
Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.
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Atatürk’ün en büyük eseri 
Cumhuriyet, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de 
temeli kültürdür. 

Atatürk kültürü şöyle açıklar: 
“Kültür; okumak, anlamak, 
görebilmek, görebildiğinden anlam 
çıkarmak, ders almak, düşünmek, zekayı 
terbiye etmektir. İnsan; hareket ve faaliyetin 
yani dinamizmin ifadesidir. Bu böyle olunca; 
kültür yukarda işaret ettiğimiz insanlık 
niteliğinde bir insan olabilmek için esas 
unsurdur. Bunu kısaca açıklayalım: Kültür; 
tabiatın yüksek verimlilikleriyle mutlu olmaktır. 
Bu ifade içesinde çok şey saklıdır. Temizlik, 
saflık, insanlık gibi. Bunların hepsi insanlık 
niteliklerindendir. İşte kültür sözcüğü; tabiatın 
insanlara verdiği yüksek nitelikleri kendi 
çocuklarına, torunlarına ve gelecek nesillere 
vermesi demektir.”
Atatürkçülükte Türk devletinin dinamik 
ideallerine ulaşması için “Ulusal kültürün her 
alanda açılarak yükselmesini temin etmek” 
esas alınmıştır. Atatürk ulusal kültür konusunda 
da devrimcidir. Çünkü sürekli olarak kendini 
güncellemeyen, ileri gidemeyen, çağın 
gereklerine ayak uyduramayan bir kültür yok 
olur. 
Atatürk medeniyet ile kültür arasındaki 
bağlantıyı şöyle ifade eder: “Medeniyetin ne 
olduğunu başka başka tarif edenler vardır. 
Bence medeniyeti kültürden ayırmak güçtür, 
lüzumsuzdur. Bu görüşümü açıklamak için 
kültür ne demektir tarif edeyim: Bir insan 
toplumunun, devlet hayatında, fikir hayatında 
yani müspet bilimde, toplum biliminde ve 
güzel sanatlarda, ekonomide, tarımda, 
ticarette, ulaştırmada yapabileceklerinin ortak 
sonucudur. Bir milletin medeniyeti dendiği 
zaman kültür adı altında saydığımız faaliyetlerin 
ortak sonucundan başka bir şey olmadığını 

görürüz. Yüksek bir kültür; sadece onun sahibi 
olan millete mal olmaz, diğer milletleri de 
etkiler. Büyük kıtaları kapsar. Belki bu nedenle 
yüksek ve geniş kapsamlı kültüre medeniyet 
denir. Memleketler çeşitlidir fakat medeniyet 
birdir ve bir ulusun ilerlemesi için de bu tek 
medeniyete ortak olmak gerekir.” Bilim ve 
teknoloji konusunda evrensel bir anlayışa sahip 
olan Ata’mızın Türk ulusunun geleceğine ilişkin 
koyduğu vizyon doğrultusunda; çağı yakalamak, 
çağın gereklerine ayak uydurmak ve yaşanılan 
çağın medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak 
için çalışmalıyız. Çünkü: “Medeniyet yolunda 
yürümek ve başarılı olmak yaşamın koşuludur. 
Bu yol üzerinde duraksayanlar yahut bu yol 
üzerinde ileri değil geriye bakmak cahilliği ve 
tedbirsizliğinde bulunanlar medeniyetin coşkun 
seli altında boğulmaya mahkumdurlar.” 
Yüce Önder Atatürk’ün de dediği gibi: 
“Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye 
bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, 
bilim ve teknoloji alanında başarılı olmak için 
tek gelişme ve ilerleme yolu budur. Dünyada 
her şey için, maddiyat için maneviyat için, 
başarı için en hakiki yol gösterici bilimdir, fendir. 
Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak 
gaflettir, cehalettir, delalettir. Yalnız bilim ve 
fennin her aşamasının gelişimini  anlamak ve 
takip etmek gerekir.” 
Bu nedenle; günümüzün ışık hızıyla gelişen, 
değişen, yenilenen bilgi, bilim ve teknolojik 
serüvenine dahil olmak; sadece var olan 
teknolojiyi kullanan, bilgiyi tüketen üstelik bir 
de bilime, bilimsel gerçeklere kayıtsız kalan bir 
birey ve toplum olarak yaşamamak gibi çok 
yüce bir amacımız ve hedefimiz olmalı!

