan, sosyal bir çevrede hayata gözlerini açar. Fizyolojik ve psikolojik kapasiteleri, yine bu sosyal ~artlarda i~lerlik kazan~r.
Aksi takdirde do~umundan itibaren tabiat~n kuca~~na terkedilen birey,
içgüdü davran~~lar~~ ve ~artlanma yoluyla edinece~i basit ö~renmeler sonucu evrende biyolojik bir ünite olmaktan öteye gidemez. Bu nedenle be~eri
bir ortakl~k olan toplum, insan~n do~umundan ölümüne kadar, varl~klar
içinde insani vas~flanyla seçkinle~ebilmek için, asgari ~art konumundad~r.
K~sacas~~insan tasla~~, ancak toplumun kuca~~nda inki~af ederek, gerçek
insani kimli~e kavu~abilir 5.
Be~en ortakl~~~n özünü te~kil eden sosyal ili~ki, insan~n tarih-kültürmedeniyet-gelenek icad etme rolünü anlamay~~ kolayla~t~rmaktad~n Çünkü
sosyal ili~kiler, çevreye intibak sürecinde kar~~la~~lan ortak problemlerin
Hilgard, E.R. Bower, G.H.: Theories of learning, New York 1966, s. 2-10; ülken,
H.Z.: E~itim Felsefesi, MEB, ~stanbul 1967, s. 94-~~ o; Bergson, H.: a.g.e. s. 57-59. Baron,
R.A. ye Di~erleri: a.g.e., 247-250.
5 Sorokin, P.: Ça~da~~Sosyoloji Nazariyeleri, Çey. M. R. Öymen, Ankara 196g, s.
138-139; Carr, E.H.: Tarih Nedir, Çey. M.G. Gürtürk, Birikim Yay. ~stanbul 1980, S. 4345; Ka~açlbasi, Ç.: ~nsan ve insanlar "Sosyal Psikolojiye Giri~", Ankara 1976, s. 245-247.
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çözümü için insanlar aras~nda bir dayan~~ma tarz~ nda gerçekle~mektedir 6.
Bu cümleyi intibaki problemlere çözüm aray~~~ nda, insanlar~n ferdi
tecrübe ve bilgilerini kullanarak birbirini e~itmesi ~eklinde anlamak
mümkündür. O halde sosyal ili~kiler, ferdi tecrübeleri ve bu tecrübelerden
soyutlanm~~~bilgileri payla~ma niteli~i ile bir çe~it e~itim ili~kisidir. ~ayet
bu ili~kiler do~masayd~~ kültürün hammaddesini te~kil eden ve insan-çevre
diyalo~unda ürün olarak ortaya ç~kan ferdi tecrübelerin ve fikri unsurlar~n
bütünle~tirilmesi mümkün olmayacakt~. ~nsanlar birbirlerinden müsta~ni
hayat ya~ad~~~ndan bahis konusu ferdi nitelikli ürünler, kopuk kopuk kalacak ve sonunda fertle beraber yok olup gidecekti. ~nsan ili~kileri
örüntüsü olan toplum zemini; bu k~s~r döngüyü önlemi~, hayat problemlerinin çözümünde bilgi ve tecrübe transferi sonucu, insan evreninde kafa
ve güçbirli~inin do~mas~na yol açm~~t~r.
Yukar~da özelliklerine de~inilen be~eri ortakl~~~n, zaman kadrosu içindeki sonuçlar~~ daha ilginçtir. Çünkü insan türünün elemanlar~~ aras~ nda
bilgi ve tecrübe transferi anlam~ ndaki e~itim ili~kisi; zaman~n ak~~~~içinde,
kültürel birikim ve miras~ n olu~umuna imkan sa~lamaktad~ r. Bu suretle
nesilden nesile ay~klanarak benimsenen, kullan~lan ve yeni ilavelerle geli~tirilen bilgi ve tecrübeler, gelenek denilen ortak çözüm paketleri veya
kültür kal~plann~~ husule getirmi~~olmaktad~r. Esasen kültürün muhtevas~,
çe~itli ihtiyaç ve sosyal hayat alanlar~nda ~ekillenen gelenekler kolleksiyonudur 7.
Yenilik ve hususilik, anlam yükleri itibariyle, insan ve toplum evrenini
aç~ klay~c~~ kavramlard~ r. Çünkü insan türü d~~~ nda gerçek anlamda de~i~me, yenile~me ve hususi olu~~sözkonusu de~ildir. örne~in kar~nca ve ar~~
türünün zaman uzay~nda varl~k sahas~na ç~kan elemanlar~~için bu kavramlar~n ciddi bir anlam ta~~d~~~~söylenemez. içgüdüsel davran~~~ ve ili~ki
örüntülerinden olu~an bu iki canl~~ türüne ait hayat program~, de~i~ik zamanlarda türü temsil eden elemanlarca uygulan~ r. önceki ku~ak sözkonusu programda hiçbir de~i~iklik yapmadan temsil görevini sonraki ku~a~a
devreder. Bu mekanik sürece, zaman kadrosunda türün iradesine ba~l~~
hiçbir ilave ve de~i~iklik yans~ maz. Bu bak~mdan zaman uzay~ndaki farkl~6 Kessler, G.: Sosyolojiye Ba~lang~ ç, Gev. 2. F. F~nd~ko~lu, ~stanbul 1985, S. 107-124;
Ülkenin, H.Z.: a.g.e., 1967, S. 138-145.
7 Barnouw, V.: An introduction to Antropology. London 1975, s. 3; Carr, E. H.: a.g.e.,
s. 74-79: Kafeso~lu, ~: Türk Milli Kültürü, Bo~aziçi Yay., ~stanbul 1989, s. 15-26; özlem, D.:
Tarih Felsefesi, Ege Üni. Edebiyat Fak. yay~ n~ , ~ zmir 1984, s. 40.
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lasmalar~ n ve ay~klanmalar~n özeti say~labilecek kar~ nca veya ar~~ kültüründen söz etmek kabil de~ildir'. Halbuki insan türünün zaman
kadrosu içinde üretti~i davran~~~ve ili~kiler için yahut bunlar~n sonuçlar~~
aç~s~ndan bir umumile~tirme yap~lamaz. Türde§ olman~n getirdi~i ortak
baz~~ özellilderden sarfmazar, ayn~~ veya farkl~~ zamanlarda varl~k sahas~na
ç~kan insanlar, nitelik ve nicelik bak~m~ndan yeni, de~i~ik ve hususi bir
davran~~~ve ili~ki örüntüsü sergilemektedir. Bahis konusu de~i~me ve hususili~in ard~nda türün elemanlar~~ aras~ndaki sürekli bilgi ve tecrübe transferi bulunmaktad~r. Bu suretle daha sonra varl~k alan~na ç~kan insanlar, atalar~n~n tecrübesini, kendi hayatlannda kullanmak üzere haz~r kredi olarak
bulmakta, bu kredi potansiyelini tecrübeleriyle art~rarak, kendini izleyen
ku~aklara devretmektedir. Sonuç olarak, zaman ilerledikçe insan türüne
özgü de~i~ik hayat serüvenleri do~maktad~r. öyleyse insan hayat~~ ayn~~ senaryonun icras~na dayal~~ bir tekrardan ibaret kalm~yor. Türün her temsilcisi, hayata sosyal ve medeni çizgi bak~m~ndan ayn~~ noktadan ba~lamak
yerine, atas~n~n b~rakt~~~~yerden yan~a ba~lam~~~olmaktad~r. De~i~me, yenile~me ve hususi olu~un gerçek anlamda be~eri gerçekli~i temsil etmesi,
buradan kaynaklanmaktad~r 9.
~nsan~n ki~ilik geli~tirme sürecinde kalit~m ve çevrenin tesirlerini ara~t~ran çal~~malar, ö~renilmi~~davran~~lar~n genlerle tevarüs edilmedi~i hususuna aç~kl~k getirmi~tir O halde hayat~n~~ idame için her~eyi sonradan
ö~renmek durumunda olan insan türünün, zaman kadrosu içinde varl~k
alan~na ç~kan temsilcileri aras~ndaki de~i~meyi, genlerle aç~klamak
mümkün de~ildir. Bu noktada insanlar~~ ayn~~senaryoyu canland~ran silik
bir figüran olmaktan koruyarak, her insana ve nesle hususilik kazand~ran
sosyal gen konumundaki gelenekler dikkati çekmektedir. Bilhassa da zaman kadrosu içinde insan~n üretti~i tecrübe ve bilgileri bütünle~tiren, payla~t~ran, biriktiren ve gelenek olu~umuna- geli~imine imkan sa~layan temel
bir sosyal ili~ki türü konumundaki e~itim ili~kileri veya e~itim gelene~i.
