


2020’NİN ARDINDAN 

Hepimiz için oldukça zor geçen bir yılı geride bıraktık. Bu gezegenin 

sadece bize ait olduğu yanılsaması, gözümüzle göremeyeceğimiz kadar 

küçük bir virüsün yaşam sistemimizi tehdit etmesiyle yerle bir oldu. 

Kimilerimiz evlerinde ya da korunaklı iş yerlerinde kendilerini izole 

ettiler. Ama hayat devam etmeliydi ve bu devamlılığı sağlaması gereken 
meslek grupları kaosun tam da içindeydi. Onlar sayesinde evimize sıcak 

ekmek girebildi, hastalıklarımız tedavi edilebildi, eğitimlerimiz devam 
edebildi, caddelerimiz temizlendi, ihtiyaçlarımız kapılarımıza kadar 
getirildi.  

Peki ya onlar olmasaydı, ya o harika insanlar her zorluğa rağmen 

devam etmeyi reddetseydi? Bunu hiç düşündünüz mü? Evet, düşünmesi 

bile ürkütücü değil mi? Şanslıyız ki, her zorluğa rağmen yola devam 
edebilme cesaretini gösteren insanlar var dünyamızda. Kendilerini 

yaşamın devamlılığı için feda edenler var. Onların hakkını ödeyemeyiz 

kuşkusuz, ama tüm bu fedakarlıkların farkında olup bunun kıymetini 

bilebiliriz. Minnettar olabilir, farkındalığımızı geliştirebiliriz. Gelecek 
nesillere kahramanlıklarını anlatabiliriz. 

Bizim de kahramanlarımız vardı bu süreçte. Kurulduğumuz günden bu 

yana bize destek olan dost kurumlarımız, eğitimlerimize katkı sunan 

öğretmenlerimiz, seminerlerimize katılan öğrencilerimiz ve çocuklara 

dokunan eğitmen-öğretmenlerimiz… 

Uzun yıllar ufak bir gönüllü toplulukla hiçbir çıkar beklemeden 

yapabildiklerimizle, umarız biz de birilerinin kahramanı olmuşuzdur. 

Kuşkusuz ki bizim hikayemizde de iyiler olduğu gibi, kötü kalpli 

karakterler, düşmemeye çabaladığımız kör kuyular ve illüzyonlar içinde 

kaybolmuş ruhlar hep vardı. Dünya yazgısına eklenen pandemi fırtınası 

bizim hikayemizi de sarstı, değiştirdi. Her şeye rağmen örnek aldığımız 

kahramanlarımızın yolundan sapmadan ilerleyebildiğimiz için 

kendimize yıldızlardan taçlar taktık. Zamanı geldiğinde yeni 
kahramanlara vermek üzere…   

Gökten ve yerden gelenin evreni şifalandırması dileklerimizle. 

Çiler Kocadağ 
ESDD Yönetim Kurulu Üyesi



Bugünkü işimiz iki ruhsal içeriğin irdelenmesidir. Bunlardan biri insanlığın gerçekten 

duyumsamaya başladığından beri içine işleyen büyük bir ideali temsil eden kardeşlik, 

diğeri özellikle günümüzde her adımda sürekli karşımıza çıkan varoluş savaşıdır: Kardeşlik 

ve varoluş savaşı. İçinizde tin bilimsel hareketin hedeflerine biraz olsun aşina olanlar ırk, 

cinsiyet, meslek, inanç ve diğer özellikleri ayırt etmeksizin bütünsel insan sevgisi üzerine 

kurulu bir kardeşliği inşa etmeye yönelik temel ilkemizi bilirler. Teosofi Derneği kapsayıcı 

kardeşliğin bu ilkesini, hareketinin en tepe noktasında konumlandırmış ve en önemli 

ülküsü olarak kabul etmiştir. Ve günümüzde her şeyden çok gereksindiğimiz kültürel 

çabaların içinde kardeşliğe doğru atılan bu büyük etik adımı aslında insanın gelişme 

hedefi bağlamında değerlendirdiğini göstermiştir.  

Tin bilim yolunda çaba gösteren kişi, insanın gerçekten özümsediği derin içgörünün ve 

manevi dünyayı idrakının kardeşliğe ulaştıracağından, derin içgörünün en değerli 

meyvesinin bu kardeşlik olduğundan emindir. Ama tin bilimsel dünya görüşü son 

zamanlarda insanlığın karşılaştığı olgularla çelişmektedir. Şu sıralarda bazı çevrelerde 

sürekli olarak mücadele etmenin geliştirici gücüne atıf yapılıyor. İnsanın direnç göstererek 

güçlerini arttıracağını ve gücünü rakibinde deneyerek ölçmesinin irade ve entelektüel 

yeteneğini geliştireceğini sıklıkla duymaktayız. Ortaya çıkışı Friedrich Nietzsche’nin 

dâhiyane tezlerine dayanan dünya görüşünde mücadeleyi öven düşüncelerin arasında şu 

ifadeye rastlanır: Eleştiren kişiyi severim, eleştirenin büyüğünü küçüğünden daha çok 

severim. Bunu bütün varyasyonlarıyla birlikte yaşama bakışının bir parçası olarak 
Nietzsche’de görürüz. Genel rekabet ortamında herkesin herkesle mücadelesini 

gelişmenin bir kaldıracı olarak görmek uzun zamandır hüküm süren ekonomik görüşlerle 

bağlantılıdır. İnsanlığın en iyi bu şekilde ilerleyeceğini, kendine yarar sağlayacağını ve 

kendini kanıtlayacağını ne kadar çok duymuşuzdur. Bireysellik sözcüğü neredeyse slogan 

haline geldi; tabii bu daha çok maddi dış dünya alanı için geçerli olsa da manevi iç dünya 

alanını da içermediği söylenemez.  

İnsanın ekonomiden ne kadar çok pay alırsa hemcinslerine o kadar yararlı olacağı, çünkü 

ekonomik gücünün artmasının genel ortama katkı sağlayacağı söylemi birçok milli 

ekonomist ve sosyoloğun inançlarının bir ifadesidir. Diğer yandan sıklıkla vurgulandığını 

duyduğumuz şey insanın bir şablon içinde sıkışıp kalmamasının, içindeki güçleri çok yönlü 

geliştirmesinin, yaşamını kendini kısıtlamadan sürdürmesinin, içinde barınan gücü açığa 

çıkarmasının gerektiği ve hemcinslerine en çok bu şekilde yararlı olacağıdır. 

Yurttaşlarımızın birçoğu bu ilkenin uygulanmasında ürkeklik gösteriyor ve kendini 

gerçekleştirme yolunda bir beceri kaydedemiyor. Tin bilimsel dünya görüşü özellikle de
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günümüzde varoluş mücadelesinin gerekliliğini reddetmez, ama aynı zamanda bu dünya 
görüşüne göre varoluş mücadelesinin en şiddetle yaşandığı günümüzde kardeşlik 
ilkesinin öneminin yeniden düşünülmesi kaçınılmazdır.  

En önemli soru şu olacaktır: Birçok kişinin inandığı gibi, gösterdiği dirençle insanın 

güçlerinin artacağı, onu büyük ve güçlü kılan şeyin her şeyden önce yürüttüğü mücadele 

olduğu doğru mudur? Sizlere barış düşüncesi üzerine verdiğim konferansta bugün insan 

yaşamındaki varoluş mücadelesine ilişkin bu ilkenin, batıda bir süre inanıldığı gibi, 

hasımlarını bertaraf ederek bu mücadeleden arta kalanların en yararlı varlıklar olduğunu 

yasa haline getiren doğa biliminden beslendiğine işaret etmiştim. 

Doğa bilimci Huxley şöyle der: ‘Dışarıda gördüğümüz yaşam gladyatörlerin savaşına 

benziyor, en güçlü olan galip geliyor, diğerleri yok oluyor.’ Doğa bilimcilere inansaydık 
bugün dünyayı dolduran insanların daha önce var olanları bertaraf ettiklerini kabullenmek 

zorunda kalırdık. Varoluş savaşı ilkesinden insanlığa yönelik bir gelişim doktrini çıkarmayı 
amaçlayan bir sosyoloji ekolü de vardır. Dekan Alexander Tille ‘Darwin’den Nietzsche’ye’ 

başlıklı kitabında gelecekte insanlığın mutluluğunun, varoluş savaşını düstur edinmeye, 

aciz olanın yok olmasına, güçlü olanın üretilmesi ve desteklenmesine bağlı olduğunu 

göstermeye çalışmıştır. Ona göre güçsüz olan yok olmalıydı. Zararlı olduğu için güçsüzü 
baskılayan bir toplum düzenine ihtiyaç vardı. 

Sorarım size: İdeal bir zihinsel yetiye karşın güçsüz bir bedene sahip olan mı, yoksa 

zihinsel açıdan daha zayıf ama bedeni sağlam olan mı güçlüdür? Gördüğünüz gibi 

genellemeler işimize yaramamaktadır. Varoluş savaşında geriye kalanın kim olacağına 

karar vermek zordur. Bu konuda hangi yöntemle bir ölçüte ulaşılacağının kararının 

verilmesi gereklidir. İnsanın yaşam sürecini incelediğimizde bunun bize ne göstereceğini 

kendimize sorabiliriz. İnsanın gelişim sürecinde kardeşlik ilkesi mi yoksa varoluş savaşı 
mı ağır basmıştır ya da her iki ilkenin de mi katkısı olmuştur? Barış düşüncesi üzerine 

verdiğim konferansta da belirttiğim gibi, günümüzde doğa biliminin dahi artık on yıl önce 

durduğu yerde durmadığına dikkat çekmek isterim. Rus bilim adamı Keβler’in 1880’de 

verdiği bir temel oluşturan konferansta gelişme yeteneğine sahip olan ve gerçekten de 

gelişen hayvan türlerinin kavga edenler değil, birbirini destekleyen ve aralarında 

yardımlaşan türler olduğuna işaret etmiştir. Bundan yola çıkarak hayvanlar dünyasında 

kavga ve savaş olmadığı iddia edilemez. Kavga ve savaş tabii vardır, ama diğer bir soru 

gelişimi neyin desteklediğidir.  Savaş mı, yardımlaşma mı? Ayrıca şu soru da ortaya 

atılmıştır: Bireyleri sürekli kavga eden türler mi, yoksa aralarında yardımlaşan türler mi 

hayatta kalırlar? Sözü edilen araştırmada kanıtlandığı gibi gelişmeyi destekleyen kavga 

değil, yardımlaşmadır. Prens Kropotkin’in ‘Hayvan ve İnsan Dünyalarında Karşılıklı 

Yardımlaşma’ başlıklı kitabından bahsetmiştim. Bu kitapta bizi meşgul eden sorulara 

ilişkin günümüzde söylenenlere bazı güzel katkılar bulacaksınız.  

Kardeşliğin insanın gelişiminde ne yararı olmuştur? Bunun için bu topraklarda eskiden 

yaşamış olan atalarımıza gözümüzü çevirmemiz yeterlidir. Avlanma ve savaşın gerçek 

etken olduğu ve esasen o insanların karakterini belirlediği gibi bir kanaate kolaylıkla 

varılabilir. Ama tarih daha derinlemesine incelenirse bunun doğru olmadığı, aralarında 



Cermen kabilelerinin de bulunduğu gruplar içinde en çok gelişenlerin kardeşlik ilkesini 
yaşatanlar olduğu görülür. Kardeşlik ilkesinin, mülkiyetin kavimler göçü öncesi ve 
sonrasındaki gibi düzenlendiği dönemlerde daha iyi geliştiği görülür. O dönemde araziler 
büyük ölçüde ortak mülkiyet içinde bulunuyordu. İnsanların bir arada yaşadığı köy 
alanının mülkiyeti ortaktı, ev ihtiyacına yönelik eşya ve gereçlerin dışında mülkiyet 
namına ne varsa ortaktı. Zaman zaman toprak insanlar arasında yeniden 
bölüştürülüyordu ve görüldü ki, kardeşliği maddi varlıklar bağlamında olağanüstü bir 
düzeye yükseltmiş olan topluluklar güçleniyorlardı.  