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü
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Çocuklarımızın 
demokrasiyi 
özümsemeleri ve 
uygulamaları ile 

birlikte içselleştirmeleri 
adına okulumuzda gelenek 
haline gelen Öğrenci 
Meclis başkanlığı seçimleri 
kapsamında İlkokul Öğrenci 
Başkanlığı için 4. Sınıf 
öğrencilerimiz; Ortaokul 
Öğrenci Başkanlığı için de 
5.6.7.8. sınıf öğrencilerimiz 
katıldılar.
Aday olan öğrenciler, 
belirtilen süre içerisinde 

propaganda faaliyetlerini 
başlattılar. Arkadaşlarının 
oylarını almak için planları 
ve vaatleri üzerinde 
çalıştılar. Düşüncelerini 
netleştirdikten sonra 
seçim kuruluyla projelerini 
tartıştılar. Seçmenlerine 
verilen sözleri seçim kurulu 
tarafından onaylandıktan 
sonra, duyuruları üzerinde 
çalışmaya başladılar. Adaylar, 
Afiş ve broşürleri okulda 
dağıtarak ve arkadaşlarını, 
oyları için ikna etmeye 
çalıştılar

Insanlığın bile öncesinde, 
evrenin varoluşundan 
itibaren gelen ritim tüm 
insanlığın ve doğanın 

bir parçasıdır. Gezegenler 
belli bir ritimle birbirlerini 
izler, göçmen kuşlar belli 
bir ritim ile kanat çırpar, mevsimler 
belli bir ile değişir. Hayatımızın büyük 
bir bölümünü kaplayan ritmi 
yaşamımızın her anında 
hissederiz. Ritim, aslında 
biz fark etmesek bile hep 
bizimledir.
Evrende bir ritmik hareket 
olduğunu günlük yaşantımızda 
kolayca algılayabiliriz. Gece 
ve gündüzün sürekliliğine 
bakacak olursak; gece uyur, 
sabah uyanır, gündüz de 
işlerimizi yaparız. Biyoritim 
denilen bedenimizin iç ritmi 
de buna göre uyarlanmıştır. 
Mesela uyku düzenimiz 
bozulduğunda buna bağlı olarak diğer 
işlerimizde de aksaklıklar meydana 
gelir. Adımlarımızın ritmi bozulur, 
dengesizleşir ve uyumsuz bir şekilde 
hareket ederiz.
İnsan doğasında ritim, güven 

demektir. Ritmik olan her şey insana 
güven duygusunu hissettirir. Ritim 
bir bakıma simetridir. Düzenli bir 
ritim bizim dünyamızı şekillendirebilir. 
Aynı zamanda da belli bir düzende 
devam eden ritmin bozulması, bizi 
ve doğamızı oldukça etkiler. Buna 
şu şekilde örnek verelim; ağaçları 
yok ederek sel felaketine neden 

oluruz. Doğanın ritmini, düzenini 
bozduğumuzu çok acı bir şekilde 
anlayabiliriz.
İnsan bedeni de ritmik bir yapıda 
çalışır. Kalp ritmimizin bozulduğunu 

düşünelim. Büyük bir tehlike 
aslında bir insan için. Hayatımızdaki 
tüm diğer ritimler de aynı şekilde 
bozulmaya başlar. Yemek yiyemez, 
okula gidemez, hatta hareket etmek 
bile bizler için çok zor olur.
Ritim denilince akla ilk gelen kavram 
müzik... Müzikteki ritim ve ezgi 

