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Değerli Velimiz,
Değerler Eğitimi programında Bilgelik konusunu işleyeceğiz. Bilgelik değerini;
öğrencilerimizin insani değerleri benimsemiş ve üst düzey düşünme becerileri
gelişmiş birer birey olarak yetiştirmesinde önemli bir kavram olduğu için seçtik.
Bilgelik değerini; 7.Sınıf öğrencilerimizle beraber ele alacağız, bilgeliğin geniş
tanımları, insanlık tarihindeki bilge kişiler ve onların hikâyeleri, davranış biçimleri,
hayata bakışları ile bilgelikle ilişkili kavramlarla birlikte ele alarak düşüneceğiz,
tartışacağız ve konu hakkında yazacağız… Bilgelik Değerini çocuğunuzla
tartışabileceğiniz bir de ev etkinliğimiz olacak.
Günlük dilde bilge kelimesi, dünya ile uyumlu, kendi kendine yeterli, bilinçli yaşayan
ve eylemlerini düşünerek yapan insan anlamına gelir. Eş anlamlısı da, akıllı ve bilgili
insandır.
Bilge, her şey hakkında doğru ve akla uygun karar verebilen bir kimsedir. Bilge, iç
çalkantılardan ve ihtiraslardan arınmasını bilen akıllı bir kişidir. Bilgenin en büyük
özelliği, her konuda ölçülü olmasıdır. Bilgelik ise, bilge kişinin özelliğidir. Genel olarak
insanın bilinçli yaşaması anlamına gelmektedir. Kişi bilgi edinerek bilge olamaz;
ancak bilgiyi iyi uygulayabilir ve hayata geçirebilirse bilgelik yoluna girebilir.
Bilge, çok iyi derecede bilen, kendine hakim, 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. Bu
özellikleri ile bilge, bilginden farklıdır.
Bilgeliğe yönelmiş bir kişi her düşünce ve eylemi iyi yanından ele alır. O evrendeki
mükemmelliği fark etmiştir. Bu bilinçle evreni daha da iyileştirmeye çalışır. Öncelikle
iyi bir insan olmanın yollarını arar.
Bilgelik, bilincin yükselmesi ile başlar. Bu bilinç yükselmesi ile kişi, hayatın bir savaş
alanı olmadığını, 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.
Bilgelik yolunu seçen insan, hayatının kontrolünü eline almış demektir. O, artık kendi
hayatının efendisi olmuştur. İşlerini de mümkün olduğu kadar oluruna bırakır. Oluruna
bırakmak, kişinin kendi içinde olduğu durumu fark etmesi ve bu fark ettiklerine uyum
sağlamasıdır. Bu süreçte kendini zorlama yoktur. Kendini geliştiren birey, her zaman
“olmakta olan” kişidir.
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.
Bilgiye değer veren, farkındalığı yüksek, olumlu bir tutuma sahip çocuklar yetiştirmek
için; çocuklarımızın okumayı sevmesi, yeni yerler görmesi, yeni deneyimlere ve
gelişmeye açık olması için ona küçük yaşlardan başlayarak doğru model olmalı ve
ona değer vererek yeni deneyimlerini paylaşması, düşüncelerini ifade etmesi için
fırsatlar sunmalıyız.