Freund, J.: Be~eri Bilim Teorileri, Çev. B. Yediy~ld~z, TTK Yay~n~, Ankara 1991, s.
41: Halk~n, E.: Tarih Tenkidinin Unsurlar~, Çev. B. Yediy~ld~z, TTK Yay: Ankara 1989, s.
33; ülken, H.Z.: a.g.e., 1967, S. 70-71.
9 Bilhan, S.: E~itim Felsefesi, A.Ü. EBF Yay., Ankara 1991, s. 100-102: Carr, E.H.:
a.g.e. s. 151.
1° Baron, R.A, ve Di~erleri: a.g.e. s. 502-508. Ozakpmar Y.: Psikolojinin Temel Mefhumlan, S.Ü. Yay~n~ , Konya 1987. s. 32-35; Morgan, C.T.: a.g.e. Psikolojiye Giri~. Çev. H.
Anc~~ ve Di~erleri: a.g.e. s. 27-35.
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Gerek insanl~~~n zaman kadrosu içinde üretti~i her tür bilgi ve
tecrübe birikimine izafeten kullan~lan kültürel miras, gerekse bunun dinamik bir parças~~ olan e~itim gelene~i; irade sahibi bu canl~~ yarat~~~ n tarih
yapma rolüne ~~~k tutmaktad~r. Çünkü kültür ve tarih, birlikte kullan~lmas~~ gereken kavramlard~r. Daha önce temas edildi~i gibi kanncalann ve anlam tarihilik vasf~~ yoktur. Zaten tabir yerinde ise kar~nca kültürünün ilk
ta~~y~c~lar' ile son ta.~~rc~lan aras~nda de~i~iklik bulunmamaktad~r. Bu bak~mdan kar~nca alemini tan~mak için mevcut kar~nca sürülerini incelemek
kafidir. Bu bilgi ve bulgular, milyonlarca y~l önceki kanncalan da tan~ may~~ sa~lar. Insan~n biyolojik özellikleri için de ayn~~ yakla~~m tutarl~~ olabilir.
Ama onun medeni kimli~i, günübirlik de~i~mektedir. Dolay~s~yla insan~ n
sosyal yönüne dair bugünkü bilgi ve bulgular, ony~l evvelki medeni çizgiye dahi ~~~k tutamaz. Onun hayat~~ zaman uzay~nda sürekli de~i~im ve kurulmalara sahne olmaktad~r". E~itim süreci ile gerçekle~en kültür transferi
ve birikimi, farkl~~ medeni çizgiler olgusunu da beraberinde getirmektedir.
Bu sayede sa~lanan kültürel ve zihinsel süreklilik ise güncel be~eri gerçekli~in, binlerce y~l önce ya~am~~~insanlar~n bilgi ve tecrübe harc~~ ile yo~rulmas~ na sebep olmaktad~r.
2. Tarih Bilgisine Duyulan ihtiyac~n Temel Nedenleri ve E~itim Gelene~inin
Tarihi Kökleris
Önceki alt ba~l~kta yap~lan tart~~malar; e~itim süreci üzerine temellenen insan~n tarih yapma rolü ve bu rolün ifas~~ ile zaman kadrosu içinde
ortaya ç~kan sosyal ve kültürel de~i~meleri yans~tacak tarihi bilgi ihtiyac~ n~~
i~aretlemektedir. Be~eri gerçeklik tek düze i~leyen bir mekanizma olmad~~~na göre; zaman uzay~ndaki de~i~ik ve hususi hayat hamleleri, insan~ n
tarih yapma rolüne aç~kl~k kazand~nrken; bu de~i~meleri izlemenin de tarihi bilgi ile mümkün olabilece~ini ihsas ettirmektedir. Bahis konusu olan,
tarihi varl~k niteli~ine sahip insan~ n, tarihilik niteli~ini haiz kültürel
ürünlerini, yine onun tarihi yorumunda kullanma giri~imidir. Kültür ta~~y~c~s~~ gelenekler içinde insana tarih yapma rolü bah~eden e~itim gelene~inin tarihsel geli~imine ~~~k tutacak bilgiler, elbette bu yorumlama giri~iminde ayr~~ bir önemi haiz olmal~d~r.
Insan~n tarih merak~, evrensel ve fitri bir e~ilimdir. Her insan en az~ndan nesebini bilmek istedi~i için tarihe ilgi duyar. Bu bak~mdan tarihçiliülken, H.Z.: Bilim Felsefesi, ülken yay. ~stanbul 1969. 5.42-46: Bilhan, s.: a.g.e., s.
267-290; Can-, E.H.: a.g.e.; 142-151.
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~in amatörce ürünleri, eskiden beri nesep ara~t~rmalar~ na dayan~r. ~nsan
davran~~lar~ n~ n ard~ nda hissi ve mant~ki nedenler, tek veya birlikte bulunabilmektedir. Tabii ki tarihi bilgi edinme giri~imi, hissi nedenlerle aç~klanabilecek hobi davran~~~~ de~ildir. Bu davran~~~n ard~nda mant~ki gerekçeler de yer almaktad~r. Her~eyi ile geçmi~in devam~~olan insan, öteki canl~lar
gibi günübirlik ya~ayamaz. Hayal ve sezgileri ile gelece~i de ya~ad~~~~ana
çekmektedir. Böylece geçmi~in tecrübeleri ile gelece~e ait tasar~lar~~ kar~~la~t~rarak ya~ad~~~~an~ n hamlesini düzenlemeye koyulmaktad~ r. Geçmi~~ölü
oldu~u için onu de~i~tirme ~ans~~ olmamakla beraber, tarihi bilgi vas~ tas~yla geçmi~i bugünün hesab~na sorgulamakta; güncel be~eri gerçekli~i ve
bundan kaynaklanan sorunlar~~ kavramak kolayla~maktad~r 12. Modern
kültürün ikiz direklerinden biri olarak tarih, insan ve toplum evreninin
her kö~esine sinmi~tir. Çe~itli sosyal hayat alanlar~nda insan ürünü her
nevi maddi ve moral kültür unsurlar~n~n ve geleneklerinin ba~lang~ç ve geli~imine ait bilgi türü, i~te bu nedenlerle önemli say~lmaktad~r13.
~nsan~ n güncel sorunlara çözüm aray~~~ nda tarihi bilgiye olan ihtiyaç,
onun ferdi davran~~~sistemini ve kurumla~m~~~ili~ki örüntüleri olan sosyal
sistemleri aç~klay~c~~ bilgi modelleri vas~tas~yla daha kolay anla~~labilir.
Örne~in literatürde tarih ekseriya haf~za ilmi ~eklinde nitelendirilir. Bu niteleme, tarihi metodolojik ve epistemolojik olarak temellendirmek için yap~lm~~t~ r. Oysa tarihin haf~za ile ili~kisi, insan~n güncel ya~am~na sa~lad~~~~
katk~lar bak~m~ndan daha tutarl~~ gözükmektedir.
Modern psikolojinin tesbitlerine göre, insan~n davran~~~sisteminde haf~za ünitesi önemli bir yere sahiptir. Çe~itli alt sistemlerin yap~~ ve fonksiyon bütünle~mesinden ibaret olan zihin veya davran~~~sistemi, insan-çevre
ili~kisinde, birey baz~nda, intibalci davran~~lar~n üretim tezgah~d~r. Çevreden al~ nan mesajlar, duyum süreciyle bekleme salonu konumundaki geçici
haf~zaya aktard~n Daha sonra alg~~ ve dikkat denilen süreçlerle önem ve
önceliklerine göre seçilmi~~mesajlar zihnin i~leme ünitelerine gönderilir.
Burada gerekli analiz ve sentezlere tabi tutulan mesajlar, belirli problem
durumlar~~ için üretilmi~~çözümpaketi halinde bilgi olarak uzun vadeli haf~zaya iletilir. Uzun vadeli haf~ za, bireyin kendi fonu haline getirdi~i
ö~renme sonuçlar~ n~ n sakland~~~~zihin ar~ividir. Bir ba~ka ifadeyle haf~za2

Thomson, D.: a.g.e., s. 5-25; Burke ve Di~erleri: a.g.e., S. 52; Ibn-i Haldun, Mukaddime I. Çev. Z.K. Ugan, MEB, Istanbul iggo, s.4-5.