Birkaç yüz yıl sonrasına gidecek olursak bu ilkenin olağanüstü verimli bir şekilde 

karşımıza çıktığını görürüz. İnsanların özgürlüğü birlikte kardeşçe yaşamakta bulduğu 

eski köy ortamına özgü koşullarda, kardeşlik ilkesi ölen bireyin neyi var neyi yoksa 

yakacak kadar ileri gitmesiyle ifade buluyordu, çünkü kimse ölenin eşyalarını sahiplenmek 

istemiyordu. Bu ilke çeşitli nedenlerle terk edilince, yani bazıları büyük toprak sahibi olup 

çevrede yaşayan insanlar köleliğe ve karşılıksız çalışmaya zorlandığı zaman kardeşlik 

ilkesi kendini farklı ve ışıldayan bir şekilde ortaya koydu. Mülk sahibi efendileri tarafından 

ezilenler onların baskısından kurtulmak istiyorlardı. Böylece ortaçağın ortalarında bütün 

Avrupa’da büyük ve güçlü bir özgürlük hareketinin yürütüldüğünü görüyoruz. Bu özgürlük 

hareketi içinde ortak bir kültürün yeşerdiği genel bir kardeşliği göstermektedir. Ortaçağın 

ortalarında kent kültürü adını verdiğimiz gelişmenin içindeyizdir. Feodal ortamlardaki 

köleliğe dayanamayanlar efendilerinden kaçarak özgürlüğü genişleyen kentlerde 

arıyorlardı. İnsanlar yukarıdan aşağıya, İskoçya’dan, Fransa’dan, Rusya’dan ve her yönden 

gelerek özgür kentleri oluşturdular. Böylece kardeşlik ilkesi gelişti, kendini ortaya koyduğu 

şekliyle de büyük ölçüde kültürün taşıyıcısı oldu. Toplumsal alanda benzer işlerde 

çalışanlar ‘yeminli kardeşlik’ adıyla anılan ve daha sonra loncalara dönüşen birlikler 

kurdular. Bu yeminli kardeşlik örgütleri zanaat ve ticaret erbabının kurduğu basit birer 

birlik olmanın çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Pratik yaşamın içinden doğarak yüksek 

bir ahlak düzeyine ulaşmışlardı. Yardımlaşma bu örgütlerde büyük ölçüde gelişmişti ve 

bugün artık kimsenin umursamadığı şeyler bu yardımlaşmanın konusu olabiliyordu. 

Örneğin bu örgütlerin üyeleri bir hastalık durumunda hastayla dayanışma gösteriyorlardı. 

Her gün aralarından seçtikleri iki kardeş hasta kardeşin yatağının başında nöbet 

tutuyordu. Hastanın yiyecek ve içeceği sağlanıyor, hatta ölüm sonrası kardeş üyeler yine 

kardeşlik onuruna yakışır bir şekilde defnediliyordu. Dul ve yetimlerin iaşesi de yeminli 

kardeşlik onurunun bir parçasıydı. Bundan da toplum yaşamında nasıl bir ahlak 

anlayışının oluştuğunu ve bu anlayışın günümüz insanının kolay kolay anlayamayacağı bir 

bilinç zemininde geliştiği görülür. Burada günümüzdeki ilişkilerin herhangi bir şekilde 

eleştirilmesi gerektiği düşünülmemelidir. Tıpkı ortaçağdaki ilişkilerin kendi nitelikleri 

içinde ifade bulması bir zorunluluk idiyse günümüzdeki ilişkiler de bir zorunluluğun 

sonucudur. Sadece anlamamız gereken günümüzdekinden farklı gelişim evrelerinin de 

yaşanmış olmasıdır.  

Ortaçağın özgür kentlerinde bir ’yargısal bedel’ ya da ‘yargısal pazar’ dan bahsedilirdi. 

Bununla anlatılmak istenen neydi? Bunu somut bir örnekle açıklayacağım. Çevredeki 

çiftliklerin ürünleri getirildiği zaman, ilk günlerde bunların perakende satış bedelinden 

farklı bir bedelle satılması kesinlikle yasaktı. Kimsenin toptan alış veriş ve aracılık



yapmasına izin verilmezdi. Bir satış bedelinin arz ve talebe göre belirlenmesi asla 
düşünülmezdi. Arz ve talep birlikte dengelenirdi. Loncalar bir ürüne talebin 
belirlenmesinden sonra üretimi yapacak olan üyelere bu ürünün bedelini bildirmek 
zorundaydı. Biraz da çalışma koşullarına bakacak olursak bir insanın gereksinimlerine 
ilişkin kesin bir kanaat vardı. O dönemin işçi ücretlerine, tamamen farklı koşulları da göz 
önünde tutarak bakacak olursak, bugünkü ücretlerle karşılaştırmanın mümkün olmadığını 
kendimize söylemek zorunda kalırız. Bu gerçek araştırmacılar tarafından çoğunlukla yanlış 
yorumlanmıştır. 

Bu kardeşlik örgütlerinin şekillenmesi pratik görüşlere dayanmaktaydı ve kendilerini aynı 
görüşler çerçevesinde geliştirdiler. Bir kentten diğerine sıçradılar, çünkü farklı kentlerde 
yaşayıp zanaatları ve çıkarları ortak olanların birleşmesi ve dayanışması doğal bir şeydi. 
Birlikler böylece kentten kente yayıldı.   

İnsanlık o dönemde henüz polisiye kurallara göre değil, pratik görüşler çerçevesinde 

örgütleniyordu. O zamanların Avrupa kentlerindeki ortak özellikler incelenirse kardeşlik 

ilkesinin derinden yaşandığı bir evre olduğu hemen fark edilir. Bu da kendini dönemin 

verdiği ürünle kendini gösterir. Öncelikle 12. ve 13. yüzyılın güçlü sanat çalışmalarına 

bakabiliriz. Buna kardeşlik ilkesinin yaşattığı derinlik olanak vermiştir. Dante’nin güçlü 

yapıtı ‘İlahi Komedya’yı ancak kardeşlik ilkesinin döneme vurduğu damgayı kavramışsak 

anlayabiliriz. Kentlerde ayrıca bu ilkenin etkileriyle nelerin ortaya çıktığına bir bakalım: 

Örneğin kitap baskı sanatı, gravür sanatı, kâğıt üretimi, saat imalatı ve kardeşliğin özgür 

ilkesi ışığında daha sonra ortaya çıkan icatlar. Hemşerilik kavramı Ortaçağ kentlerinde 

korunan kardeşlik ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bilimsel ve sanatsal anlamda 

derinleşmenin geliştirdiği birçok şey kardeşlik ilkesine gösterilen bağlılıkla ortaya 

çıkmıştır. Bir katedral inşa edileceği zaman – bu Köln Katedrali ya da herhangi başka biri 

olabilir – üyelerinin iş paylaşımını karara bağlayan bir inşaat loncası kurulurdu. Sezgisel 

bir bakışa sahip olan, kardeşlik ilkesinin inşaat stilinde ifade bulduğunu dahi görecektir. 

Kuzeyde İskoçya’dan Venedik’e, Rusya ya da Polonya’daki kentlere kadar hemen her 

Ortaçağ kentinde kardeşlik ilkesinin damgasını görürsünüz.  

Burada kardeşlik ilkesinin kesin olarak maddi kültürün beslediği akımın etkileriyle ortaya 

çıktığını vurgulamalıyız. Bu nedenle o dönemin kültürünün bize bıraktığı her üründe hep 

maddi ve fiziksel olanı görürüz. Maddi olanın geliştirilmesi ve gelişmesi için de kardeşlik 

ilkesi gerekliydi. Bu kardeşlik ilkesi bir soyutlamanın sonucu olarak ortaya çıktı ve bu 

soyutlama, bu rasyonel düşünme tarzı nedeniyle de yaşamımız, varoluş savaşı ve 

kardeşlik ilkesinin aralarındaki karşılıklı etkileşimi artık anlayamayacağımız ölçüde ikiye 
bölündü.  

Bir yandan zihinsel yaşam giderek soyutlaşıyordu. Ahlak ve adalet, devlet yapılanmasına 

ilişkin görüşler ve diğer toplumsal koşullar sürekli soyutlaşan ilkelere uyumlanıyordu ve 

varoluş mücadelesi ile insanın aslında ideal olarak benimsediği şeylerin arasında giderek 

bir uçurum oluşuyordu. Bir zamanlar, Ortaçağın ortasında insanın ideali olarak hissettiği 

şeyle gerçekte yaptığı şey arasında bir uyum vardı ve bir insanın hem idealist hem de 

uygulayıcı olabileceğine ilişkin bir örnek vermek gerekirse bunu Ortaçağda bulmak 

mümkündür. Aynı zamanda Roma hukuku da henüz yaşamla uyum içindeydi. Bir de



günümüzdeki hukuksal koşulların genel ahlak anlayışından ne kadar ayrıştığına bakın. 
Çoğu insan şunu söyler: Neyin iyi, düzgün ve normal olduğunu biliriz, ama bunu bilmemiz 
işlevsel değildir. Bunun nedeni üstün ilkelere ilişkin düşündüklerimizin yaşamdan 
kopmuş olmasıdır.  

Kendi loncalarından bir üyenin işlediği suç nedeniyle diğer on iki jüri üyesiyle birlikte 
yargılamaya katılan bir kişi yargılanan üyenin kardeşi konumundaydı. Yaşamları onları 
birbirine bağlamaktaydı. Her üye bir diğerinin ne iş yaptığını bilirdi ve yargıladıkları 
üyenin doğru yoldan sapmasının nedenini anlamaya çalışırdı. Bu kardeşin adeta içini 
okumak isterlerdi. 

Günümüzde ise öyle bir içtihat oluşmuştur ki, yargıç ve avukatı artık yalnız yasalar 
ilgilendirmekte ve her ikisi de önlerindeki davayı yalnız yasaları uygulayacakları bir ‘vaka’ 
olarak görmektedir. Ahlaki açıdan düşünülüp ortaya konan her şeyin hukuk biliminden ne 
denli koparıldığına bir bakın. Bu durumun son yüzyıl içerisinde kendini giderek daha çok 
gösterdiğini görürüz, oysa Ortaçağda kardeşlik ilkesi çerçevesinde her verimli ilerleyiş için 
gerekli olan ve önem taşıyan bir şey geliştirilmiştir: Günümüzde giderek yitirilen uzmanlık 
ve güven. Uzmanlarca oluşturulan kararlar artık soyutlaşmış, hukuk bilimi ve 
parlamentarizm karşısında tamamen geri plana itilmiştir. Bugün artık uzmanlık yerine 
genel kanaat ve çoğunlukçuluk geçerli olmak durumundadır. Çoğunluğun tercihlerinin 
geçerli olduğu aşamaya gelinmesi zorunluydu. Bu matematikte doğru sonucu elde etmek 
için oylama yapılamayacağı gibi bir durumdur – çünkü 3X3 daima 9, 3X9 daima 27 eder. 
Uzmanlık ilkesini uygulamak kardeşlik, kardeş sevgisi ilkesi olmaksızın olası değildi. 

Yaşam içinde verilen varoluş mücadelesi anlaşılır bir şeydir. İnsan özel bir varlık olması 

nedeniyle ve yaşam yolunda bireysel bir yol izlemesi gerektiği için bu varoluş 
mücadelesini vermek zorundadır. Bu bağlamda Rückert’in şu sözü de bir ölçüde geçerlidir: 

Gül kendini süslediğinde,  bahçeyi de süsler. Kendimizi türdeşlerimize yardım etmekte 

yetkinleştiremezsek, onlara gerektiği ölçüde yardım edemeyiz. Niteliklerimizi geliştirmeye 

çalışmazsak, kardeşlerimize yardımda başarı şansımız az olacaktır. Niteliklerimizi 

geliştirmek için belirli bir ölçüde egoizm gereklidir, çünkü inisiyatif kullanmak egoizme 

bağlıdır. Kendini yönettirmemeyi bilen, çevrede her gördüğünden etkilenmemeyi bilen, 

buna karşılık güçlerin kaynağını bulmak için kendi içine dönebilen biri kendini güçlü ve 

yetkin bir insan olarak geliştirecek ve çevresindeki tüm etkilere kendini açan birine göre 

başkalarına yardım etmek için çok daha fazla olanak bulacaktır. İnsanın gerek duyduğu 

bu ilkenin radikal bir şekilde geliştirilebileceği açıktır. Ama bu ilke ancak kardeşlik 

ilkesiyle eşleştirilirse gerçekten verimli olacaktır.  

Pratik bir örnek olması nedeniyle, pratik yaşamın bireysel yardımlaşma ilkesi altında ne 

kadar güçlendiğini göstermek amacıyla Ortaçağın özgür kent loncalarına değindim. Bu 

gücü nereden alıyorlardı? Bir arada kardeşçe yaşamaktan. Olabildiğince güçlenmekte bir 

sorun yoktur. Ama sorulması gereken kardeş sevgisi olmaksızın güçlenmenin başarılıp 

başarılamayacağıdır. Gerçek bir ruhsal-tinsel bilgiye ulaşmış birisi için bu sorunun yanıtı 
hayır olacaktır.



Doğada bireysel etkileşimin bir bütün içinde gerçekleştiği örnekler görürüz. İnsan 

bedenini ele almak yeterlidir. İnsan bedeni milyonlarca bağımsız canlı bileşenden ya da 

hücreden oluşur. İnsan bedeninin bir kısmını mikroskop altında incelerseniz bu tür 

bağımsız bileşenlerden bir araya geldiğini görürsünüz. Ama bunlar nasıl işbirliği yaparlar? 