doğayla bire bir örtüşen güçlü 
duyguları bize verir. Tutarlılık, 
güven, denge, estetik, uyum. 
Müzikle uğraşmak veya 
müzik dinlemek bunun için 
dinlendirici ve huzur vericidir. 
Her besteci, her müzisyende 
olması gereken bir duygudur 
ritim duygusu. Hayatın her 
alanında olan ritim en çok da 
müziği besler, onu güçlendirir 
ve dinleyiciye yansıtır.
Bir insanın ritim duygusunun 
eğitim yoluyla geliştirilmesi, 
onun doğa ile uyumunu 
desteklemek ve güçlendirmek 

demektir. Bu nedenle ritim eğitimi 
insanın temel gereksinimleri arasında 
kabul edilmelidir.

Pınar İNANLI
Türkçe Öğretmeni

DÜNYAMIZDAKİ RİTİM

OKUL BAŞKANLIK SEÇİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
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A
tatürk’ün greatest work, the 
Republican, is the basic 
culture of the Republic 
of Turkey. Atatürk said 

“Culture is, to read, to understand, 
to see, to take lessons, to think, 
to educate, to gain intelligence. 
Culture refers to the human, who is the 
expression of movement and activity, in other 
words, dynamism. To highlight this briefly: 
Culture is something that to be happy with 
the high efficiency of nature. Many things like 
cleanliness, purity, humanity is hidden in this 
statement. These are all human qualities. So, the 
means of culture is, something gives the high 
qualities that nature provides to human beings 
to their own children, grandchildren and future 
generations.
In Kemalism, “Ensuring the rise of national 
culture in every field” was taken as a basis 
in order to reach the dynamic ideals of the 
Turkish state. Atatürk is also revolutionary in 
national culture. Because a culture that does not 
constantly update itself, cannot advance, and 
cannot keep up with the requirements of the 
age, therefore it will disappear.
Atatürk expresses the connection between 
civilization and culture as follows: “There are 
other people who describe what civilization is 
in different ways. I think separating civilization 
from culture is not possible. What I want to state 
is; An individual is the common result of what  
their society can do in the life of the state, in the 
life of ideas, that is, in positive science, social 
science and fine arts, economy, agriculture, 
trade, and transportation. A human society is 
the common result of what they can do in state 
life, that is, in positive science, social science 
and fine arts, economy, agriculture, trade, and 
transportation. When we say the civilization of 
a nation, we see that the activities we consider 

under the name of culture are the common 
result. A high culture, not only belongs to the 
nation that owns it, it affects other nations as 
well. It covers large continents. Perhaps for this 
reason, high and wide-ranging culture is called 
civilization. Countries are diverse, but civilization 
is one, and for a nation to progress, it must 
belong to one civilization. “In line with the vision 
of our leader, who has a universal understanding 
of science and technology, regarding the future 
of the Turkish nation; We must work to catch up 
with the age, to keep up with the requirements 
of the age and to rise above the civilizations 
level of the age we live in. Because, “Walking 
on the path of civilization and being successful 
is the condition of life.” Because, walking on the 
path of civilization and being successful is the   
condition of life. Those who hesitate on this road 
or who are ignorant and imprudent, looking back 
rather than forward on this road, are doomed 
to drown under the frenetic flood of civilization.”
As the Great Leader Atatürk said: “Success on 
the way to civilization depends on innovation. 
This is the only way of development and progress 
in order to be successful in social life, economic 
life, science and technology. Science is the 
most genuine guide for everything, materiality, 
spirituality, and success in the world. Seeking a 
guide other than science is heedless, ignorant, 
and indicative. It is only necessary to understand 
and follow the development of science. “
Therefore; to be involved in today’s knowledge, 
science and technology adventure that develops, 
changes and renews at the speed of light;. We 
should have a goal not to live as an individual 
who only uses existing technology and consumes 
information!

Türkan DİNGAZ
Okul Müdürü

CULTURE IS THE FOUNDATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY
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