13 Toynbee, A.: 'tarih Bilinci (A Study of History), Bate~~Yay., ~ stanbul 1978, s. 48-50.
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n~ n muhtevas~~ amaç ve önceliklerine göre kodlanarak yerle~tirilmi~~bilgilerden olu~maktad~r. ilke olarak çevreden insana yönelen her etki, d~~ardan gözlenebilecek bir tepkiyle sonuçlanmaz. irade sahibi bir varl~k olmas~~ ,hasebiyle belirli bir zamanlama ve gereklilik s~ras~ na göre komuta merkezi konumundaki beynin emri üzerine ve hat~ rlama denen süreçle uzun
vadeli haf~zadan al~nan bilgi yine beynin emri ile icra organlar~~say~lan biyolojik ünitelerde davran~~a dönü~türülmü~~olur. Bunu takiben icraat~n
çevredeki sonuçlar~~ölçülerek "netice bilgisi" denilen yeni mesajlar halinde
sisteme aktanl~ r geri döner. Böylece bahse konu süreç çevreye aç~k olan
sistemin dengelenmesini ve çevre ~artlar~ na pozitif intibak~n~~ sa~lam~~~olmaktad~r 14.
Yukar~daki tasvir ve tesbitler ~~~~~nda, insan~n ö~renme sonuçlar~~ veya
kendi fonu haline getirdi~i bilgilerin sistemli olarak sakland~~~~ar~ivin, haf~za ünitesi oldu~u anla~~l~yor. Bu özelli~iyle haf~za çe~itli durumlara ili~kin zihnin her seferinde üretti~i çözümler ve geli~tirdi~i kararlar için kullan~lan bir laboratuvar konumundad~r. Böylece benzer problem durumlar~nda insan~n yeni bir zihinsel çabaya gerek duymadan haf~za ar~ivindeki
bilgileri kullanarak tepki üretmesi kolayla~m~~~oluyor. Haf~za ar~ivinde yeni ve de~i~ik problemler için çözüm te~kil edecek bilgi fonlan artt~kça, ferdin intibak h~z~~ da artm~~~olmaktad~r.
insanda haf~za ve hat~ rlama süreçleri, ay~klanm~~~bilgilerin haf~zadan
silinmesini sa~layan unutma süreci ile dengelenmi~tir. insan haf~zas~~ s~ n~ rl~~
oldu~u için bütün ferdi tecrübelerin sonuçlar~ n~~ burada saklamak ve uzun
süreli tutmak imkans~zd~r. Asl~nda bu, haf~zan~ n ekonomik kullan~ m~na da
ters dü~er. Haf~za ar~ivinde saklanacak bilgiler, önem ve önceliklerine göre
yerle~tirilmeli, ay~klanarak burada tutulmal~d~r. i~te bu görev, unutma
süreci ile gerçekle~mektedir. "Her~eyi ö~renme arzusu, önemli ~eylerin
ö~renilmesine engel olur" sözü, zihnin bu özelli~iyle ilgili olmal~d~ r 15.
Haf~za, hat~ rlama ve unutma süreçlerinin olmad~~~~bir zihin sisteminin tamamen etkisizle~ece~i â~ikard~r... Bo~~veya i~levini yeterince
yapmayan haf~za insan~~ hayat~n her safhas~ nda ve basit-karma~~k her
14 Baron, E.A.: a.g.e., s. 197-198. Candillac, ER.: ~ nsan Bilgisinin Kayna~~~Üzerine Bir Deneme, Çev. M. Kat~rc~o~lu, MEB.: ~ stanbul 1989, s. 58-60; özakp~nar, Y.: a.g.e., s. 15-29; Morgan,
C. T.: a.g.e., a. 106-133.

15

Özakp~nar, Y.: a.g.e., s. 29; Nietsche, E: Zamana Uymayan Dü~ ünceler, Tarih Felsefesi (Yaz.

Do~an Özlem), s. 208'den naklen.
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problem kar~~s~nda ayn~~ miktar ve kalitede zihin gücü kullanmak gibi bir
k~s~r döngüye dü~ mesini, tabii ve sosyal çevreyle ili~kilerinde yarat~c~ l~ ktan
uzak ve pasif bir ö~e haline gelmesini netice verecektir. Dolay~s~yla insan
hayat~n~ n her an~ ndaki intibak performans~~ sabit kalacak; ki~ilik olu~umu
ve geli~imi t~ kand~~~~için yeti~kin ve yeti~mekte olan insan ikilemi de ortadan kalkm~~~olacakt~r. Haf~zan~n devre d~~~~kald~~~~bir davran~~~sisteminde
çevredeki yank~lar~ n ölçülerek yeni çözümlemelerden sonra geli~ mi~~ve
uyar~c~~ bilgi niteli~inde netice bilgisinden yararlan~ lmas~: böylece çevresel
de~i~meler kar~~s~nda do~ru davran~~lar üreterek, intibak kolayl~~~~sa~lanmas~~ da söz konusu olamayacakt~r.
Haf~ za ve netice bilgisinden yararlanma olgusunun benzerlerine biyolojik ve psikolojik modellerden ilham al~ narak geli~tirilmi~~sosyal modellerde de rastlanmaktad~ r. Zihin sistemi gibi çevre ile al~~veri~~halinde aç~ k
sistem özelli~ine sahip sosyal te~kilatlarda "geri bildirim", temel ögelerden
biridir. Bir te~kilat~n devaml~ l~~~ ; sahip oldu~u bilgi birikimi ve önceki uygulamalara ili~kin uyanc~~ ipuçlar~ndan yararlanma düzeyiyle ba~lant~l~d~n
Sosyal sistemin i~leyi~i ve ürünlerinin niteli~i hakk~ nda toplanan bilgi demeti olarak "geri bildirim", amaçlara uygun faaliyet göstererek kaliteli
ürünlerle varl~ k ve devaml~l~~~n~~ sürdürmek bak~ m~ndan sistem için zorunludur. Bilhassa planl~~ faaliyet için kurulan formal te~ kilatlar; ne yapt~klar~n~~ bilmeden, gelecekte ne yapacaklar~ n~~ planlayamazlar. Bu nedenle te~kilat~n etkinli~i, i~leyi~~ve ürün boyutuyla ilgili güvenilir ve güçlü geri bildirimlerle s~n~rl~d~ r. Çe~itli alt sistemlerin bütünle~mesiyle ortaya ç~ kan te~kilatlarda girdi, i~ lem ürün ve çevre gibi ö~eler, geri bildirim denilen bir
ba~ka temel ögeyle tamamlanm~~~olmaktad~ r. Ço~unlukla denetim faaliyetlerinin ürünü olarak elde edilen geri bildirimler; amaçlar bak~ m~ndan
de~erlendirilip, yap~ya ve çal~~ma düzenine yans~t~lmad~kça,te~kilat~ n etkisizle~mesi ve varl~~~ n~n tehlikeye girmesi kaç~n~lmazd~r 16.
Binlerce y~ll~ k zaman çizgisinde ay~klanarak ~ekillenen be~eriyetin hayat ve dünya görü~ü, insan~n temel ve tali ihtiyaçlar~ na cevap verecek i~birli~i ve i~ bölümü üniteleri konumundaki sosyal te~kilatlara vücut vermektedir. Ayn~~ amaç ve felsefenin ürünü say~lan te~kilatlar bütünü ise sosyal kurum denilen temel ö~eleri meydana getirir: Aile, ekonomi, yönetim,
'6 Douglas, M.G.: "Do Management Control Systems Achieve Their Purpose?", Managament Review. Vol: 56, No: 2 (February 1967), pp. 4-18 Ba~aran, ~.E., Yönetim, Ankara 1989, s. 118-1 2 I : Özakpmar, Y.: a.g.e., s. 39-42.