Doğada bir bütünü oluşturan bu bileşenler nasıl böylesine özverili oldular? 

Hücrelerimizden hiçbiri kendi özelliğini bencilce ortaya koymaz. Düşünmenin mucizevi 

aracı beyin de milyonlarca hassas hücreden oluşur, ama her birinin işlevi diğer hücrelerle 

uyum içindedir. Bu küçücük hücrelerin işbirliğini ve onların bir araya gelerek daha üstün 

bir varlığı oluşturmalarını sağlayan şey nedir? Bu etkiyi sağlayan, insanın ruhudur. Ama 

bu milyonlarca küçük varlık bencilliklerinden arınıp, bizim ruh dediğimiz daha üstün ortak 

bir varlığın hizmetine girmeselerdi ruh hiçbir şekilde etkili olamazdı. Ruh gözün 

hücreleriyle görür, beynin hücreleriyle düşünür, kan hücreleriyle yaşar. Bu da bize birliğin 

önemini gösterir. Birliğin anlamı üstün bir varlığın birlik içindeki organlarla ifade bulma 

olasılığıdır. Bu her türlü yaşam için genel bir kuraldır. Birlikte uyum içinde düşünen ve 

hisseden beş insan i + i + i + i + x ’ten daha fazlasıdır, yalnız beş kişinin toplamından 

ibaret değildir. Bedenimiz de beş duyunun toplamından ibaret olmadığı gibi, insanların 

birlik içinde sürdürdükleri yaşam da tıpkı hücrelerin kendi içlerindeki birlikteliğe benzer. 

Bu beş, hatta üç ya da iki bileşenin arasında daha yeni büyük bir varlık bulunmaktadır. 

”Benim adım altında birleşen iki ya da üç varlık neredeyse ben de onların arasında 

olurum”. Bu birleşmeyle oluşan, varlıklardan biri, diğeri ya da üçüncüsü değil, yepyeni bir 

şeydir. Ama bu şey ancak bileşenlerden biri diğerinin de içinde yaşıyorsa, birey gücünü 

yalnız kendisinden değil, başkalarından da alıyorsa ortaya çıkar. Ama bunun için bir arada 

özveriyle yaşanıyor olması gereklidir. İnsanların kurduğu birlikler, ruhun bedenin organları 

aracılığıyla etkin olması gibi, insanlar üzerinde tek tek etkisini göstermek üzere üstün 

varlıkların indiği gizemli yerlerdir. 

Materyalist çağımızda buna kolay kolay inanılmayacaktır, ama manevi bilimsel dünya 
görüşünde bu bir mecaz değil, en yüksek derecede gerçektir. Bu nedenle manevi bilim 
insanı halkın ruhu, ailenin ruhu ya da başka bir topluluğun ruhundan bahsediyorsa 
bunlar soyut kavramlardan ibaret değildir. Bir topluluk içinde etkin olan ruh-tin 
görülemez, ama oradadır ve orada olması bu topluluğun etkileşim içindeki bireylerinin 
kardeş sevgisinden kaynaklanmaktadır. Bedenin nasıl bir ruhu varsa, bir loncanın, bir 
kardeşlik örgütünün de bir ruhu-tini vardır ve yineliyorum, bu bir mecaz değil bir gerçeklik 
olarak kabul edilmelidir.  

Kardeşlik örgütünde etkileşim içinde bulunan insanlar, üstün varlıkları çevrelerine 
çektikleri için birer sihirbazdır. İnsan bir topluluk içindeki etkinliğe kardeş sevgisiyle 
katılıyorsa artık spritizmanın oyunlarına başvurmak zorunda değildir. Orada üstün 
varlıklar kendilerini gösterirler. Kendimizi kardeşliğe teslim edersek, bu teslimiyet 
bütünlük içinde bir yükselişle organlarımızın güçlenmesi anlamına gelir. Böyle bir 
topluluğun üyesi olarak etkinlikte bulunuyor ya da konuşuyorsak, içimizde etkin olan ya 
da konuşan tekil bir ruh değil, topluluğun ruhudur, tinidir. Gelecekte insanlığın 
gelişmesinin sırrı toplulukların içinden çıkacak etkinliklerdir. Bir dönem nasıl bir 
diğerinden nöbeti devralıyor ve her dönemin kendine özgü bir görevi varsa, Ortaçağın 
günümüzle ilişkisi, bizim dönemimizin de gelecekle ilişkisi böyledir. Ortaçağın kardeşlik 
örgütleri doğrudan pratik yaşamın içinde yararlı işlerin temellerini attılar. Ancak 
kurdukları düzenin meyvelerini topladıktan sonra, bilinçlerinin temelindeki kardeşliğin 



kaybolmaya başlaması ve soyut devlet ilkesinin, soyut zihinsel yaşamın gerçek 

duygudaşlığın yerini almasıyla materyalist yaşamın belirtilerini göstermeye başladılar. 

İnsan yaşamı bugüne kadar türlü örgütlenmelerle birlikte artık doruk noktasına ulaşmış 
olan korkunç bir varoluş savaşını ortaya çıkardı. Manevi bilimsel dünya görüşü insanlığın 

en yüksek değerlerini kardeşlik ilkesi çerçevesinde geliştirmek istemektedir ve 

göreceksiniz manevi bilimsel dünya hareketi varoluş savaşının yerine kardeşlik ilkesini 

yerleştirecektir. Birlik içinde bir yaşam sürdürmeyi öğrenmek zorundayız. Birilerinin 

bireysel uygulamalarla başarılı olabileceğine inanmamalıyız.  

Sanırım varoluş savaşı ve kardeş sevgisinin nasıl bağdaşacağını herkes bilmek 
isteyecektir. Bu aslında çok basittir. Savaşın yerine pozitif çalışmayı ve ideali koymayı 
öğrenmeliyiz. Bunun ne demek olduğu bugün pek anlaşılamamaktadır. Hangi savaştan 
bahsedildiği bilinmemektedir. Çünkü artık yaşamda yalnız savaşlardan bahsedilmektedir. 
Sosyal savaş, barış için savaş, kadının özgürleşme savaşı, toprak için verilen savaş, nereye 
baksak bir savaş görüyoruz. 

Manevi bilimsel dünya görüşü pozitif çalışmayı bu savaşların yerine koymaya gayret 
ediyor. Bu dünya görüşünü benimsemiş olan bir kişi savaşmanın yaşamın hiçbir alanında 
başarılı bir sonuca götürmeyeceğini bilir. Deneyimlerinizin sonucunda ve iç görüye 
ulaşma öncesinde doğruluğu kanıtlanmış şeyi hayata geçirmeye çalışın, karşıtlarınızla 
savaşmadan uygulayın. Doğal olarak bu ancak bir ideal olabilir, ama aynı zamanda 
günümüzde hayata geçirilebilecek manevi bilimsel bir ilke olmalıdır. Diğer insanlara 
katılan ve gücünü topluluk için ortaya koyan insanlar, geleceğe doğru verimli bir gelişimin 
temelini atarlar. Teosofi Topluluğu bu konuda örnek olmak istemektedir, bu nedenle bir 
propaganda topluluğu değil, bir kardeşlik topluluğudur. Burada her bir üyenin birlikte 
çalışmasıyla etkili olunur. Bunu doğru anlamak gerekir. Kendi düşüncesini zorlamayan, 
kardeşlerinin gözlerinden okuduğunu uygulayan, yoldaşlarının düşünce ve duygularını 
araştıran ve kendini onların hizmetine sunan üye en başarılı olandır. Bu çevre içinde en 
olumlu etkinliği gösteren üye pratik yaşamda kendi düşüncesini esirgememeyi başaran 
üyedir. En önemli güçlerimizin birlikten kaynaklandığını anlamaya çalışırsak, birliği soyut 
bir kavram olarak dondurmayıp onu teosofinin yolunda her eylemde ve yaşamın her 
anında etkin tutarak ilerleme sağlarız. Bu ilerleme sırasında sabırsızlık göstermemeliyiz.  
Yani manevi bilim bize neyi göstermektedir? Daha yüksek bir gerçekliği göstermektedir ve 
bizi kardeşlik ilkesi yolunda ileriye taşıyan da daha yüksek bir gerçeklik bilincidir.  

Günümüzde teosoflar hâlâ beceriksiz idealistler olarak niteleniyor. Hesaplarını yaşamın 
güçlerine dayandırmaları nedeniyle kendilerini en becerikli insanlar olarak ortaya 
koymaları uzun sürmeyecektir. Bir insanın kafasına atılan bir taş kuşkusuz onu 
yaralayacaktır. Ama çok daha vahim olan o insana bir nefret duygusunun yöneltilmesinin, 
onu çok daha fazla yaralayacağının düşünülmemesidir. Önemli olan insanlara 
yaklaşımınızın hangi zihniyete dayandığıdır. Gelecekte verimli bir etkime için 
kullanacağımız güç buna bağlıdır. Bu şekilde kardeşçe yaşamaya gayret edersek kardeşlik 
ilkesini uygulamış oluruz. 

Hoşgörülü olmanın manevi bilimsel görüşe göre anlamı genel olarak anlaşıldığından 
farklıdır. Başkalarının düşünce özgürlüğüne de saygı gösterme anlamını taşır. Birini 
durduğu yerden itmek bir kabalıktır, ama aynı şey düşünceler için yapılırsa bunun bir 
haksızlık olduğu kimsenin aklına gelmemektedir. Farklı görüşe saygıdan çok bahsederiz, 
ama bunu kendimiz için de geçerli kılmaya eğilimli değiliz.



Bir sözcüğün bizim için pek önemi yoktur, bunu duyarız ya da duymayız. Ama ruhumuzla 
dinlemeyi öğrenmemiz gerekir, en mahrem şeyleri ruhumuzla kavramayı anlamalıyız. 
Daha sonra fiziksel yaşamda kendini gösterecek olan her şey öncesinde daima manevi, 
tinsel alanda var olur. İçimizde bir başkasının söylediklerinin yanlış olduğuna ilişkin bir 
his uyansa dahi, bu kişinin yalnız sözlerini değil duygularını bile tam olarak duymak için 
kendi düşüncelerimizi bastırmalıyız. Bir başkasının konuştuğu süre boyunca onu 
dinleyebilmek, o kişinin sözüne karışmaktan çok daha yararlıdır. Bu bambaşka bir 
karşılıklı anlayış doğurur. Bu şekilde bir başkasının ruhuna kesin bir toleransla yaklaşım 
gösterirseniz o ruhun sanki sizi ısıttığını ve aydınlattığını hissedersiniz. Başkasına lafta 
değil, tam anlamıyla özgürlük sunmalıyız. Hatta bir başka düşüncenin özgürlüğünü takdir 
etmeliyiz. Bu başka birçok şey için yalnız bir örnektir. Başkasının lafına karışan, manevi 
dünya görüşü açısından o kişiye fiziksel bir tekme atmaya benzer bir şey yapmış olur. Bir 
başkasının lafına karışmanın ona tekme atmaktan daha kötü bir etkisi olduğunu 
anlamayı başaran, kardeşlik ruhunu derinliklerine kadar kavramış olur ve kardeşlik 
gerçeğe dönüşür. Bize insandan insana akan yeni bir inanç, manevi güçlere ilişkin yeni 
bir kanaat getirmesi manevi bilimsel hareketin büyüklüğüdür. Bu üstün manevi kardeşlik 
ilkesidir. İnsanlığın böyle bir manevi kardeşlik ilkesinden ne kadar uzaklaştığını herkes 
görebilir. Herkes biraz zaman ayırıp sevdiklerine sevgi ve dostluk düşüncelerini 
göndererek kendini bu yönde eğitebilir. İnsanlar çoğunlukla bunu önemsiz bulur. Ama 
düşüncenin verici bir aygıttan alıcıya akan elektrik dalgası gibi iyi bir güç olduğunu bir 
kere kavrarsanız, kardeşlik ilkesini de daha iyi anlayabilirsiniz, ortak bilinç daha 
berraklaşır ve pratiğe dönüşür.  

Bu bakış açısıyla manevi bilimsel dünya görüşünün varoluş savaşı ve kardeşlik ilkesine 
yaklaşımını kavrayabiliriz. Yaşam içinde itildikleri konum nedeniyle bazılarının kurtlarla 
birlikte ulumadığı, birçokları gibi varoluş savaşını acımasızca sürdürmediği takdirde yok 
olacağını çok iyi biliriz. Materyalist düşünceye sahip birisi için bu varoluş savaşından kaçış 
yoktur. Ama bizlerin, karmanın bizi konumlandırdığı yerde görevimizi yapmamız gerekir. 
Ulaşmayı hedeflediğimiz başarıları şimdiki zaman içinde beklemekten vazgeçersek 
doğruyu yapmış oluruz. Varoluş savaşının içinde kanayan bir ruhla canını yaktığınız bir 
kişiye, kendinizi yenerek sevecen bir yaklaşımla ruhtan ruha düşüncelerinizi akıtırsanız, 
materyalist zihniyetteki bir kişi olarak hiçbir şey yapmadığınızı düşünebilirsiniz. Ama bu 
tür yüzleşmelerden sonra gelecekte bunun bir etkisi olacağını anlayacaksınız, çünkü 
manevi düzeyde yaşanan hiçbir olgunun kaybolmayacağını biliriz.  

