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DEĞERLER EĞİTİMİ - BİLGELİK

Değerli Velimiz,
Değerler Eğitimi programında Bilgelik konusunu işleyeceğiz. Bilgelik değerini,
öğrencilerimizin insani değerleri benimsemiş ve üst düzey düşünme becerileri
gelişmiş bireyler olarak yetişmesinde önemli bir kavram olduğu için seçtik.
Bilgelik değerini, 4.Sınıf öğrencilerimizle beraber ele alacağız. Bilgeliğin tanımlarını,
insanlık tarihindeki bilge kişileri ve onların hikâyelerini, davranış biçimlerini, hayata
bakışlarını bilgelikle ilişkili kavramlarla birlikte ele alarak düşüneceğiz ve tartışacağız.
Bilgelik değerini çocuğunuzla tartışacağınız bir de ev etkinliğimiz olacak.
Bilgelik, bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile birlikte bu
özellikleri özümseyebilme ve uygulayabilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır.
Bilgi, bir deneyim veya eğitim sırasında bir kişinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık ve
yetenekler, bir öznenin teorik veya pratik açılardan kavradıkları, belli bir alanda veya
toplamda bilinen gerçekler veya bir gerçeğin veya durumun tecrübesiyle kazanılan
farkındalık veya aşinalık olarak tanımlanmaktadır.
Bu durumda bilgi ve bilgelik arasındaki fark, bilginin kişiyle özdeşleşip
somutlaşmasıdır. Bilgi veridir, bilgelik verinin kullanılmasıdır.
Bilge; dünya ile uyumlu, kendi kendine yeterli, bilinçli yaşayan ve eylemlerini
düşünerek yapan insan anlamına gelir. Eş anlamlısı da akıllı ve bilgili insandır.
Bilgenin en büyük özelliği, her konuda ölçülü olmasıdır. Genel olarak insanın bilinçli
yaşaması anlamına gelmektedir. Kişi bilgi edinerek bilge olamaz; ancak bilgiyi iyi
uygulayabilir ve hayata geçirebilirse bilgelik yoluna girebilir.
Eğitim, yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri
ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etmesi için, önceden
saptanmış esaslara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya
yarayan planlı etkiler sürecidir.

Bilge, bilen, kendine hâkim, bildiğini kendisi ve başkaları için faydalı olacak şekilde
kullanabilen kişiye denir. En önemli özelliği erdemli oluşudur. Çok iyi muhakeme
etme ve yargılama gücüne sahiptir. Çünkü bilge, öğrendiklerini kendi özü ile
irtibatlandırır. Karşılaşılan büyük sorunlar karşısında insanları ferahlatır. Bir takım
bilgileri hafızaya yerleştirmek, kişiyi bilgelik yoluna götürmez; hatta öyle bilgiler vardır
ki kişiyi bilge yapması bir yana, onun için bir yüktür. Bu yüzden bilge kendine faydası
dokunmayacak bilginin peşinden koşmaz. Aynı olaya bilge ile bilgin farklı şekilde
bakarlar. Bilgin, bazen olaylara olumsuz anlam yükleyebilir. Oysa bilge, her olaydan
ders alır ve olayları kendi bilincini arttıran bir araç olarak görür.
Bilgeye göre her insan ve her olay, herkes için bir öğretmendir. Bilge, olaylara
mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde yaklaşır. Her şeyin kendisine ve insanlığa
vereceği katkıyı düşünür, olayları kendini geliştirme fırsatına dönüştür. Bu şekildeki
bakışı ile bulunduğu ortama yüksek bilinç getirir. Öncelikle iyi bir insan olmanın
yollarını arar. Bilgelik, bilincin yükselmesi ile başlar. Bu bilinç yükselmesi ile kişi,
hayatın bir gelişim süreci olduğunu fark etmeye başlar. Bu süreçte başkalarına
anlayış gösterir, onlarla her şeyi paylaşmaya çalışır. Böylece dostluk ve arkadaşlığa
her gün biraz daha fazla önem verir.
Sevginin alınıp verilmesi de bilgeliğin başladığına işaret eder; çünkü sevgi ile beraber
kişinin anlayış yeteneği gelişir. Bu yeteneğin gelişmesi ile birlikte kişinin zihninde “kim
ve ne” olduğuna dair bir merak uyanır. İşte bu merak tüm potansiyel güçleri, harekete
geçirmek üzere yerinden oynatır. Potansiyel güçlerin uyanması, kişisel gelişmeyi
hızlandırır.
Her insan bilgelik kapasitesine sahiptir. Ancak bu yüksek bilinç seviyesine ulaşmak
belli bir zaman ve enerji harcanmasını gerekli kılar. Çaba sarf edilmezse kişinin
içinde bulunan bu gizli ışık söner. Işığı söndürmemek için insanın yapısında bulunan
ve bir araya geldiklerinde bir güç oluşturan sevgi, dostluk ve yardımlaşma gibi
insanî özelliklerin geliştirilmesi şarttır.
Bilgelik, kişiyi üretken olmaya teşvik eder. Bu bakımdan toplumlar için bilgeliğin
önemi büyüktür. Bir toplumda bilge insanların sayısının artması, o toplumun her
alanda gelişmesini sağlar.
Okuyarak, gezerek, yeni deneyimler yaşamalarını sağlayarak, hayatı, olayları,
insanlar arasındaki farklılıkları algılama, kabul etme, sevme, arkadaşlık–dostluk,
yardımlaşma, sağduyulu ve objektif olma, her yaşantıyı bir öğrenme fırsatına
dönüştürme konularında çocuklarınıza model olabilir, bilgelik yolunda onlara rehberlik
edebilirsiniz.
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