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din-dü~ünce ve e~itim ~eklinde bölümlenen bu ögelerin ahenkli bile~imi
ve ortak kültürel-sosyal kimlik alt~ nda yer almalanyla da toplum denen
büyük be~eri ortald~ k veya üniteler husule gelmi~~olmaktad~r. Fert-te~kilattoplum üniteleri aras~ nda amaç-yap~-süreç bak~ m~ ndan önemli benzerlikler
göze çarpmaktad~ r. Ferdi uzviyet ve te~ kilatlar gibi toplumlar da varl~k ve
devaml~l~klann~~ koruma endi~esi içindedirler. Bu varolu~~mücadelesi yine
aç~ k ve genel sistem özelli~ine sahip toplumun, çevre de~i~melerine kar~~~
pozitif intibalayla sm~rl~d~ n Ferdi uzviyetin devaml~l~~~ , 50.60 y~ll~k ömrü
ve hayat~d~r. Bu s~n~rl~~ zaman dilimini kendini gerçekle~tirme u~ra~~~ile
doldurmaktad~ r. Toplumun devaml~l~~~~ise, as~ rlarla ifade edilecek, tarih
sürecidir. Toplum bir ortakl~ k ise, bunun sonuçlar~~ varl~~~ n~~ korudu~u sürece uzun zaman çizgisinde ve a~ama a~ ama elde edilecektir". Toplum
hayat~, tek ki~inin hayat~~ barem al~ narak kavranamaz. Burada nesiller ve as~ rlar sözkonusudunToplumlann devaml~l~~~, evrensel medeniyet
sahnesindeki de~i~melere uygun davran~~~üretmek ise bunu nesillerin
nöbetle~e sürdürdükleri ve belki onlarca yüzlerce y~lda gerçekle~ecek hayat
hamleleri veya sosyal tepkimeler ~eklinde dü~ünmek gerekir. Çevre de~i~melerine uygun nitelikte davran~~~üretemeyen, zaman~ n ak~~~~içinde gerekli hamleleri yapamayan toplumlar~n varl~~~, do~al olarak, tehlikeye girmektedir. Bu yarg~ , ferdi zihin sistemindeki haf~zan~ n yerini tutacak ve ayn~~ görevi yapacak sosyal haf~zan~n lüzumunu ihsas ettiriyor.
I~te, toplum denilen büyük be~ eri üniteler veya genel sistemlerin haf~zas~, tarihtir. Insanlar~ n zaman kadrosu içinde çe~itli sosyal hayat alanlar~ nda her probleme bulduklar~~ do~ru veya yanl~~, basit veya karma~~ k her
türlü fikri ve tatbiki çözümler, sosyal haf~ za konumundaki tarih laboratuvarlar~ nda yer almaktad~ r. Aile kurumuna ili~kin; tek e~li çok e~ li aile, içten ve d~~ tan evlilik, çekirdek ve büyük aile anlay~~lar~~ ve uygulamalar~~ tarih kadrosu içinde yer almaktad~r. Ekonomi kurumuna ili~ kin; avc~ l~ k,
toplay~c~l~ k, tar~ msal üretim-tüketim-da~~t~ m ve payla~~m ili~kileri ve anlay~~lar~~ küçük meslek kollar~~ ve ~ehir ekonomisi, s~ nai üretim ve tüketim
anlay~~lar~~ ve uygulamalar~ ; kontrollü ve serbest ekonomi anlay~~~ve uygulamalar~~ yine be~eriyetin ortak tarih kadrosuna girmektedir. Yönetim kurumuna ili~kin; çe~itli te~kilat yap~lar~~ ve yönetim teorileri, bunlar~ n konu
veya müessese baz~ ndaki uygulamalar~~ tarih kadrosunda yeralmaktad~ r.
~nsan~n varolu~undan bu yana, zihinleri ve filleri etkileyen dini ve felsefi
inançlar ve uygulamalar, din ve dü~ ünce kurumuna ili~ kin tarih kadrosundaki sosyo-kültürel ürünlerdir.
17

Thomson, D.: a.g.e., s. 5; Carr, E. H.: a.g.e., s. 178-179.
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Nihayet anne-yavru ili~kisiyle ba~layan, insanlar~n ferdi tecrübelefini
takas ederek birbirini kültürlemesi esas~na dayanan e~itim konusunda; niçin, nas~l, hangi ~artlarda kimin e~itilece~i ve de~erlendirece~i sorular~~ kar~~s~nda binlerce y~ld~r de~i~ik fikri ve tatbiki çözümler geli~tirilmi~tir. insan~~ araç ve amaç kabul eden, toplum menfaatlerini ve birey menfaatlerini
öne ç~ karan e~itim görü~~ve uygulamalar~; dinamik ve statik, kapsaml~~ve çerçeve nitelikli, sadece zihne, duyuya ve kalbe yönelen yahut hepsine dengeli
yönelmi~~derslerden kurulu program anlay~~~ve uygulamalar~; teori a~~rl~kl~~ve
uygulama a~~ rl~ kl~~ program muhtevalar~; tek tarafl~~ etkileme ve etkile~im esas~ na dayal~~ ö~retim sistem ve stratejileri; anlat~ m soru-cevap, imla, ferdi çal~~ma, grup çal~~mas~~ ve laboratuvar metodlar~; aktif ve pasif ö~retmen modelleri;
aktif ve pasif ö~renci modelleri; güdümlü ve otokontrole dayal~~ disiplin anlay~~~ve uygulamalar~; e~itim ortam~ nda disiplinin teminine matuf maddi-moral
ceza ve mükafatlar. Ceza veya mükafat a~~rl~ kl~~ disiplin ugulamalar~~ yahut
her ikisini dengeli olarak kullanmay~~ gözeten anlay~~~ve uygulamalar~; fildi~i kule imaj~ na sahip okul modelleri; çevre de~i~ melerinden etkilenen ve
onlar~~ etkileyen sosyal aç~ k sistem özelli~ine sahip okul modelleri; bütün
sorumlulu~u okula ve ö~retmene yiikleyen e~itim anlay~~~ve uygulamalar~ , buna kar~~l~ k insan yeti~tirme görev ve sorumlulu~unu okul-aile-çevre
i~~birli~ine dayand~ ran e~itim anlay~~~ve uygulamalar~; din kurumu
güdümünde geli~en okul modelleri ve laik okul modelleri; imtiyazl~lara
mahsus okul ve e~itim anlay~~~. Buna kar~~l~k olabildi~ince geni~~katmanlara hitap eden e~itim anlay~~~ve uygulamalar~. E~itim hayat~ na ili~kin kesik örneldemelerle say~lan bu anlay~~~ve uygulamalar, e~itim ili~kilerinin
kurumla~m~~~boyutunu ve zaman uzay~ ndaki de~i~im çizgisini yans~t~yor.
E~itim her nevi bilgi ve tecrübe transferini kapsayan kültürleme süreci
olarak anla~~ld~~~ndan; be~eriyetin varolu~undan beri vücuda getirdi~i
bütün sosyal ve kültürel ürün ve araçlarla toplum evreninin her semtinde
gerçekle~en tesadüfi ö~retme-ö~renme süreçlerini ve bu süreçlerin z~mnen
ihtiva etti~i dü~ünceleri de hesaba katmak gerekir.
Yukar~da anaba~l~ klar halinde birkaç paragrafta dile getirilen fikir ve
filler, hayat~n de~i~ik alanlar~nda ve zaman~n ak~~~~içinde, fen ve toplumlar~n yarat~c~~ zekalann~~ kullanarak ortaya koyduklar~~ de~erler ve gelenekleri temsil etmektedir. Böylece ça~da~~medeniyetler bu birikimin süzülmü~~
ve özetlenmi~~haldeki meyvelerini ihtiva etmektedir. Ça~da~~insan~ n zihni,
hissi ve hareki her davran~~~~kök-semere ili~kisi içinde, nesillerin üretti~i
bilgi ve tecrübeleri kapsayan tarih dedi~imiz sosyal haf~za taraf~ndan bes-
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lenmi~~olmaktad~r- 18. Bugün uzaya giden insan, üç-be~bin y~l evvel, say~ lan
ve yaz~y~~ ke~feden insanlann fikir ve tecrübe harc~ yla bahis konusu davran~~~n~~ veya hamlesini yap~land~rmaktad~ r.