Bu nedenle bazen ikircikli bir ruh hali ve kırılmış bir kalple varoluş savaşını ele alırsak bu 
savaşı kendi çabamızla dönüştürebiliriz. Varoluş savaşı içinde bu çabayı göstermek pratik 
olarak onu dönüştürmek demektir. Bu bugünden yarına gerçekleşebilecek bir şey değildir, 
ama sonunda başaracağımıza da kuşku yoktur. Kendi ruhumuzla kardeşlik sevgisi 
doğrultusunda çalışırsak kendimize olduğu kadar bütün insanlığa yararlı oluruz. Çünkü 
bencil bir aykırılığa saplanıp kalarak, toprağından sökülmüş bir bitki gibi yeteneklerimizi 
de kökünden yitirdiğimiz bir gerçektir. Yerinden çıkmış bir göze ne kadar göz denebilirse 
toplumdan kopmuş bir ruha da o kadar ruh denir. Ve toplum içinde kardeşçe yaşarsak 
yeteneklerimizi en iyi bir şekilde geliştireceğimizi, bir bütünün içinde kök salarak hayatı 
en yoğun bir şekilde yaşayacağımızı göreceksiniz. Doğal olarak bütünün içine kök salan 
şeyin sessizce içine dönerek meyvesini vermesini beklememiz gerekir.  



Ne dış dünyada ne de içimizde kendimizi kaybetmemeliyiz, çünkü şairin söylediği gibi 
yeteneklerimizin ortaya çıkması için sessizce kendimizle baş başa kalmamızın gerektiği 
en üst manevi anlamda bir gerçektir. Ama bu yeteneklerin kökleri dünyadadır. Bu kökler 
güçlenir ve ancak toplum içinde yaşayarak iyi bir karakter yolunda ilerleyebiliriz. 
Kardeşliğin tam da varoluş savaşı verirken insanı en güçlü kıldığı gerçek kardeşlik ilkesi 
anlayışına göre doğrudur ve insan tüm kişiliğini diğer kardeş insanlarla birlikte 
geliştirirse gücünü en çok yüreğinin sessizliğinde bulacaktır. Gerçek olan şudur: Bir 
yetkinlik sessizlik içinde gelişir. Ama diğer bir gerçeklik de şudur: Bir karakter, 
beraberinde de bütün bir insan ve bütün insanlık gelişir.





AHŞAP, METAL VE TAŞ. 

Stephan Elbracht 

Çeviri: Bereket Uluşahin

Becerisi ancak zahmete katlanarak kazanılabilen zanaat tüm yaşam, eylem ve 
sanatın her türünün önünde gelmelidir. Bir zanaat türünü hakkıyla bilmek ve 
uygulamak yüzlerce konuyu yarım yamalak bilmekten daha büyük bir olgunluk 
sağlar.                                           
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                      
          J. W. Goethe 
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Ahşap, metal ve taşın işlenmesi farklı el aletleri kadar, farklı yetenekler ve ruh halinde de 
tamamen farklılıklar gerektirir. İnsan ve ağaç solunum üzerinden birbirine bağlıdır – birinin 
solunumu diğerininkine karşılık gelir. Ama ağaçlardan bize kalan, onların bize armağan 
ettiği ve bizim onlardan aldığımız kemiksi bir malzemedir. 

Çok da uzun olmayan bir süre önce insanlar kendilerini kolayca işleyebildikleri ahşapla 
çevrelemişler, içinde yaşamışlar ve çok sayıda yararlı nesne üretmişlerdi. Her şey el 
yapımıydı! Fas’ın Atlas Dağlarında, eski Mısır duvar resimlerinde resmedildiğini gördüğümüz 
el yapımı ahşap sabanları günümüzde dahi satın almak olasıdır. Öğrencilerle, az sayıda 
seçilmiş, pratik, sanatsal ve pedagojik açıdan uygun bazı nesneler üretiyoruz: Yuva için 
ahşap iskeletli ev ve farklı yaşlara göre mobilyalar, kâseler, kaşıklar, hayvanlar, heykeller, 
kayıklar, tabureler, flütler, kemanlar, hatta anahtarlık ve süs eşyaları.  

Atölyede  

Bir ahşap atölyesine ilk kez giren birçok insanın söylediği ‘Burası ne güzel kokuyor’ olur. 
Sonra etrafa bakınıp birçok ahşap figür ve alet görerek başka bir dünyaya dalarlar. Ahşabın 
tatlı, reçineli ve ortamı kaplayan bir kokusu vardır. Her biri ayrı, hatta bazıları keskin bir kedi 
çişi gibi kokar. Yeni kesilmiş ağaç meyvemsi tatlı, bazen de zeytin gibi kokar. 

Ahşap sıcaktır. Canlı bir öz su akımından doğar ve biz insanlar gibi zamanla kemikleşir. 

Beşinci sınıftan altıncı sınıfa geçerken özellikle pekiştiren bir gelişme gerçekleşir. Bu tam da 
ahşapla çalışmaya başlama zamanıdır. İşe yeni kesilmiş ağaçla girişiriz. İlk deneyimler 
oyma bıçağıyla edinilir. Parmaklar keskin çeliğin hemen altından sıkıca bıçağı kavrar. Ahşabı 
tutan ve bıçağı tutan eller. Ciddiyet, sorumluluk, ortak çalışmanın verdiği haz ve bitmek 
bilmeyen bir yaratıcılık dürtüsü gözlemlenir. 

Çocukları bu kadar heveslendiren şey nedir? 

Altıncı sınıfa başlayan öğrencilerin önünde büyük bir parça ahşap durmaktadır. Şimdi ilkel el 
aletleriyle çalışacaklardır: Keski, testere, nacak ve çekiç. Bunu yaparken ağacın lifli yapısını



göreceklerdir. Lifli yapı bazılarını uzun uzun uğraştıracaktır ve bu da ahşabın taş ve metale 
göre en zor malzeme olmasının nedenidir. Atölye öğretmeni ödevleri ve el aletlerini, 
çocukların bunlarla aşamalı olarak başa çıkmayı öğrenebilecekleri şekilde seçer. Altıncı 
sınıfta kullanım nesneleri üretilir. Örneğin pişirme kaşığı. Bu obje hem kullanışlı hem de 
güzel olmalıdır. Böylece atölyedeki üretimde incelikle biçimlendirilmiş, hafif ve kusursuzca 
perdahlanmış kaşıklar ortaya çıkar. Bu ev aletlerine gösterilen ilgi ve dikkat, verilen ödevin 
anlamını güçlendirir. 

Sekizinci sınıfta artık küçük hareketlerle yapılan oyma işlerinden tezgâhta canlı hareketlerle 
yapılan rendeleme işlerine geçeriz. Dokuzuncu sınıfta gençler kendi güçlü istemlerini ortaya 
koyacak aşamaya gelirler. Önlerine kaba, testere izleri ve kenarlarında ağacın doğal 
kıvrımları görünen büyük bir tahta parçası konur. Ve bu tahtaya bir düzen getirmeye 
çalışırlar. Bir sonraki aşamaya hazırlık olarak yüzeyini düzeltirler. Buna da düzleme denir.  

Ama sınırlandırılmamış istemle bir sonuca varmak zordur. Gençler algılamayı ve düşünmeyi 
öğrenmek zorundadır. Ahşap parçaların birbiriyle birleşim noktaları doğru gereç kullanımı, 
dikkat ve üç boyutlu hayal gücü gerektirir. Bunların sonucunda ortaya örneğin köşe 
bağlantıları geçmeli küçük bir bank çıkar. 

On ikinci sınıfta öğrenciler ahşabı oyarak kendi tasarladıkları plastik formların arayışına 
yönelirler. Görevleri her yüzeyi hakkını vererek biçimlendirmek ve yüzeydeki her kesiği 
bilinçli olarak uygulamaktır. Figürün her tarafının çepeçevre kavranması, ritmik ve ifade 
yüklü bir şekilde biçimlendirilmesi bu yaşa uygun bir beklentidir.  

Çocuklar ve gençler içinde bulundukları gelişme aşamasına bağlı olarak ahşapla – en 
basitinden en iddialısına kadar – çok çeşitli deneyimler elde ederler. 

Diğer derslerden farklı olarak sonucu “görecekleri” bir şeyleri yapmış olurlar. Ürettikleri 
figürleri eve götürüp, yıllar sonra bunlara bakarak kendi gelişmelerinin farkına varma 
olanağını bulabilirler. 

Metal 

Metaller insanların, hayvanların, boyaların, toprak ve taşların içinde bulunur. İnsanların ilk 
işlediği metaller bakır, altın, gümüş ve kalaydır. Daha sonra bunlara demir eklenmiştir. 
Çocuklar ve gençlerle özellikle demir ve bakırı işleriz. Üçüncü sınıf öğrencileri merak dolu bir 
beklentiyle demirci atölyesine girerler. Koku keskin ve serttir, ama yine de çocukları içeri 
çeker. Ortada duran ocak ve bacası, tepede ahşap ve deriden yapılmış körük ve duvarlarda 
sıra sıra asılı duran çekiçler, pensler ve çelikten yapılmış garip aletler. Burada keşfedilecek 
çok şey bulunur. 

Şimdi ocağın kenarında körüğün puflayışını duyuyorlar ve kaldırdığı toz içinde üflenen hava 
akımını görüyorlar. ‘Demirci için neler gereklidir?’ Kara kömüre dokunulur. Söndürme 
teknesi incelenir. Ve her şey ocağın içinde istiflenerek bir araya getirilir. Artık yalnız ateş 
eksiktir.   

Dört element iş başındadır. İlk olarak yakılan çıraların üstünü kömürle örterim. Sis gibi, elle 
tutulabilecek koyu bir duman ocağın kenarlarından dışarı püskürür. Sonra körüğün 
tepemdeki kolunu kuvvetle çekerim. Güçlü bir hava akımı ateşi parlatır ve kapkara kömürün 
içinden alevler yükselir.



Ocağın etrafında duran çocuklar derin bir nefes alırlar. Bundan sonra demirci ustayı ve onun 
yardımcısı olan ateşi iş başında izlerler. Ertesi gün her çocuk kendi çivisini üretir. Çivi gururla 
eve götürülür ve değerli bir nesne olarak saklanır. Zanaatta hiçbir dönem üçüncü sınıftaki 
demir atölyesi ziyareti kadar güçlü bir iz bırakmaz.  

Lisede gençlerle bakır işleriz. Çocukların demir işliğinde öğrendikleri çekme ve sıkıştırma 
gibi iki biçimlendirme tekniği, soğuk biçimlendirme için yeniden ele alınır. Onuncu sınıf 
öğrencileri kek kalıpları ve tencereler üretirler ve bunun için çeşitli iş süreçlerine hâkim 
olmaları gerekmektedir: Kesme, çekme, düzleme ve rölyef uygulama. Çekme işlemi gürültü 
çıkarır ve bütün çalışma grubundan tek bir ritim yükselir. İki elin koordinasyonu bazılarını 
zorlar. Bazıları ise bunu çabuk kavrar. Düzleme işlemi için başka becerilere gerek duyulur. 
Artık iş daha fazla incelik gerektirmektedir. Bakır sıkılmış yumruğun üzerinde ya da bir 
yastık demiri üzerinde dengelenerek düzleme çekicinin hafif darbeleriyle yüzeyi esnetilir. 
Çalışma sırasında yastık demirini göremiyor olmak bu işlemin zorluğunu oluşturur. Öğrenci, 
pencereden giren ışığın yardımı ve özellikle de algı yeteneği ve becerisiyle ortaya düzgün bir 
form çıkarır. 

Rölyef ise yine başka bir şeydir. Bakır tekrar kızdırılarak yumuşatılır. Yuvarlak ya da köşeli 
formlar oluşturulur. Formun ezilmemesi, iç ve dış kuvvetlerin dengeli olması ve güzel bir 
formun ortaya çıkması için bu iş nazikçe yapılır. 

