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ÖN SÖZ
Hayatın her safhasında karşımıza çıkan folklor ürünleri, millî
kültürün de en önemli yapı taşlarıdır. Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve bunun iletişime olan etkileri, milletlerin kendilerine
ait kültürel değerlerini ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde yaşanan globalleşme hareketine karşı, devletlerin kendine has millî kültürlerini koruma konusundaki hassasiyeti artmaktadır. Bunu sağlayabilmenin en önemli yollarından birisi eğitimdir.
Kültürün korunması, geliştirilmesi ve devamının sağlanması,
eğitimin en önemli görevleri arasındadır. Eğitimde kültürü tanıtma
ve sevdirmenin yolu, daha çok edebî eserlerden yardım almaktan
geçmektedir. Yetişmekte olan gençliğe okutulacak edebî eserlerin niteliği bu açıdan önemli bir işleve sahiptir.
Halk bilimi, millî kültürü koruma ve geliştirme konusunda
önemli bir işleve sahiptir. Köklerinden alacağı güçle çağdaş dünyaya yürüyecek bir gençliği yetiştirebilmek, Türk milletinin en önemli
arzuları arasındandır. Bu açıdan, evrensel değerleri reddetmeden
ancak kendi millî kültür değerlerini de benimseyerek gelişen bir
gençliği yetiştirirken halk bilimi ürünlerinden mutlaka yararlanılmalıdır. Bu konuda halk bilimcilerin yanında millî eğitimle ilişkili
olan herkese önemli görevler düşmektedir.
Bu çalışmada, halk biliminin eğitimle ilişkilerini ve eğitimde
halk bilimi ürünlerinden nasıl faydalanılabileceğini ortaya koymaya
çalıştık. Elbette halk bilimi verilerinden yalnızca örgün eğitimde değil hayatın pek çok alanında faydalanmak gerekir. Bunun için, farklı
disiplinlerden uzmanlarla halk bilimcilerin ortaklaşa çalışmalar yapmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın sonunda, en büyük temennimiz, halk biliminin verilerinin güncelleştirilerek eğitimden, sinemaya kadar her alanda kullanılabilir düzeye getirilmesidir.
Yaptığımız bu çalışmada, değerli görüşlerinden faydalandığım:
Prof. Dr. Bilge SEYİDOĞLU’na, Prof. Dr. Sırrı AKBABA’ya, Prof.
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DİL, KÜLTÜR, EDEBİYAT VE EĞİTİM
“Dil”, “kültür”, “edebiyat” ve “eğitim” birbirinden ayrılamayacak
kadar iç içe kavramlar olup her biri nnbir diğerinin sebebi veya sonucu durumundadır.
Mehmet Kaplan, bu kavramların önemini şöyle belirtmektedir:
“Dil, edebiyat veya kültür, inançları kalabalıklara yayarak onları yakıp yıkan bir fırtına haline getirebilir veya onlara karanlık gecelerinde
yol gösteren bir ışık olur.”1
Edebiyat, en genel tanımıyla insanların duygu, düşünce ve isteklerinin, yazılı veya sözlü olarak etkili bir şekilde anlatılması sanatıdır.
Edebiyatın temeli dildir. “Edebî eserler dili işleyerek ulusal dil ve
kültürün oluşmasına yardımcı olur. Burada dili işleyenler, dil işçileri,
şairler, yazarlar ve fikir adamlarıdır. Resimde renk, müzikte ses ne ise,
edebiyatta da dil o’dur.”2
Edebiyatla ilgili tanımlar incelendiğinde bu kavramın, estetik
ve öğreticilikten ortaya çıktığını görülür. Kimilerine göre edebiyat,
güzeli işleyen, güzeli arayan, güzellik duygusunu sergileyen bir sa1
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nattır. Bu yönüyle sanat eserlerindeki gaye neyse edebiyatın da gayesi odur. Bu amacın dışına çıkıldığında edebiyat anlamını yitirir ve
böyle eserler de edebî eser olmaktan uzaklaşır. Kimilerine göre ise
edebiyat güzeli işlerken asıl gaye insanı eğitmektir ve edebiyat böyle
yüce bir değeri amaç edinmediği sürece anlamsızdır.Yani edebiyat
bu yönüyle güdümlü olmalıdır.3
Edebiyatın eğitimle ilişkisi irdelenirken elbette değinilmesi gereken en önemli kavram kültürdür. Bir ulusu, bir topluluğu birbirine
bağlayan en önemli öge dil ve kültür birliğidir. Nitekim dil ve kültür
birliğini sağlayan sanat dalı da edebiyattır.
Kültür genel olarak, bir toplumun sahip olduğu dil, din, ahlâk
ve sanat gibi manevî değerlerin bütünü şeklinde tanımlanmaktadır.4
Kültür, toplum halinde yaşamanın bir ürünü olarak ortaya çıkar.
Kültür, bir taraftan toplumsal hayatı düzenlerken, diğer taraftan da
yönlendirmektedir.
Kültürü, “birikim” kelimesinden yola çıkarak açıklayan Mehmet
Kaplan, bunun servet, zenginlik, tasarruf demek olduğunu, millî şuura ulaşmanın, bu birikimi öğrenmekle mümkün olabileceğini öne
sürmektedir.5
Toplumun geleneksel değerlerini devam ettirebilmesi, diğer bir
ifadeyle toplumsal düzenin sağlanabilmesi için, kültürel değerlerin
sürekli olarak yeni nesillere kazandırılması gerekmektedir. Fakat,
toplumun mevcut değerlerini korumaya olduğu kadar, değişmeye
de ihtiyacı vardır.
Eğitim her ne kadar kültüre göre şekillenmekte ise de eğitimin
medeniyetten etkilenmemesi mümkün değildir. Fakat medeniyetin
çok etkin bir hale gelmesi durumunda toplumun kültürü ve dolaylı
olarak da eğitimin millîlik özelliği bozulma eğilimi gösterir. Bu du3
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