Be~eriyetin haf~zas~~ olarak nitelendirilen tarih kadrosu içindeki bilgi,
fikir ve tecrübe birikimi, bütünlük arzeder. Bu birikim ~u veya bu millet
yahut ~ah~~~de~il, bütün insanlann hizmetindedir. Ancak tarih sahnesine
ç~km~~~her toplumun, kendini gerçelde~tirme ba~ans~n~~ e~it tutmak do~ru
olmaz. Çünkü her toplumun içinde ya~ad~~~~tabii-sosyal ~artlar çevresiyle
temas ve etkile~im süreci farkl~~ olmu~tur. Neticede be~eriyetin tarih yapma
rolündeki pay~~ az veya çok gerçekle~mi~tir. Bu bak~mdan evrensel nitelikli sosyo-kültürel de~erler yan~nda, toplum baz~nda orijinalitesi olan sosyo-kültür de~er ve gelenekleri gözard~~ etmek mümkün de~ildir. ~ nsanl~ k
tarihi veya dünya tarihi yan~nda toplumlann milli tarihleri yani kendilerine ait sosyal haf~zalan vard~ r ve bütün parça ili~kisi içinde dikkatten
uzak tutulmamal~d~r. Zaten ~ah~slar~ n tarihinden sözetmek anlams~zd~ r 19
Birey toplumlann kuca~~nda ~ahsiyet oldu~u için ona ait her~ey, topluma
izafe edildi~inde bir anlam ta~~r. Fert-toplum ili~kisi, ard~ ndan toplumbe~eriyet ili~kisine uzan~ r. Ferdin davran~~lan nas~l toplum taraf~ ndan ~ekillendiriliyorsa; kültürleraras~~ etkile~im yoluyla toplumun davran~~lar~~ da be~eri çevresi taraf~ ndan ~ekillendirilmi~~oluyor. Bu bak~ mdan tarih kadrosuna,
güncel sorunlara çözüm aray~~~ nda insan türünün ortak tarihi miras~ na
mukayese yakla~~m~yla her insan~n ve her milletin ba~vurmas~~ mümkün ve
mant~ld~d~r.
Tarih kadrosuna giren fikir ve fiillerde bütünlük olmakla beraber ait
oldu~u ihtiyaç ve sosyal hayat alan~ na göre bu kadroda bir önem ve öncelik s~ralamas~~ ve tasnifi yap~ labilir. önceki paragraflarda benzer ihtiyaç ve
sosyal hayat alar-uy/la ilgili olanlar~n anahtarlanyla ayn~~ kadro içinde verilmesi, bu varsay~ma dayanmaktad~ r. Dünya tarihine veya toplumlar~ n tarihine mal olmu~~hiçbir gelenek ve de~eri, ait oldu~u sosyal hayat alan~yla
s~ n~rl~~tutarak çözümlemek mümkün de~ildir. Bu bak~mdan tarih kadrosu
içindeki bir siyasi hadise; zamanda~, fikri, dini, aileyi, iktisadi ve terbiyevi
hadiselerle temas noktalar~~ bulunarak anlaml~~ bir yoruma tabi tutulabilir 2°.
~s Colligwood R.G.: a.g.e., S. 249-282; Burke ve Di~erleri; a.g.e., s. 7; Thomson, D.,
a.g.e., s. 6-7.
Freyer, H.: Sosyolojiye Giri~. Çev. N.Abadan AC. SBF Yay. Ankara 1967, s. 27-41;
Carr, E.H.: a.g.e., s. 43-74.
20
ülken, H.Z.: a.g.e., 1969, S. 243-248; Kodaman, B.: "Tarih Ara~t~ rmalar~ nda Metod
Meselesi", Milli Kültür, say~~ 81, ~ubat 1991, s. 32-33; Thomson, D.: a.g.e: S. 24-25.
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Tarih denilen be~eriyet ar~ivinin, e~itim ihtiyaç ve sosyal hayat alan~na ait bölümü, ayr~~ bir ehemmiyeti haizdir. Çünkü ferdi haf~za nas~l
ö~renme sürecinin sonuçlar~n~~ ihtiva ediyorsa; be~eriyetin zaman uzay~nda
dolan haf~zas~~da kültürleme, bilgi ve tecrübe transferi, nesillerin birbirini
yeti~tirmesi anlam~ndaki kurumla~m~~~olsun veya olmas~n e~itim ili~kilerinin ürünlerini ihtiva etmektedir. Birinci altba~l~kta tart~~~ld~~~~gibi gelenek
olu~turma ve bu gelene~in dinamik bir süreç içinde u~rad~~~~de~i~iklikler,
e~itim ili~kileri ile ba~~nt~l~d~r 21. Bütün sosyal hayat~~ ku~atan sözkonusu
ili~kiler kurumla~t~~~~ve etkin i~letildi~i oranda toplumlar~n tarih yapma
rolü de etkinle~mi~ ; bu sayede toplumlar her alanda e~itimle olu~turduklar~~ geleneklere yine etkin e~itim çal~~malar~yla kolayl~kla yol ald~rabilmi~lerdir. E~itim ili~kilerinin yeterince kurumla~mad~~~~toplum ve kültür çevrelerinde ise gelenekler ya tam olu~mam~~~veya bu geleneklere be~eriyetin
medeniyet tablosundaki de~i~melere uygun tempoda yol ald~ramad~~~~için,
c~l~z ve emekleme düzeyinde kalm~~t~ r. Nitekim bugün ça~da~~medeniyetin sinema ~eridi gibi h~zl~~ de~i~me sürecinin ard~ndan da neredeyse insan
hayat~n~~bütünüyle çevreleyen kurumla~m~~~ve etkin e~itim süreci yer almaktad~r. Bu bak~mdan insanl~~~n ve toplumlar~n tarihinde e~itimle ilgili
birikimler önemli ve öncelikli bir yere sahiptir. E~itimin di~er be~eri gelenekler aras~ ndaki konumu, lokomotife benzetilebilir. Dolay~s~ yla be~eri geleneklerin zaman uzay~ndaki yolculu~unu takip edebilmek için lokomotif
görevi yapan e~itim gelene~inin nitelik ve nicelik boyutlanndaki de~i~melerini anlamak gerekir. K~sacas~~ e~itimin olu~um ve geli~im safhalan hakk~nda ayd~nlanm~~~olmak toplumlar~n di~er geleneklerini de tan~ ma ve
kavrama yönünde at~lm~~~önemli bir ad~m olmaktad~r.
Buraya kadarki tahlillerde psikolojik ve sosyolojik modellerden esinlenerek sosyal haf~za ~eklinde nitelendiren tarih; ba~ta e~itim olmak üzere
her alandaki güncel sorunlara çözüm aray~~~nda insan istifadesine haz~r
vaziyette tecrübe ve bilgi y~~~n~~ olarak bir kenarda bekliyor. Bütün be~eri
geleneklere zaman ray~nda rol ald~ rabilmek, tarihi bilginin bir projeksiyon
gibi insanl~~~n bugününü ve gelece~ini ayd~nlatmas~na ba~l~~görünüyor 22.
Manevi bir ki~ilik olarak her toplum, tarih sahnesinde kendini gerçekle~21 Frost, S.E.: Historical and Philosophical Foundations of Western Education, Colotnbia
Ohio 1966, s. 3-7, Koçer, H. A.: E~itim Tarihi I "~lk Ça~", A. Ü. E~itim Fak. Yay. Ankara 1980,
Önsöz., Carr, E. H.: a.g.e., s. 158-165.
22 Frayer, H.: a.g.e., s. 97-98; Burke ve Di~erleri: a.g.e., S. 50-52; Köymen, M.A.:
"Türk Tarihinde Ara~t~ rma Metodu", Milli Kültür, say~~81, ~ubat 1991 , S. 15-16.
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tirmek için sosyal haf~zas~ndaki önceki çözümlere müracaat etmek ve geçmi~teki hayat hamlelerinin çevrede b~rakt~~~~izlere ili~kin uyar~c~~ geri bildirimleri kullanmak durumundad~r. Nehir gibi akan zaman içinde, çevresinde husule gelen de~i~ikliklere pozitif intibak gösterebilmek, toplumlar~n
öncelikle milli haf~zas~~ ikinci derecede insanl~~~n geçmi~~tecrübelerinden
etkin olarak yararlanmas~yla mümkün olabilir.