Taş  

Taş bize üzerinde yaşadığımız sağlam zemini verir. Sağlam zemin can güvenliği ve itimat 
demektir. Çeşitli taş türlerinin aynı zamanda yaşam süreçlerinden geçerek oluştuğu yalnızca 
volkanik etkinliklerin sonucu olarak görülmez. Birçok taş türü tarih öncesi dönemlerde 
oluşmuş, dönüşmüştür ve bazıları da, su kazanlarımızın dibinde de görebileceğimiz gibi, 
halen oluşmaktadır. Bizim vücudumuzda da kemikler ve dişler mineral bir yaşamın temelini 
oluşturur. 

Erken dönemlerden başlayarak insanlar taşı yarmış, yontmuş ve cilalamıştır. Taştan, el 
aletlerinin yanı sıra kült nesneleri de üretmişlerdir.  

Gün ışığıyla aydınlanmış olan taş atölyesine girince bir pus gibi her tarafa konan, hatta 
pencere camlarını da kaplayan ince toz dikkat çekebilir. Kesilmiş taşlar, ağır ve sağlam yapılı 
metal tezgâhların üzerinde durmaktadır. İlk göze çarpan taşların kaba ve sivri yüzeyleridir. 
Bazı diğerleri ise pürüzsüz ve cilalıdır. Bu arada taşların önceden düşünemeyeceğimiz kadar 
çok renkli oldukları fark edilir.  

Taşa dokununca hissedilen soğukluk dikkat çekebilir. Taşlardan, güneydeki bölgelerde çokça 
yararlanılan serinletici bir etki yayılır. 

Onuncu sınıf öğrencisi beden gelişmesinde belirli bir güce ulaşmıştır. Düşünme yeteneği 
yüksek performansa hazırdır.  

Okulumuzdaki taş işleme dönemi öğrenciye en sert malzemeyle tanışma olanağı verir. Bu 
arada taşla sadece güç kullanarak baş edilemeyeceği görülür. Daha çok taşı yaşayarak,



onun en kolay nasıl işlenebileceğini gözlemlemek gerekir. En sert taş olan granitte buna 
‘çözme’ denir ve bundan sonrası oyuna dönüşür. 

Bu arada öğrenciler demirden yapılmış sivri ya da küt uçlu farklı el aletlerinin ne şekilde 
kullanılacağını öğrenirler.  

On ikinci ve on üçüncü sınıflarda kendi tasarımlarını uygulama aşamasına gelirler: güneş 
saatleri, su küvetleri, serbest formlar, insan ve hayvan formları gibi çeşitli ürünler. 
Öğrencilerimizin hayal gücü sayesinde rölyefler ortaya çıkar. 

Farklı Malzemeler – Farklı Yetenekler 

Öğrenciler ahşap, metal ve taşla çalışırken dünyayla bağ kurarlar ve çok yönlü isteme 
yönelik ve tinsel niteliklerin alıştırmasını yaparlar. Her materyal kendine özgü bir yaklaşım 
ve özgün yetenekler gerektirir. 

‘Demir tavında dövülür’ diyen atasözü demirle kurulan ilişkiye yönelik bir gerçeği açıklar. 
Demir işlenecekse harekete geçmeden önce düşünmelidir. Yüreklilik ve azim gerektiği gibi 
istem de bir ön koşuldur. 

Marangozlukta ise örneğin ahşap birleşimlerini yaparken düşünebilir ya da düşünmek 
zorunda kalabilirim. Ama heykel yaparken daha önce çok fazla düşünmemiş olmam, buna 
karşılık çalışma sırasında oluşan yüzey ve formu hissetmem gerekir.  

Keman yapımında beklenen nazik ve özenli bir yaklaşımdır. Bakır döverken bir ritim 
tutturulur ve ellerin koordinasyonu önemlidir.  

Çocukların bu farklı materyallerle buluşmasını izlemek heyecan vericidir. Örneğin 
mükemmel bir şekilde keman yapan bir kız öğrenci demiri işlerken çok zorlanıyordu. Buna 
karşılık bir erkek öğrenci demir işlerinde başarılıyken ahşap bir kâseyi oymakta zorluk 
çekiyordu. 

Artık dünyayı yalnızca seyretmekle yetinmeyen genç insanlar okulu bitirirler. Onlar aynı 
zamanda maddeye dokunur, kavrar ve ona şekil verirler. 

Hazır parçaların bir araya getirilip çatılması gibi olmayan,   gerçekten zanaat ve sanata 
dayalı olan etkinlik insanlara derin bir doyum, güven ve sağlıklı bir yaşam duygusu sağlar. 
Bu nedenle el işleri ve sanat tedavi amaçlı olarak da uygulanır. 

İnsanlara güç ve can veren sanatsal ve zanaata dayalı etkinlik onlara ileri yaşlara kadar 
eşlik eder.  

Stephan Albrecht, Stuttgart’taki Özgür Waldorf Okulu Uhlandshöhe’de atölye öğretmenidir.  

* Yazara ve Erziehungskunst dergisine yayın izni için teşekkür ediyoruz.  



EĞİTİM SANATI DOSTLARI DERNEĞİ 2020-21 ÇALIŞMALARI  

Birgül Taştan Meriç 

ESDD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Pandemi sürecini umuyoruz ki, hepimiz en sağlıklı bir 

biçimde atlatalım. Bu süreci yaşarken, hayatımızda belli ölçüde var olan dijital dünya, 

yaşamımızın tam da ortasına yerleşti ve istemeden dijital bir topluma dönüştük. Bu 

dönüşümde ortaya çıkan nitelikli-niteliksiz dijital seminerler, kontrol dışı bir şekilde artarak 

çoğalmakta. Kendimizi, çocuklarımızı ve kurumlarımızı bu sanal yanılsamalardan korumak, 

araştırarak seçici davranmak ve sadece yetkin olanları desteklemek yeni sorumluluklarımız 
arasında olmalı.  

Biz de Koronavirüs ile mücadele kuralları çerçevesinde; ülke genelinde uygulanmaya 

çalışılan sosyal izolasyon yaptırımları bağlamında, yasal yaptırımlar bitinceye kadar eğitim 

seminerlerine ara vermek durumunda kaldık. Başlangıçta hiçbirimiz sürenin bu kadar 

uzayacağını tahmin edememiştik. 

Nisan ayında ESDD’nin yönetiminde, çemberimizdeki yuva ve okul eğitmen-öğretmenleriyle 

birlikte yaşadığımız süreci paylaşmak, birbirimizden öneriler-fikirler almak için online 

ortamda buluşmalar gerçekleştirdik. Haziran sonuna kadar her iki haftada bir, dört defa, 

acil durumlarda da talep edildiği zamanlarda buluştuk. Bazı buluşmalarımıza sevgili 

doçentimiz Nurtaç Perazzo da katılarak bizleri güçlendirdi. Bu ortak buluşmalarda online 

ortam olsa da birbirimizi görmek ve farklı fikirlerin paylaşılması hepimize iyi geldi.  

Waldorf Pedagojisi’nden Esinlenen Girişimlerle buluşurken, Seminerlerimize katılan 

eğitmen ve öğretmenlerimizle de online ortamda bağımızı koparmayalım dedik ve iki kez 

Haziran ve Temmuz’da buluştuk. Waldorf Pedagojisi’nde eğitimlerin yüz yüze olması, birlikte 

dokunarak, kavrayarak, yaşayarak deneyimleyerek öğrenilmesi önemlidir.  

Seminer katılımcılarımızla yaptığımız online buluşmalarda, Waldorf Pedagojisi’nin 

kendilerine bu zor dönemde iyi geldiği ve online de olsa eğitimlere devam edilmesini 

arzuladıklarına dair talepler geldi. Pandeminin uzun süreceğinin öngörülmesi nedeniyle, 

2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında birinci modülünü yüz yüze gerçekleştirdiğimiz eğitmen 

ve öğretmen seminerlerinin bir kısmını online olarak yapmaya karar verdik. Bu kararı 

seminer doçentlerimiz ve yurtdışında Waldorf Pedagojisi seminerleri düzenleyen dost 

kurumlarımızla yaptığımız istişareler sonrasında aldık. Sonbahar aylarında ikinci modülünü 

online olarak yapmak için planlamalara başladık. Ve seminer katılımcılarımıza bu süreçte 

çeşitli proje ve ödevler verip, seminer zamanında isteyenlerin sunum yapacaklarını ilettik. 



Alternatif Eğitim Dergisi Waldorf Pedagojisi Sayısı 

Bunların yanı sıra, Yeni İnsan Yayınevi’nin çıkardığı Alternatif Eğitim Dergisi’nin 13. sayısı 

Waldorf Pedagoji'sine  ayrılmıştı ve derneğimiz ile işbirliği içinde Haziran ayında çıktı. 

Birgül Taştan Meriç'in editörlüğünde yayınlanan bu sayı; hem yurtdışından bu pedagojiye 

sonsuz emekleri geçmiş değerli dostlarımızın, hem de yurtiçinden sevgili dostlarımızın 

katkılarıyla hazırlandı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Waldorf Pedagojisi'nin tarihçesini, tüm 

dünyanın tanıdığı önemli Waldorf Pedagoglarının yazılarını, Türkiye’deki Waldorf 

hareketinin hangi aşamalardan geçtiğini, hangi sorunların yaşandığını, nasıl çözümler 

üretildiğini ve yuvaların deneyimlerini, eğitimlerin oluşma süreçlerini anlattığımız 

yazılarla tarihe not düşen çok değerli bir çalışma oldu. Bizler keyifle çalıştık, hazırladık ve 

sizlerin de keyifle okumanızı diliyoruz. Dergiyi aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz. 
https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/alternatif-egitim/page/2/?
v=29b90007cbf9

https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/alternatif-egitim/page/2/?v=29b90007cbf9
https://yeniinsanyayinevi.com/product-category/alternatif-egitim/page/2/?v=29b90007cbf9


Açık Radyo Söyleşisi 

Yirmi yıldır yayın yapan ve yoğun bir dinleyicisi kitlesi olan Açık Radyo’da Gizem Kıygı'nın 

sunduğu Yerden Yüksek programında “Pandemi, eğitim, mekân ve Waldorf Pedagojisi” 

konulu söyleşiye derneğimiz adına Birgül T. Meriç   ve Cansu Kaygısız katıldı. 25 Kasım’da 

yayınlanan söyleşi kaydına, https://acikradyo.com.tr/ web sayfasındaki Arşiv kayıtlarından 

ulaşabilirsiniz. Bu güzel söyleşi için sevgili Gizem Kıygı’ya çok teşekkür ederiz.

Yuva Ziyaretleri 

Eylül, Ekim ve Kasım 2020’de  Waldorf Pedagojisi’nden Esinlenen Yuvalardan Her Çocuk Bir 

Evren, Nüve Veli Girişimi, Şarkılı Bahçe Anaokulu ve Adalar Belediyesi Prof. Dr. Besim Üstünel 
ve Gülen Üstünel Gündüz Bakımevi, Koronavirüs ile mücadele kuralları çerçevesinde ziyaret 
edildi.  

Şubat 2021’de Bodrum İmece Çocuk Bahçesi ziyaret edildi. Kısıtlamalar hafifledikçe tüm 
yuvalara ziyaretler devam edecek. 

Bu arada seyahat kısıtlamaları nedeniyle mentorluk ziyaretleri de yapılamadığından, bazı 
yuvalar daha önceki mentorları ile aralıklı olarak online toplantılar yaptılar. Mentorlarımıza 

candan teşekkür ediyoruz. 

https://acikradyo.com.tr/


Mezunlarımız 

Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi seminerlerimizin ikincisini bitiren ve stajlarını yaparak 

bitirme ödevlerini teslim eden arkadaşlarımız Waldorf Pedagogu olarak diplomalarını almaya 

hak kazandılar. Birinci semineri bitiren arkadaşlarımızla birlikte 2020 Aralık ayında ödevlerden 

sorumlu doçentimiz sevgili Nurtaç Perazzo eşliğinde, katılabilenlerle -koşullar gereği- 

ekranlardan buluşarak sunumlar yapıldı ve bu güzel an kutsandı. Hepsine teşekkür ediyoruz, 

yolları açık olsun… Derneğimiz tarafından bugüne kadar diploma verilen kişilerin isimleri: 

(Alfabetik sırayla) Çiler Kocadağ, Derya Şimşek Özen, Emine Schreiber, Funda Şen, Gülay Kara 

Kav, Hande Başaran, Hatice Gökbaraz Adar, İlkay Aydoğan, Müge Özkurt, Pınar Anıl Hacaloğlu, 

Sıdıka Çalışkan Kayaöz (Merhume), Şafak Topkaya. 

Seminerler 

I. Waldorf Pedagojisi Öğretmen Semineri’mizin, dördüncü yıl, ikinci modülünü 19 Eylül-12 

Aralık 2020 tarihleri arasında doçentlerimiz Alfred Rahmen, Joseph Hess ve Ateş Baydur ile 

gerçekleştirdik. Üçüncü modülüne ise Ocak 2021’de başlandı ve Haziran 2021 tarihine kadar 
doçentlerimiz Alfred Rahmen, Joseph Hess, Roberto Pellacini, Monika Würzinger, Edwin 

Hübner, Murat Özmen ve Christof Wiechert ile tamamlayacağız. Kalan iki haftalık modülü de 
pandemi biterse yüz yüze yapmayı planlıyoruz. 



III. Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri’mizin, üçüncü yıl, ikinci Modülünü Ekim /

Kasım/Aralık 2020 tarihlerinde online olarak, doçentlerimiz İrene Gustav ve Nurtaç Perazzo 

ile gerçekleştirdik. Üçüncü modülüne Ocak 2021’de başlandı ve Haziran 2021 tarihine kadar, 
doçentlerimiz Sabine Cebulla Holzki, Nurtaç Perazzo, Monika Würzinger, Roberto Pellacini,  
Almuth Strehlow, Edwin Hübner, Murat Özmen, Micaela Sauber, Johannes Wolter ve Philipp 

Reubke  ile tamamlayacağız. Kalan bir haftalık modülü de pandemi biterse yüz yüze yapmayı 
planlıyoruz.  

Bu zor dönemlerde bizleri yalnız bırakmayan, ülkelerinin saatiyle 06.30’da derslere 

başlayarak bizlere değerli bilgilerini armağan eden, ışığımızı parlatan tüm doçentlerimize ne 

kadar teşekkür etsek yeterli olmayacak biliyoruz. İyi ki varlar, hepsine minnettarız… 

Gönüllü olarak yaptığı sayısız çeviri ile Türkçe kaynak oluşturmamızda bize destek olan sevgili 

dostumuz Bereket Uluşahin’e çok teşekkür ediyoruz. 

Uzun süredir bizleri destekleyen IASWECE, FREUNDE, Goetheanum Pedagoji Bölümü, BUND 

ve Hamburg Semineri’ne de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Aydınlık, umutlu ve yüz yüze 

görüşebileceğimiz günlerin gelmesi dileğiyle, bu zor dönemde esenlik ve sevgiyle kalınız.



ÇOCUKLUĞUN KORUNDUĞU BİR BAHÇE:  
ŞARKILI BAHÇE ANAOKULU 

Şafak Topkaya 

Şarkılı Bahçe Anaokulu Kurucusu 
Waldorf Pedagogu, Okul Öncesi Öğretmeni

    “Eğitim örnek olma ve bir de sevgi anlamına gelir, başka da bir şey değil”      
                     Johann Heinrich Pestalozzi 

2009 yılında, İstanbul’daki ilk Waldorf Pedagojisi Eğitmen Eğitimi Semineri’nin henüz ilk 
aylarındayız. Sevgili doçentimiz Peter Lang erken çocukluk eğitiminin tarihini bize 
özetlerken, Pestalozzi’den yukarıdaki alıntıyı yapıyor ve genç bir anaokulu öğretmeni olarak 
bu pedagojiye kalbimi verme kararımı çoktan aldığımı hissediyorum. Pestalozzi’nin sözünün 
üzerinden 100 yıl kadar geçiyor, Rudolf Steiner aynı kavramlar üzerine çalışmalarını 
başlatıyor. Bugün, Waldorf hareketine 102 yıl sonrasından baktığımızda, Türkiye’de Waldorf 
Pedagojisi 12. yılında daha da serpiliyor. Ve kısa bir süre öncesinde bu ailenin bir parçası da 
bizim yuvamız Şarkılı Bahçe Anaokulu oluyor. 

Yukarıda sözünü ettiğim ders aslında yuvamızın temellerinin bile kaynağını barındırıyor. Bu 
yuvayı hayata geçirmeye çok yaklaştığımızda, günler süren isim arayışından sonra 
birdenbire aklımıza gelen “Şarkılı Bahçe” adının aynı günden gelen bir esinlenme olduğunu 
söyleyebiliriz.  

Yine aynı derste Froebel’in “Kindergarten” kelimesini ilk defa kullanırken 19. yüzyılda 
sanayileşmenin kaotik şartları altında çocukların sakinlik içinde oynayıp, faaliyette 
bulunabilecekleri bir ortama ihtiyaçları olduğu düşüncesinden yola çıktığını öğreniyoruz.  

Çocukluğun ekran karşısında geçip gittiği bugünlerde elbette ki çocuklar için korunaklı 
yerlere ihtiyacımız var. Türkçede “çocuk yuvası” olarak kullandığımız bu kavram, 
“Kindergarten” kelimesinden aldığımız ilhamla bir bahçeye dönüştü. Ve tabii ki neşeli 
kahkahaların şen şarkılarla buluştuğu bir bahçe burası, Şarkılı Bahçe.  

Kalbimizi ilhamla dolduran bu seminerleri organize eden ESDD’ye ve çocuk yuvasının 
atmosferini pek çok anlamda tanımlayan doçentimiz Peter Lang’a, sonsuz teşekkürler... 

Yıllar sonra semineri bitirdiğimizde sayımız az da olsa Türkiye’nin ilk Waldorf 
Pedagoglarından biri olmak meslek hayatımın bu bütünsel bakışla şekillenmesini sağladı. 
Çeşitli ülkelerde yaptığım stajların sonunda birlikte çalıştığım her bir gruba taşımaya 
çalıştığım bir perspektif oldu benim için. Bu ilgi ve sevgi, Görsel Sanatlar Öğretmeni olan 

kardeşim Başak Topkaya’nın da ilgisini çekti ve kendisi de 4 yıl önce ESDD Waldorf 

Pedagojisi Öğretmen Seminerlerine başladı. Zaman geçtikçe doğal olarak birlikte bir şeyler 
yapma kararı aldık. 

Şarkılı Bahçe Anaokulu, Waldorf Pedagojisine gönül vermiş öğretmen iki kız kardeş 
tarafından İstanbul Bahçeşehir’de kurulmuş bir eğitmen girişimi. Paylaştığımız bir hayalin 
sonunda kurulan yuvamızda hassasiyetle Waldorf Pedagojisinin ilkelerini uygulamak



niyetindeyiz. Her yıl daha fazla aile, öğretmen bir şeylerin doğru gitmediği hissiyle yeni 
arayışlar içine giriyor, çocukluğun özgürce serpildiği yerlerde yolları kesişiyor. 
Bulunduğumuz bölgede benzer dilekleri taşıyan anne-babalarla birlikte bir topluluğun 
oluşacağının heyecanını yaşıyoruz. 

Serüvenimize çok uzaklardan, Almanya’dan eşlik eden mentörümüz Nurtaç Perazzo’ya, 
desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Tarhan Onur’a, ESDD’ye ve uluslararası 
Waldorf kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. 

Yuvamızda şu anda iki oyun grubumuz bulunuyor, çok yakında tam zamanlı bir yuva 
grubumuz da faaliyete geçecek. 

Waldorf Pedagojisinin arkasındaki bilgelik ve bugün bu bilgeliğin yolumuzu aydınlatması. 
100 yıl sonra bu tanımları yeniden öğreniyor olmamız. Her gün çocuklarla yeni baştan 
keşfediyor olmamız.  

Eğitmen olarak, her gün dünyayı değiştirme şansımızın olduğunu ve içeri girdiğimizde 
yapacaklarımızı çok iyi bildiğimiz bir gün akışının içinde monotonluktan eser kalmayan bir 
yer çocuk yuvası.  

Çocukluğa saygı duyan, şefkat ve sevgi çemberinde çocuğun büyüme serüvenine eşlik eden 
bir yuva burası. Tıpkı dünyada ve Türkiye’de var olan kardeş yuvalarımız gibi…



ALANYA’DAN SEVGİLER 

Nur Banu Aldemir 

Anaokulu Öğretmeni- Waldorf Özel Yaşam Okulları, Alanya

Canım çocuklar… Mart 2019’dan beri pandemi sürecinin en mağduru kuşkusuz ki onlar 

oldu. Hiç beklenmedik bu durum yetişkinleri bile  “-ne yapacağız?” diye düşündürürken, 

çocuklar bir bilinmezlikle 9 ayı geçirdi. Çocuklarda ne kaldı? Neler yaşadılar?  

Bu yaşına kadar tüm ülkede karantina durumuna şahit olmamış yetişkinleri bile etkiledi bu 

yaşananlar ki; çocuklar üzerindeki izi daha fazla maalesef. Evde kapalı kaldılar, anne-

babalar çaresizlikten çocuklarını ekranlarla karşı karşıya bırakmak zorunda kaldı çünkü evde 

geçirilen uzun karantina günlerinde  yapılabilecekler sınırlıydı. 2020 Eylül’ünde yeniden 

okullara dönüş ile birlikte çocukların etkisinde kaldıkları “ekran mağdurluğu” gözle görülür 

şekilde fazlaydı ki; Waldorf Pedagojisi’nin savunduğu “Sıfır ekran” kısmen de olsa yıkılmıştı. 
Fakat süreç uzadıkça yaratıcılıklar arttı ve çeşitlendi. Yemek masalarının etrafı minder ve 

çarşaflarla kapatıldı ve gizli bir oyun alanı oluşturuldu. Kapalı alanlara bağımlı kalmaktansa 

sahil ve parklara olan rağbet çoğaldı ve daha keyifli hale getirildi. Alanya’da yaşayan birçok 

aile artık sandalye masaları ile sahilde çocukları ile daha kaliteli zaman geçirme fırsatı 

buldu. 

Çocuk ki; hareket kaynağı, yaratıcılık ilhamı yüksek canlılardır fakat dört duvarlarla sınırlı 

kaldılar. Waldorf eğitmenleri; fark yaratan, sorgulayan  ve denemekten yılmayan bir nesil 

için çaba gösterirken, yeni bir boyut girdi işin içine: “Uzaktan Eğitim”. Evler ister büyük



olsun ister küçük, imkanlar sınırlıydı gibi geldi. Aslında yapabilecekleri bir sürü şey var 

anne-baba ile ama o kadar ritmik bir yaşam sürmeye başladık ki modern zaman içinde 

yapılabileceklerimiz sanki hiç gözlere görünmedi. Çocuk dokunmalı, hissetmeli ve içinde 

olgunlaştırmalıydı. Sabah yapılan kahvaltılar, okula ve işe dağılışlar ardından evde tekrar 

buluşmalar, akşam yemeği rutini ve uykuya geçişler. Yeni  karantina süreci ile evde birlikte 

yapılabileceklere yeni şeyler ekledik, kek yapabilirken ekmek de yapmayı, masaya 

toplamaya yardım ederken yemek için doğrama kısmında eşlik etmeyi, oyuncaklarla oyun 

kurarken onları tamir edebileceğimizi keşfettik. Çocuklarımızı yaşamın içine dahil ettik, 

görev gibi değil, iş bölümü yaptık.  

Bu defa herkes daha hazırlıklı evde kalmalara. Anne-babalar, çocuklar ve  öğretmenler de 

uzun uzun ekran karşısında yapıştırıcı ve makaslarla değil, karşılıklı sohbetler, masal 

masaları ile çocuklara ulaşmanın  aslında daha verimli olduğu kanaatinde. Waldorf  

pedagoglarına göre  0-7 yaş çocukları için ekran başında eğitim değildir amaç, bağı 

koparmamak, hatırlamak ve rutini kaybetmemektir. Öğretmeninin sesinden dinleyeceği 

bir şarkı ve masal çocuğun hayal dünyasını canlı tutacaktır. 

Yeşil çimenlerde kendi kurdukları oyunları ile büyümeli çocuklar, o zaman özgür düşünür, 

özgür ifade eder ve özgür davranabilirler. Waldorf  pedagogları çocukları ile daha sağlıklı 

günlerde buluşmayı beklerken, içlerinde yaşattıkları umut; “Geçen zamanın izlerinin büyük 

olmaması”. 



HEP BİRLİKTE 

Nur Sabahat Topaloğlu 

Hasat Anaokulu Kurucu Eğitmeni- Ankara

Waldorf Pedagojisi ile ilk tanışmam Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 

bölümünde son sınıfta okurken, yani 2017 yılında olmuştu. O zamanlar İstanbul’da 

yaşıyordum ve mezun olmakla beraber birçok insan gibi ben de iş arayışı içindeydim. Şu 

anda başka bir Waldorf ilhamlı anaokulunda eğitmenlik yapan, üniversite yıllarımdan çok 

yakın bir arkadaşım aracılığıyla bu pedagojik yaklaşımla daha haşır neşir olma fırsatı 

buldum. Bu vesile için kendisine hala minnettar olduğumu her seferinde dile getirmek 

ikimiz için de hoş bir söylem haline geldi: Hayatta karşılaşmaların önemini dikkate alırsak 

eğer… Ve artık bu yol benim için kesinlikle geri dönmek istemeyeceğim bir macera olmuştu. 