Ferdin günlük davran~~lar~n~~ ferdi haf~za k~lavuzlad~~~~gibi toplumlar~n
hayat hamlelerini de kollektif haf~ zalar durumundaki tarih k~ lavuzlamaktad~ r. Bu bak~ mdan, güncel sorunlarla tarihin ili~ kisini sorgulamak dahi yersizdir. Ça~da~~insan ve toplum ne kadar h~zl~~ ko~arsa ko~sun tarih onun
aya~~na ba~l~~ zincirdir. Hayat~ n her yerine ve her an~ na sindi~i için bu
ba~dan kurtulmak mümkün de~ildir. O halde en mant~kl~~ davran~~, bahis
konusu ba~~ n mahiyetini kavramakt~ r. Çünkü tarih ne kadar iyi tan~n~rsa
onun daha az kölesi olunur. Geçmi~~do~ru ve yanl~~lar ile bugüne sindi~ine ve gelece~e sirayet edece~ine göre içinde bulunulan an~ n sorunlar~na
ancak tarihi bilgi ile te~his koymak ve uygun çözümler üretmek kabil olabilir 23. Tarih kadrosundaki do~ru çözüm paketleri, güncel problemlere
çözüm aray~~~ nda karar isabetini art~ ran bloke edilmi~~haz~r kredidir.
Üstelik bu kredi yüzlerce alternatif çözüm ihtiva eder. Yüzlerce çözüm
aras~nda en uygununu seçme ~ans~, insan~ n ve toplumun bugün ve gelecekteki giri~imlerinde risk oran~n~~ azaltacak ve bilincini art~ racakt~r. Yanl~~~
olarak nitelendirilebilecek fikri ve tatbiki örnekler de en az dogrular kadar,
ça~da~~insan ve toplum için gereklidir. Çünkü süreç ve sonuçlar~~ ile insan~n
önündeki yanl~~~çözümler, onun güncel sorunlara çözüm ararken binlerce alternatiften do~rular~~ bulmas~ na bir vahid-i k~yasi te~ kil eder. Tarihi bilgi ile yanl~~l~~~~konusunda kanaat getirilen fikri ve tecrübi modelleri, güncel ya~amdan
söküp atmak böylece toplumu zararl~~ virüslerden temizlemek kolayla~~ r. Bir
bak~ ma tarihe kar~~~ç~ kmak için bile tarihi bilgiden yararlanma zarureti vard~ r'.
Hat~ rlama ve unutma zihin sisteminin dengeli i~leyi~ini sa~layan iki
temel süreç olarak toplumlar~ n hayat~ nda da benzer etkiye sahiptir. Bu
cümleden olarak, insan gibi toplum da sadece hat~ralanyla ya~ayamaz. Bu
geçmi~e tak~l~p kalmakt~r ve hat~rlaman~ n patolojik ~eklidir. Geçmi~~ve
bugünden sarf~ nazar, tamamen gelece~in tasar~~ ve endi~elerine kap~lmak
23
24

Candillac, EB.: a.g.e., s. 59-60; Thomson, D.: a.g.e., s. 3-7.
ibn-i Haldun: a.g.e., S. 18-19; Burke ve Di~erleri: a.g.e., s. 52.
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da insan ve toplumun zarar~ nad~ r. ~ nsan ve insanlardan olu~ an toplum, ha25 oran~nda yar~na tahsis ederken;
yat enerjisini °k 25 oran~nda düne,
% 50 orandaki enerjisini güncel sorunlara yo~unla~t~rmal~d~r. Esasen düne
ve yar~na yönelme de bugünü daha iyi yap~land~rma içindir. Bunun aksine dünden ve yar~ndan radikal kaç~~, insan ve toplumu ya~ad~~~~anla s~n~ rl~~ biyolojik hayat seviyesine indirir. K~sacas~~ dün-bugün-yar~n dengesi
içinde ya~ama, ~uurlu insan olman~n temel ayncal~~~d~r. Çünkü insan anl~k etkilere tepki üreten mekanizma olmay~ p, onun psikolojik boyutu vard~ r"
Haf~za durumundaki tarihili~in gözard~~ edilmesi, yukarda i~aret edildi~i gibi bir bak~ma malcro ölçekte unutman~ n patolojik ~eklidir. Bu yakla~~m toplumu, kendi kendine karar üretemedi~i için ba~kalar~n~ n emirlerini uygulayan mekanik ve güdümlü bir insan y~~~n' haline getirebilir.
Toplum zaman uzay~ndaki yolculu~unda propagandalardan annmak için,
orijinal tarih miras~n~~ etkin kullanma, sorunlar~na kendine özgü çözümler
üretmek ve uygulamak durumundad~r. Zaten millet ve toplum olman~n
temel ~art~ ; geçmi~-bugün-gelecek ~uuru aras~nda denge kurrnakt~r. ~nsan
varl~~~n~~dün-bugün-gelecek ~uuruyla ke~feder. Millet ve toplum kimli~i de
ayn~~ ~uurla
Toplumlar~n tarihini zorla unutturma ve böylece tarihi olan her~eye
kar~~~ ç~ kma gibi radikal unutma olgulanna s~kça rastlanmaktad~r. Bu, toplumun tarih kadrosunda bir veya birkaç sosyal hayat alan~na ait tarihi miras için olabilece~i gibi bütünüyle tarihi olan her~eyi de kapsayabilir.
Güdümlü toplum yaratma gibi ideolojik amaçlara matuf bu olgu, bir
raddeye kadar ba~ar~l~~ olmaktad~r 27. Ama mekanik bir ünite olmayan toplum, uygun ~artlarda unuttu~u her~eyi c~l~z gölgeler halinde dahi olsa tekrar hat~rlamaktad~r. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde halen ya~anmakta
olan hadiseler, bahis konusu olgunun en yak~n ve ilginç örnelderidir.
Çünkü bu toplumlar~n bütün ene~jilerini geçmi~lerini ö~renmeye hasretmi~~olduklar~~ gözlenmektedir.
25

Nietsche, F.: a.g.e., s. 208-209; Bergson, H.: a.g.e., S. 8-4; Condillac, EB. a.g.e., s.

63-66.
Akgündüz, H.: "De~erler ve Bir Sosyal Kontrol Arac~~ Olarak Okul", Türk Dünyas~~
Ara~t~ rmalar~~ Dergisi, say~~ 73, A~ustos 91, s. 155-164.; Toynbee, A.: a.g.e., s. 50.
27
Oke. M.K.: "Tarih ara~t~ rmalar~ nda tahlil ve terkip, siyasetiyle tarih aras~ ndaki incelikten do~an mahzurlar paketidir", Milli Kültür, Say~~ 81, ~ubat 1%1, s. 6; Türkdo~an,
O.: De~i~ me-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyas~~ Ara~ t~ rmalar~~ Yay. ~stanbul 1988, s.
26

161-165.
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Zorlay~c~~ sebepler veya kendi tercihiyle tarihine s~ rt çeviren toplumlar~n yarat~c~l~~~~ve tarih yapma görevi büyük ölçüde yozla~maktad~ r. Çünkü
toplumun dünü, bugününü besliyor. Yar~ nla bilenerek yoluna devam edebiliyor. Beslenme kayna~~~kurutulunca; kendini varl~k alan~na yeni ç~km~~~
bir be~eri ortakl~ k gibi görüyor. Daha önce temas edildi~i gibi böyle bir
~uur ta~~mas~~ bile ~aibelidir. Bu bak~mdan, köklerinden kopmu~~bir toplumun; kendini uzay bo~lu~unda hissetmesi, s~çrama ta~~na aya~~n~~ koyamad~~~~için önüne ç~ kan manialan a~mak üzere tutars~z ve acemice hamlelerde bulunmas~, daha da kötüsü ba~ka toplumlar~n güdümünde silik bir
figüran durumuna dü~mesi kaç~ n~lmazd~ r.
Tarihinden yararlanmayan toplumlar, çe~itli sosyal sorunlar~na her seferinde ilk çözüm ~eklini bulma u~ra~~ na girerler. Çünkü haf~zadan yoksunluk, önüne ç~ kan her sorun kar~~s~ nda, ayn~~ tela~~ve enerji sarfiyanna
girmeyi gerektirir. Bu durum, bütün sosyal ili~ ki örüntülerini, emekleme
düzeyinde ve yarat~c~l~ktan uzak, deneme-yan~ lma niteli~ine indirgemektedir. Yarat~c~l~k; haz~rl~ k tecrübelerinden sonra daha iyiyi ke~ fetme ve kullanma mahareti ile gerçekle~ ebilir. Hiçbir tarihi altyap~s~~ olmayan ve olsa
da bundan habersiz bulunan toplumlar~ n siyasette, e~itimde, dü~üncede
ve ekonomide yarat~c~~ sonuçlarla tarih yapmak rolü ifa etmesi akla yatk~ n
de~ildir. Elinde kötüyü ve iyiyi gösteren bir k~ yaslama materyali olmadan;
"bu sorun daha iyi nas~ l çözülür?" sorusunun yönlendirece~i, bir üst çözüm
yoluna yani yarat~c~ l~ k sürecine girmek mümkün olamamaktad~ r.
Tarihi miras~ n ihtiva etti~i örnek çözümler, insan~~ ve toplumu k~sa zaman~ n aldat~c~l~~~ ndan koruyan önemli araçlard~r. ~nsan f~trat~~ gere~i
adaptasyon denilen süreçle, normalde tepki göstermesi gereken durumlara
al~~maktad~ r. Bu uyum veya ünsiyet, toplumlar~ n hayat~nda da vard~r.
Böylece insan ve toplum, zaman~ n ak~~~~içinde, problemlerle birlikte ya~amaya al~~makta ve hata kaynaklar~ ndan yahut bunlar~ n yol açt~~~~tahribattan habersiz kalmaktad~r. Günlük hayat~n~~ ya~arken kar~~la~t~~~~bir soruna,
bahis konusu hata ve zincirleme problem durumlar~n~~ hesaba katmadan,
riskli bir çözüm üretmekte ve kullanmaktad~ r. Tarih, uyar~ c~~ ipuçlar~~ ile
toplumun zamandaki yolculu~unu t~ kayacak bu hata kaynaklar~ n~~ if~a
eden temel bir vas~ta olmaktad~ r. Tarihten yararlan~ld~~~~oranda, geçmi~in
aynas~nda bugünü ve gelece~i daha net alg~lamak, adaptasyon sürecinin
etkisiyle ortaya ç~kan alg~~ s~ n~ rl~l~klann~~ a~mak ve ya~an~lan an~~ daha istikrarl~~ temele oturtmak mümkün olacakt~ r. Etraf~~ birkaç a~açla çevrili insandan, ormanla ilgili umumile~tirmeler ve te~hisler beklemek do~ru olmaz.
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Gerçekten de günlük hayatta insan ço~u ~eyi oldu~undan farkl~~alg~lamaktad~n Halbuki tarihi bilgi insan~~ günlük saplant~lardan kurtararak, dünbugün-yar~n çizgisinde geni~~zaman bak~~~zaviyesiyle dü~ünmesini ve karar almas~n~~sa~lamaktad~r 28 .
Tarihi mirasa s~rt çevirmenin ldi~ele~mi~~gerçeklerinden biri, tarihin
tekerrürden ibaret oldu~u ~eklindeki efsanevi inanor29. Asl~nda tarihin tekerrür etmesi, bizatihi bu inanç ve davran~~la ilgilidir. Zaten mutlak manada tekerrür, gerek fiziki gerçeklikte gerekse be~eri gerçeklik alan~nda
mümkün de~ildir. Nehir gibi akan zaman içinde tekrar olarak nitelendirilen sonuçlar da bu sonuçlar~n ard~ndaki sebep ve ~artlar da birbirinden
farkl~d~r. Bu bak~mdan irade sahibi varl~klann olu~turdu~u be~eri gerçekli~in zamandaki seyahatinde "tekrar", dü~ünülmemesi gereken bir olgudur.
Ancak sebep-sonuç ili~kilerindeki k~sm~~ benzerlikten söz edilebilir. Ve tabii
bunun temel gerekçesi de tarihin yeterince ö~renilmemesi ve ayn~~ hatal~~
çözüm ~ekillerinin tekraren denenmi~~olmas~d~r.
K~sacas~~ tarihi bilgi, insanl~~~n ve toplumlar~n geçmi~teki hamlelerine
ili~kin geribildirimleri bugüne ta~~yan temel bir araçt~r. Fert ve toplumun
yapt~ldanna bakarak kendisini de~erlendirmesi ve yapacaklanna karar vermesi yani onlar~~ planlamas~~ rasyonel bir yalda~~mla geli~tirme ve etkile~tirme ~ans~na kavu~abilirler.
Davran~~~bilimlerinin tesbitleri ~~~~~nda birkaç paragrafta tahlil edilen
insan~n tarihi bilgi ihtiyac~na dair gerçekler, ça~da~~insan~n tarih kar~~s~ndaki tutumunu de~i~tirmeye ba~lam~~t~r. Bilimin uyanc~~etkileriyle Avrupa, tarihi miras~n~~ didik didik incelemeye koyulmu~tur 30. Tarihi bilgi birikimini ço~altma konusunda adeta bir yar~~~havas~~ gözlenmektedir. Hatta
tarihi miras~~ fazla olmayan baz~~ ülkeler abart~l~~ tarihi bilgiler üreterek, bunu diplomatik propaganda arac~~ ~eklinde kullanmaya yeltenmektedirler.
Bütün bu geli~meler kar~~s~nda insanl~k tarihinde orijinal bir medeniyetin
kurucusu olan Türk Milletinin tarihi miras~ ndan yararlanma çabas~~ beklentileri kar~~layacak düzeyde de~ildir 31. Bu bo~lu~un yaratt~~~~sorunlar;
genelde bütün sosyal hayat alanlar~nda, özelde bu alanlar~n lokomotifi
Toynbee. A: a.g.e., s. 48-49; Halk~ n, E.: a.g.e. s. 69; Burke ve Di~erleri: a.g.e. s. 6-8.
Kütükoglu, M.: Tarih Ara~t~rmalar~nda Usul, tü. Edebiyet Fak. Yay., ~stanbul
1980, S. 1-2; tltken, H.Z.: a.g.e, 1969, 8.243; Freund, J.: a.g.e., S. 63.
3111 Thomson, D.: a.g.e. s. 1-18; Frost, S.E. a.g.e. s. 27-28.
'1 Kafesoglu, ~ .: a.g.e. s. 201-203; Köymen, M.A.: a.g.e., s. 15-18.
28
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olan e~itim hayat~m~z~n fikri ve tatbiki yönlerinde aç~kça gözlenmektedir.
Oysa Türk e~itim tarihi engin bilgi ve tecrübeler ihtiva etmektedir. Söz
gelimi Türk medeniyetinde e~itimin kurumla~ma ve ö~retmenli~in meslekle~me süreci Bat~~ medeniyetlerindeki örneklere takaddüm etmektedir.
örgün ve halk e~itimi amaçl~~formai e~itim kurumlar~n~n do~u~u ve yayg~nla~mas~~ ~a~~rt~c~~tecrübelerle doludur. E~itimde devlet sorumlulu~u fikri
ve e~itim hizmetlerini toplumun çe~itli katmanlarma yayma giri~imleri;
hayli eski tarihlere dayanmaktad~r32.
E~itim hayat~n~~ sarsan temel problemler hakk~nda geçmi~te ba~ar~l~~
çözüm örnekleri sergilenmi~tir. Sözgelimi e~itim hizmetlerinin finansman~~
ilkö~retimden yüksekö~retime sürekli tart~~~lan ve çözüm üretmede zorlan~lan temel bir sorundur. Halbuki Türk e~itim tarihinde devletin kontrolü
alt~nda vak~f formülüyle e~itime fiziki altyap~~ olu~turma fikri ve uygulamas~~ bugüne ~~~k tutacak ölçüde ba~anlarla doludur33. örnekleri ço~altmak
mümkündür. özet olarak e~itim alan~nda büyük bir tarihi miras bulundu~unu ve fakat ~a~~rt~c~~ bir tarihi bilgi bo~lu~u hissedildi~ini belirtmek
yeterlidir. E~itim ile ilgili bu tarihi bilgi bo~lu~u, alanda zaman kadrosu içinde
zihinsel ve kültürel devaml~l~~~~da tehlikeye maruz b~ rakmaktad~ r. Bu durumda e~itim hayat~~ birbirinden habersiz denemelere sahne olmakta; yeni ve yarat~c~~ at~l~mlar engellenmi~~olmaktad~r. Çe~itli geleneklerin kompozisyonu
olan Türk kültür ve medeniyetinin zamandaki yolculu~una lokomotif
görevi yapm~~~ e~itim gelene~inin tarihi kölderinden kopar~lmas~~ bir yandan bu alanda yozla~ma ve istikrars~zl~k yarat~rken bir yandan da di~er
geleneklerin koordinasyonu ve onlara yol ald~ran güç zay~fiad~~~~için
kültürel kimli~imiz bütünüyle y~pranmaya yüz tutmaktad~r. Böylece köksemere ili~kisi içinde Türk kültür ve medeniyetini orijinalitesine zarar vermeden ça~da~~geli~melere uyarlama ~ans~~ s~n~rlanm~~~olmaktad~r.