Yaklaşık 2 yıl İstanbul’da bulunan bir yuvada büyük bir keyifle eğitmenlik yaparken Waldorf 

eğitmen eğitmenlerime başladım ve bu sırada katıldığım Derinleşme Seminerleri de bu 

yolculuğu daha da heyecanlı bir hale getirdi diyebilirim. Derken yine başka bir karşılaşmayla 

kendimi Türkiye’nin başkenti olan Ankara şehrinde bir yuva açma fikriyle karşı karşıya 

buldum. Bu fikrimi paylaşırken yolum sevgili iş arkadaşım ve ortağım Afife Tinik ile kesişti 
ve Ankara’daki ilk Waldorf Pedagojisi ilhamlı anaokulunu hayata geçirdik.



İstanbul’da tecrübe ettiğim eşsiz deneyimler, eğitmenlik tecrübesi ve arkadaşlıklardan 

sonra başka bir şehirde, başka bir kültürde bulunan ailelerin ihtiyaçları ve anlayışları 

doğrultusunda Hasat Anaokulu 2019 Eylül itibariyle çocuklara kapısını açtı. Ankara şehri, 

genellikle memur çalışanlardan oluşan, çok başarılı üniversitelere ev sahipliği yapan, diğer 

şehirlerden göç alan bir yer olmakla beraber kendi ruhu ve kültürü olan da bir şehir.  

Tahmin ettiğimiz gibi yuvamızı açtığımızda beklediğimizden daha yoğun bir ilgiyle 

karşılaştık. Ankara’da ilk ve tek olmamız, tanıdık/bildik anaokulu formatına bazı yönlerden 

ayrık düşmemiz çoğu için şaşırtıcı olsa da meraklı ailelerin sorularını severek ve sabırla 

yanıtladık, onları esenlik içinde karşılayarak “neyi neden yaptığımızı” büyük bir arzuyla 

anlattık, onları bizlerle aynı ışığın etrafında durmaya davet ettik.  Şu anda iki grup olarak 

devam eden yuvamız bahar dönemi için kayıtlarını almaya devam ediyor. 

Ankara’ya gelmeden önce, uzun yıllar yaşadığımız, bildiğimiz ve çalıştığımız şehir olan 

İstanbul ve Ankara arasında birçok alanda büyük farklılıklar olduğunun bilincindeydik. Bu 

noktaya gelmemizde ve bu şehre uyum sağlamamızda, ailelerimizin de çok katkısı oldu. Biz 

onlardan, onlar bizden öğrendi. Birçok tanışma toplantısı düzenledik. Aile temsilcimiz de 

her tanışma toplantımıza katıldı ve deneyimlerini aktardı. Kendisine şükranlarımızı 

sunuyoruz. Çatı derneğimiz ESDD ile irtibat halinde kalarak nasıl ilerlememiz gerektiği 

konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Ankara'da ilk defa Waldorf'tan esinlenmiş bir yuva 

girişimi kuruluyordu ve en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden geleni yaptık. Bu 

işbirliği için Derneğimizin her bir üyesine sonsuz teşekkür ediyoruz. 

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte pek çok adımımızı ertelemek zorunda kaldık. Hem 

biz, hem aileler, hem de çocuklar için bilinmezliklerle dolu bir süreçti ve tüm zorlukları yine 

elele aynı ışığın altında toplanarak aşmaya çalıştık. Bu ışığı bize Waldorf Pedagojisi verdi, 

ailelerimiz büyüttü. Minnettarız ve gelecek için umutluyuz.  

Güzel günler vereceğiz çocuklarımıza. Hep birlikte...



İÇİMİZDEKİ DANSÇI 

Stephan Ronner 

Çeviri: Bereket Uluşahin

Bu nedenle düşünülebilen her alanın arasından müziği eğitimimizin öğesi 
olarak seçtik, çünkü müzikten her yöne aynı doğrultuya sahip yollar yayılır.  

                         J.W. Goethe 

                            Wilhelm Meister’in Yolculuk Yılları 

Müzik insanların ana dili olarak, kavramsal dillerin ötesinde şarkı söyleyenlerin 

yüreğinden doğrudan dinleyenlerin ve birlikte titreşenlerin yüreğine akan bir iletişim 

kurar. Bunu hissettirip yaşatmak, lisedeki müzik öğretmeninin görevidir. Her öğrenci 

kendi müzikal kanatlarının onu nereye kadar taşıyabileceğini, başkalarına duyguyla – 

sözle değil – ne ölçüde ulaşıp, onlara dokunabileceğini öğrenmeli ve deneyimlemelidir.  

Bunun yolu öncelikle denemeden geçer: bu, grupla birlikte riski az olan bir denemeden 

başlayarak, çok sesli korodaki biraz zorlayan denemeye ve sonunda solist yalnızlığının 

heyecanlı anına kadar uzanır. En geç bu aşamada herkes sözsüz iletişime ilişkin kendi 

büyüleyici potansiyelini ve tabii henüz başlangıç noktasındaki ifade yeteneğinin o anki 

sınırlarını da deneyimler. İnsan müzik stillerini dinleyerek, aynı zamanda deneyerek, 

öncelikle de içindeki dansçının etkinliğiyle öğrenir. Dışta dinginliğe yönelen dansçı ruh, 

içeride kendi çizgileri, formları, salınımları ve ritimleri arasında dolaşmaya başlar. Bu 

etkinlik için sıkça fırsat ve her gün sükûnet dolu ayrı zaman-mekân yaratılması 

gereklidir. Müzik öğretimi output’tan (çıktı) ziyade input’a (girdi) ve kapanmaya ağırlık 

veren bir olgudur. İçerideki bir şey harekete geçirilmek ister – ve dışarıda bir yansıma, 

bir çınlama ve bir yankı ortaya çıkar. Duymak şarkı söylemenin öncülüdür. Her şarkının 

anahtarı o şarkıya uyumlu duyma yeteneğidir. Duymadığımı söyleyemem. İşitme 

araştırmacısı Alfred Tomatis bunu böyle kısa ve kesin bir şekilde açıklar ve bununla 

birlikte yaşama dair bir yasayı formüle eder.  

Eğitim tüketiminde müziğin bambaşka bir yeri vardır. Müzik bilişsel öğretim ve eğitimle 

değil, hassas duygu ve hisle ilgilidir (precise emotion). Müzikal bir motif tümüyle 

arınmış canlı yaşamdır – aksi halde ateşlemez, etkisiz kalır ve bir anlam taşımaz. Canlı 

müzik ve yaşam gücü arasındaki sıkı bağ belirgindir – bu kendini yoruma gerek 
kalmadan eylemle açıklar. Hoparlörden duyduğumuz müziğin yanında, canlı müziğin 

yaşam sıcaklığındaki ton ve tınılarını, yaşamın ve gerçekliğin bambaşka bir kategorisi



olarak deneyimleriz. Bu kılı kırk yarmak değil, genç insanlarla olağan müzik 

çalışmalarının ve canlı müziğe olanak vermenin bir deneyimidir. Birlikte şarkı söyleme, 

damlacıkların bulaşma riskini azaltma nedeniyle sekteye uğrarsa, bunun bir kısıtlama 

olduğu düşünülebilir ama böyle olmasına gerek yoktur. Çünkü duymak anlamlı bir şarkı 

söylemenin önünde gelir. Duymak output’a yönelmiş olan tek boyutlu ders rutini içinde 

yetersiz kalır. Bu durumda içimizdeki dansçının atacağı ilk adımlara ve bükümlü 

devinimlerine zaman ve mekân tanıyalım, onu dönüşümlü olarak bir yerden başka bir 

yere, bir sesten diğer bir sese, sonuçta da huzur içinde kendi formlarına ve motiflerine 

yöneltelim. Gerçek bir duyma kültürü normalde egzotik bir varsıllıktır. İyi bir dinleme 

öğrenimi her anlamlı müzik öğretiminin temel görevidir. Ama söz konusu olan 

dinlemekten daha fazlası, yani içten duymak, duyarak derinleşmek, işin içinde olmak ve 

ilgi duymaktır.  

Duymak – Yoklayarak Hissetmek – Derinleşerek Hissetmek  

Günümüzde müzik öğretimi müzikteki yetiyi, yalnız müziğe özgü yetiyi güçlü bir şekilde 

arttırma anlamını taşımaktadır. Geçmişte ders rutinin gereği şarkılar birbiri ardından 

baştan sona söylenirdi. Günümüzde ise duymak, yoklayarak hissetmek ve derinleşerek 

hissetmek şarkı söylemeyi önceler. Corona salgınının sonucu olarak unuttuğumuz bu ön 

koşullar hatırlanmaya, içtenlikli ve insani olmaya ve önem kazanmaya başlamaktadır. 

Mesafeyi koruma ve hijyenik önlemler bir anda müzik aracılığıyla birbirimize çok daha 

incelikli bir şekilde yaklaşmaya olanak sağlıyor. Böyle dönemlerde, öğretim tarzı olanak 

verirse, müzik çok daha fazla önem kazanabilir. Kapalı mekânlarda üfleme ve şarkı 

söylemeye uygulanan kısıtlama, akla yakın bir yöntemle söylenen şarkının sonu anlamına 

gelmez. Bu ancak aşırı ve kontrolsüz davranışlar için bir son demektir.  

Kısıtlamalar duyularımızı eylemdeki anlama, içsel motiflere, içerik ve anlamın 

yönlendirdiği forma daha fazla yöneltmektedir. Bizleri içinde dolaşmaya alışık 

olduğumuz müzik salonlarından çok daha farklı mekânlara yönlendirmektedir. Bu 

durumda içimizdeki dansçı imgesi müziğin uygulanmasında bir iç kültür kazanmamızın, 

odak noktamızı (geleneksel) grup eyleminden (geleceğe yönelik) bireysel eyleme 

kaydırmamızın ipucunu bulmakta yardımcı olabilir. Bazı şeyler yeniden dinlenmeli ya da 

işitilmeli, öncelikle bir içten dinlemeyle algılanmalıdır. Sonrasında bunlar dönüşümlü 

olarak bir orada, bir burada, sürekli farklı yerlerde dış tınıya dönüşerek çeşitlenir, çok 

anlamlı ve çok renkli olur. Birçok şey önce enstrümantal bir tını gibi algılanacak, ancak 

bundan sonra yavaşça insan sesi açılımı gerçekleşecektir. Sürekli bir ‘forte’ artık okul 

koridorlarının belirleyicisi olmayacak, onun yerini yetkin bir yaylı çalgılar dörtlüsünün 

sohbet tonu alacaktır. Çünkü müzik, stadyum yaygarasını geride bırakıp, ‘akıllı yaratığın’ 

bireysel ete kemiğe bürünmesine dönüşmek ister. Müzik mantıkla, iç ölçüler ve 

değerlerle, kesinlik ve kusursuzlukla, ama bunların duygu dünyası ve iç devinimde 

yaşanmasıyla ilgilidir. İçimizdeki dansçı ‘kusursuz duygu’ içinde yapılanır ve buna uygun 

olarak kendini dans ederek ifade etmeyi öğrenir. Ve bir şey yavaş yavaş, yüksek sesle 

değil ama esaslı, anlamlı ve ifadeli bir şekilde buradan dışarı taşar.   



Çok Yönlü Arayışlar  

Müzik stilleri düşünce stilleri gibidir ve uygulama yoluyla tadılmayı ve kendileriyle 
derinden tanışılmasını beklerler. Müzik stillerinin, diğer bir deyişle düşünce stillerinin 

bolluğu mekân ve zaman gerektirir ve kolaylıkla bütün bir lise yaşamını doldurur. Müzik 

öğretiminin dışında başka nerede müzik ve düşünce stillerine ilişkin bir şeyler öğrenme 

olanağı bulabilirim ki? Sokağa çıkınca yalnız arz ve talep, pazar ve ticaretle karşılaşırız. 

Okuldaki müzik yaşamında ise stil bolluğunun ve müzikal düşünce olasılıklarının 

oluşturduğu âlemde çok yönlü ve yaşama dair arayışlar söz konusudur. Bütün bunlar 

düşüncesizce kısıtlanmış günlük programlar içinde değil, duygusal düzlemde ve bütün 

coğrafyaların ve dünya kültürlerinin, insanlık gelişiminin ve bunların en farklı müzik 

kültürleri ve stillerine yansıdığı genel tablo içinde cereyan eder.  Uluslararası hava 

limanlarının tek tipleştirilmiş fon müziğinden farklı olarak lisedeki öğretimin düşünce 

ve müzik stilleri açısından oluşturduğu çeşitlilik stil çoğulculuğu ve kültürel 

buluşmalarla dolup taşacaktır. Bunun ölçüsünü, hareket yeteneği sıçrayışlarının 

desteklenme şekline bağlı olarak içimizdeki dansçının kıvraklığı belirler. Günlük 

provalarımız ve içte çıkacağımız yolculuk, müzikal devinimin ve benimsenecek tavrın 

içten keşfine alan açar. Bizim adım adım müzikal erginliğe erişmemize olanak verir.  