SONUÇ VE ÖNERILER
~nsan~ n tarih yapma rolüne ve e~itim gelene~inin tarihi temelleri üzerine iki alt ba~l~kta yap~lan tahlil ve tart~~malar~n sonuçlar~~ ile buna ba~l~~
öneriler maddeler halinde ~öyle s~ralanabilir:
" Akyüz, Y.: Türk E~itim Tarihi (Ba~lang~çtan 1988'e), AÜ. EBF. Yay., Ankara 1989,
s. 51-7o.
B Akgündüz, H.: Te~kilat ve ~dare Bak~ m~ ndan Osmanl~~ Medrese Sistemi "Klasik
Dönem', (Yay~nlanmam~~~Doktora tezi), Konya ~ ggo, s• 434-435.
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. Zaman kadrosu içinde varolu~undan beri insan türünün biyolojik
özellikleri de~i~memi~tir. Buna kar~~l~ k sosyo-kültürel özellilderde sürekli
bir de~i~im gözlenmektedir. ~ nsan türünün sosyo-kültürel de~i~im grafi~i
tarihin ba~l~ ca inceleme konusudur ve bu olgu insan~ n tarih yapma
rolünü belirginle~tirmektedir. Nesiller aras~ ndaki kültürel farkl~la~may~~ kal~t~mla aç~ klamak mümkün görünmedi~ine göre insan türüne tarih yapma
ve kültürel üretme imtiyaz~n~~ ba~ka sebeplerde aramak gerekir. Programl~~
ve mekanik i~leyi~e tabi olmayan insan hayat~ nda yetenek kullan~m~~ ve
hayat için gerekli bilgi ve tecrübelerin ö~renilmesi gerçe~ini, bu türün tarih yapma rolünde alt yap~~ kabul etmek mümkündür. ö~renilmi~~bilgilerin ve tecrübelerin türün elemanlar~~ aras~nda payla~~m~~ yani ö~retme davran~~~~ile tarih yapma rolünün tamamland~~~~söylenebilir. Böylece sosyal
tevarüs vas~tas~~ olan geleneklerin olu~umu ve gelenekler kompozisyonu
olan kültür varl~~~~ile kültürel bünyenin dinamik bir süreç içinde de~i~imi; kurumla~m~~~olsun veya olmas~n, ö~renme-ö~retme davran~~lar~~ yani
e~itim ili~kileri üzerine temellenmi~~olmaktad~r.
~nsan türünün tarih yapma rolü ile üretilen kültürel de~erler zamanla ay~klanarak ve süzülerek ça~da~~medeniyet sahnesi haz~ rlanm~~t~ r.
Bu durumda ça~da~~insanlar ve toplumlar, nöbeti gelecek nesillere birak~ncaya kadar, atalar~ndan devrald~klan miras~~ iyi incelemek ve önlerine
gelen sorunlara, tarih laboratuvar~ndaki örneklerden ilham alarak, daha
rasyonel ve yarat~c~~ çözümler üretmekle yükümlüdürler. ~nsan, geçmi~~ve
gelecekten kopuk gününü ya~ayan bir canl~~ yarat~k de~ildir. Ba~l~ca
mümeyyiz vas~f olan tarih yapma rolü, hayat~n enerji kayna~~~durumundaki güncel sorunlara geçmi~in uyanc~~ ipuçlann~~ de~erlendirerek bugünü
düzenlemek ve gelece~i en iyi ~ekilde tasarlamalda ifa edilmi~~olmaktad~ r.
Zincirleme sorun çözme süreci olarak insan hayat~~ ve insan~n yarat~c~l~~~,
tarihi bilgi ve geri bildirimlerden etkin yararlanarak gereksiz tekrarlardan
ve mekanik i~leyi~ten uzakla~mas~, sahip oldu~u yetenekleri rasyonel kullanmas~yla anlam kazanmaktad~ r.
Tarihi bilgiden yararlanma sürecinde, toplumlar~n e~itim alan~yla
ilgili birikimleri önem ve öncelik ta~~maktad~r. Tarih yapma rolünün e~itim ili~kileri üzerine temellendi~i dü~ünülürse bu önceli~i kavramak zor
olmayacakt~r. Nitekim be~eri gelenekler e~itimin ürünüdür. Toplumun
sosyo-kültürel miras~ n~n de~i~erek ve geli~erek zaman uzay~ndaki yolculu~u ve bir ölçüde toplumlar~ n tarih yapma ba~ans~ ndaki farld~la~malann
ard~nda da e~itim ili~ kilerinin nitelik ve nicelik boyutu yer almaktad~ r.
Medeniyet tablosunun nalu~lann~~ i~leyen temel de~i~ken olarak e~itim ge-
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lene~inin tarihi boyutu bilinmeden, di~er medeni objeleri tarihi geli~im
içinde kavramak ve mevcut problemlere do~ru te~hislerde bulunmak kabil
de~ildir. Bu bak~mdan e~itim gelene~inin zamandaki yolculu~unu süreç
ve sonuçlar~~bak~ m~ndan izlenmesini sa~layan tarihi geri bildirimlere duyulan ihtiyaç daha fazlad~r. Toplumlar~ n hayat~nda her devirde lokomotif
görevi yapan e~itimi; idari, askeri, dini, felsefi fikri, iktisadi ve aileyi gelenelderle mukayeseli olarak ele alacak çal~~malar~ n önemi de buradan kaynaklanmaktad~r.
Orijinal bir kültür ve medeniyet vücuda getirerek tarih yapma
rolündeki ba~ar~s~yla temayüz eden Türk Milletinin bu muazzam miras
kar~~s~nda akademik nitelikli tarihi bilgi birikimi yetersizdir. 19. Yüzy~ldan
kalma; "tarih tekerrürden ibarettir" ve "geçmi~i b~rak gelece~e bak" gibi
temelsiz görü~ler, kamuoyunu hala me~gul etmektedir. Bugünü rasyonel
düzenlemek ve gelece~e dönük daha tutarl~~ hamleler yapmak için geçmi~ten enerji yüklenmek gerekti~i fikrini bilhassa akademik kamuoyunda yayg~ nla~t~rmak gerekir. Çünkü tarihi miras~~ bilimsel yakla~~mla de~erlendirerek, kullan~ma haz~r bilgi haline dönü~türecek olan akademisyenlerdir.
Siyaset ve iktisat alan~nda ara~t~rmalar h~zland~~~~için hayli bilgi birikimi vücuda getirilmi~tir. Ama e~itim konusunda tarihi bilgi bo~lu~u
had safhadad~r. Bu, geçmi~te e~itimle ilgili söylenen ve yap~lan her~eye
kar~~~ ç~ kma ~eklindeki hissi tutumun sonucu olsa gerektir. Bahis konusu
tutum tarihi köklerinden ayr~~mütalaa edilmeye çal~~~lan e~itim hayat~nda
tarihi ve zihni süreklili~i tehlikeye dü~ürmektedir. Gelenek olu~umu engellenince, e~itim hayat~~ varl~ k alan~na yeni ç~k~lm~~~ve bu alanda hiç tecrübe
edinilmemi~çesine amatörce deneme-yan~lmalara sahne olmaktad~r. Tarihi
bilgi bo~lu~u k~sa zaman~n aldat~c~l~~~yla malul görü~ler ve d~~ar~dan ithal
edilen emanet projelerle telafi edilmeye çal~~~lmaktad~r. Halbuki e~itim
geçmi~imiz ba~ar~l~-ba~ar~s~z binlerce örnek çözüm ihtiva ediyor. Bunlar~~
s~çrama zemini yapmak ve yarat~c~~ hamlelere yönelebilmek veya en az~ndan geçmi~e bilinçli kar~~~ç~ kmak için dahi e~itim miras~n~n dikkatle tahlili gerekir.