Yazar Stephan Ronner Freie Universität Stuttgart’ın bir profesörüdür. 

* Yazara ve Erziehungskunst dergisine yayın izni için teşekkür ediyoruz.  



MEYVELERİN KRALİÇESİ: NAR 

Ayşe Tuzlacı 

Eğitim Danışmanı

Hele bu taneleri paylaşabileceğim birileri varsa etrafımda değmeyin keyfime… 

Çocuklarla orman gezilerimizde bir nardan hepimize yetecek kadar mutluluk çıkar. Nar 

berekettir çünkü… 

Son yıllarda narın kıymeti daha da bilinmeye başlandı. Bu, çiftçiler için sevindirici bir 

gelişme. Nar, tatlıdan tuzluya türlü türlü tarifte yer alıyor artık. Taze sıkılmış nar suyunu 

hemen hemen her yerde bulabiliyoruz. Bir zamanlar sadece belli yörelerde bilinen nar 

ekşisi de neredeyse her evde salatalarımızı lezzetlendiriyor. Bir lezzet iksiri olan nar 

ekşisinin yaygınlaşması nar üretiminin artmasını, çiftçilerin de emeğinin hakkını 

almasını sağlıyor. 

Narın kültürümüzde de geniş yeri var. Genel olarak bereketin timsali olduğunu herkesçe 

bilinir. Aşk ve tutkunun da sembolüdür aynı zamanda. Eski zamanlarda gençler birbirini 

sevdiklerini nar armağan ederek belli ederlermiş. Türküsü bile var: Şu gelen yar olaydı, 

elinde nar olaydı…  

Yaşadığım köyüm de nar hasadını Bollama Şenlikleri ile karşılıyor. Lezzetli bir şenlik olan 

Bollama, adak ve şükür üzerinden yola çıkarak kazanlarda hazırlanan bir yemek. Adağı 

olan kişi “ Dileğim gerçekleşirse bollama yapacağım, mahsülümü kazasız belasız hasat 

edersem…” der ve yaptığı bollamayı paylaştığında bereketleneceğine inanır. İsminden de 

ipuçları taşıyan bu özel yemek, birçok insanın bir araya gelmesiyle yenir. Bu yüzden adağı 

olan kişi, yemeği yapacağı zaman herkese duyurur ve pişirilen bu adak yemekler köy 

meydanında bir araya gelerek şenlikler eşliğinde yenir. Büyük pekmez kazanlarında 

pişirilen bu yemek eskiden insanların bir diğerinin yediği miktarı görmesini engellemek 

adına kazanlardan kaşıkla yenir ve tabaklara servis edilmezdi. Şimdi bir masa etrafında 

toplanılıp herkes kendi tabağında istediği kadar yiyor hoş sohbetler eşliğinde. Bu şenlikli

Sonbahar bütün güzelliğiyle geldi… Biten 

y a z ı n a r d ı n d a n h ü z ü n l e b a k a n l a r a 

armağanlar uzatarak avutan, “Hayat, nefes 

aldığın her an şükretmeye değer.” dedirten bir 

dost gibi… İncirler, üzümler, ayvalar, narlar 

var ellerimde… Ben bu armağanlardan en 

çok nar severim. Benim için meyvelerin 

kraliçesidir nar. Nefaseti bir yana, sürprizli 

olması bir yana… Ne zaman bir nar kıracak 

olsam heyecanlanırım. Hele bu taneleri 

tabağa döküldükçe artan heyecanım.



Bir nardan çok mutluluk çıktı yine… Başka bir mutluluk da yeni esinlenmelerimiz adına… 

Nar hasadını ve bollama şenliğini yaşamak isteyen şehir çocuklarını konuk 

edebileceğimiz gelecek hasatlara niyetle kapattık. 

Sizlerle çocuklarla söyleştiğimiz bilmeceleri ve tekerlemeyi de paylaşmak istiyorum:

Ufacık sandık, içi dolu boncuk. (Nar) 

Fini fini fincan, içi dolu mercan (Nar) 

Benim bir tek başım var, ama bin bir dişim var.  

Yakut gibi dizileyim. Kandil gibi yakılayım. (Nar) 

Masal masal matlamış,  
Narlar dalda çatlamış. 
Çarşıdan aldım bir tane, 

Eve geldim bin tane. 

İçi mercan dolu nar, 

Yemesem bana bakar.

emeklerden en çok da köy çocukları keyif alıyor. Bir yanda olgunlaşmış narlardan 
kaynayan nar ekşisi kazanı… Bir yanda ağaçlardan toplanan meyveler… Bir yanda da 
kazanlarda pişen yemekler… Bolluk ve bereket her yanı sardı bu sonbaharda da… Bu 
güzel hasatta damak çatlatan lezzetler… Onlardan daha lezzetli sohbetler. Bir sofranın 
etrafında, paylaşmanın, dostluğun, geçmişin değerlerinin anıldığı ve geleceğe umutla 
selam edildiği hafta sonunda köyün yetişkinleri, gençleri ve çocukları bir arada 
ağırlandı.



ALMANYA’DAN MEKTUP 

Değerli öğretmenlerimiz Raul ve Christa Guerreiro’dan: 

‘Sizlere şu zamanda ilham olması niyetiyle çok uzun zaman önce yazılmış, günümüzde 

kaybolmuş bir lehçeden küçük bir hikaye paylaşmak istiyoruz. Bu hikaye bir papirüs 

parçasında bulunmuş. Belki bu hikayeyi Türkçe’ye çevirip  

barış ve kardeşlik için çalışan dostlarımızla paylaşmak istersiniz.’



ÇOCUK RESİMLERİNDE VİRÜS 

Bu dönemin en saf yansımaları çocuklarımızın resimlerinde kayıtlı.  
O kadar kıymetliler ki… Teşekkürler çocuklar…

5 yaş Erkek - İmece Çocuk Bahçesi - Bodrum

5 yaş Erkek - Kiraz Ağacı Anaokulu - Eskişehir  



6 yaş Erkek - Virüsten Korunma Kalesi / İmece Çocuk Bahçesi - Bodrum

5 yaş Erkek - Kiraz Ağacı Anaokulu - Eskişehir  



Duyurular

Mehmet Çelen, bir ahşap ustası. Yıllardır Waldorf Pedagojisinden esinlenen yuvalara 
ahşap oyuncaklar, mobilyalar ve çözümler üretiyor.  

Kendisine Instagram'daki sayfasından ulaşabilirsiniz.  
https://www.instagram.com/oyuncakci.dedem/ 

‘WALDORF OKUMA KİTABI' Projesi 

‘Waldorf Şarkılar Kitabı’ projemizden sonra 
başladığımız ikinci projemiz olan “Waldorf 
Okuma Kitabı” için 2019 sonbaharında 
çalışmaya başlamıştık. Bu kitap, öncelikle 
Türkiye’deki Waldorf çocuk yuvalarındaki 
eğitmenler ve Waldorf okullarındaki 1-2-3. 
Sınıf öğretmenleri için çalışma el kitabı 
olarak düşünülmüştür. Pandemi 
çalışmalarımızı biraz yavaşlatmış olsa da, 
hala aynı istekle emek vermeye devam 
eden ekibimize, doçentlerimize ve içerik 
gönderen arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. 

Ekibimiz şu isimlerden oluşmakta: 
*Roberto Pellacini: Proje Yöneticisi 
*Çiler Kocadağ: Koordinatör 
*Filiz İçli, İlkay Aydoğan, Şafak Topkaya: Baş 
Editörler 
*Nurtaç Perazzo: Waldorf Pedagojisi Baş 
Danışmanı 
*Filiz İçli, Tarhan Onur: Düzeltmen ve Türk 
Dili ve Edebiyatı Genel Danışmanları 
*Locan Ata, Çiler Kocadağ: İllüstrasyon 
Sorumluları 
*Çiler Kocadağ: Görsel Denetmen ve Kitap 
Tasarımı Sorumlusu 
*Ece Nahum: Telif Hakları Sorumlusu 

Waldorf Şarkılar Kitabı’nı aldınız mı? 

Waldorf Pedagojisi'nin 100. yılına ithafen 2019 
yılında ESDD tarafından bastırılan 'Waldorf 
Şarkılar Kitabı’, ülkemizdeki Waldorf yuva ve 

okullarında çalışan öğretmenlerin ve bazı 
doçentlerimizin katkılarıyla hazırlandı. Bir yıla 
varan bir sürede seminer doçentimiz sevgili 
Roberto Pellacini'nin yönetiminde, sevgili 

Hande Başaran ile beraber titizlikle çalışması 
sonucunda ortaya çıkan bu kitaba derneğimiz 
üzerinden ulaşabilirsiniz. İçeriğinde 81 şarkı 
bulunan kitap, yuva çocukları ve ilkokul 1,2,3. 
sınıflar düşünülerek oluşturuldu. Katkı sunan 

tüm öğretmenlerimize ve doçentlerimize 
sonsuz teşekkürlerimizle... 

https://www.instagram.com/oyuncakci.dedem/%22%20%5Ct%20%22_blank


Alanya Özel Waldorf Yaşam Okulları  

http://www.waldorfalanya.org 

Ankara Özel Hasat Anaokulu 

http://www.hasatanaokulu.com 

Bodrum İmece Çocuk Bahçesi 

https://www.instagram.com/imece.cocuk.bahcesi/ 

Eskişehir Özel Kiraz Ağacı Anaokulu 

https://www.facebook.com/eskisehirkirazagacianaokulu/ 

Eskişehir Hayat Ağacı Anaokulu 

https://www.instagram.com/hayatagacimiz/ 

İstanbul Adalar Belediyesi Özel Prf.Dr Besim Üstünel & Gülen Üstünel Anaokulu 

http://www.ustunelanaokulu.com 

İstanbul Özel Çakıl Anaokulu 

http://www.cakilanaokulu.com 

İstanbul Özel Her Çocuk Bir Evren Anaokulu 

https://www.hercocukbirevren.com 

İstanbul Özel Momo Anaokulu  

https://momoanaokulu.com 

İstanbul Nar İmece Anaokulu 

https://www.instagram.com/nar.imece.waldorf/ 

İstanbul Nüve Yuva Girişimi  

https://www.instagram.com/nuveveligirisimi/ 
 

İstanbul Şarkılı Bahçe Anaokulu 

https://www.instagram.com/sarkilibahce/ 

* İl bazlı alfabetik sıralamadır.

Türkiye’de Waldorf Pedagojisi’nden Esinlenen  Kuruluşlar

http://www.waldorfalanya.org
https://www.facebook.com/eskisehirkirazagacianaokulu/
http://www.cakilanaokulu.com
https://www.instagram.com/sarkilibahce/


Derneğimize destekleri için teşekkür ediyoruz. 

IASWECE (International Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education) 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.  

Goetheanum, Pædagogische Sektion, Dornach  

Bund der Freien Waldorfschulen e.V. 

Seminar für Waldorfpædagogik Hamburg  

Internationale Vereinigung der Waldorfkindergarten e.V.  

Landesarbeitsgemeinschaft Hamburg  

Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein  

Arbeitsgemeinschaft der Waldorfkindergärten Berlin/Brandenburg  

Rudolf Steiner Schule Hamburg-Nienstedten  

Orhan Onur Dış Ticaret Anonim Şirketi 

Hamburg-Nienstedten Rudolf Steiner Okulu Euritmi Öğretmeni Roberto Pellacini  

Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 

Özel İELEV Okulları 

Özel ALEV Okulları 

Terakki Vakfı Okulları 

Şile Değirmen Otel 

Zehra Bayraktar 

Nar Restaurant 

Baroque Tours & Travel 

SALT Galata 

İstanbul Kuyumcular Odası 

Şahtaş Seramik ve Toprak A.Ş.



Adres: Türkali Mah. Behçet Necatigil Sokak No:18 34357 Beşiktaş-İstanbul 

web: http://www.egitimsanatidostlari.org/ 

e-mail: egitimsanatidostlaridernegi@gmail.com 

facebook sayfası:  https://www.facebook.com/egitimsanatidostlari/ 

facebook group: https://www.facebook.com/groups/135514276465392/?ref=group_header 

instagram: https://www.instagram.com/egitimsanatidostlari/

Bağışlarınız için: 
Eğitim Sanatı Dostları Derneği 
Garanti Bankası Beşiktaş Şubesi 1320 6297422 - TR89 0006 2001 3200 0006 2974 22

        

Yayına hazırlayanlar: Çiler Kocadağ - Sinem Arslan

https://www.facebook.com/egitimsanatidostlari/
https://www.facebook.com/groups/135514276465392/?ref=group_header

