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Prof. Dr. Yüksel Özden
 

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (1986), 
Yüksek Lisans (1989) ve doktora eğitimini (1993) ABD’de Üniversity of 
Wisconsin’de tamamladı. Doktora sonrasında aynı üniversitede “Eğitimde 
Yeniden Yapılanma” merkezinde çalıştı. 1994 yılı sonunda Türkiye’ye dö-
nerek 1995’de yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2003’de profesör unvan-
larını aldı.

Bilginin doğası, düşünmeyi öğrenme, eleştirel düşünme ve yaratıcılığı ge-
liştirme gibi konulara yer verdiği “Öğrenme Öğretme”; vizyon liderlik, de-
ğişim ve dönüşüm kapasitesi yaratmak ve değişimi yönetmek gibi konuları 
içeren “Eğitimde Yeni Değerler”: kendini algılama biçimini gerçeğe çevir-
me çabasında olanlarla bir paylaşım mahiyetindeki “Kendini Keşfet” adlı 
kitaplarının yanı sıra okulları yeniden yapılanmaya zorlayan nedenlerin ir-
delendiği “Okulu Yeniden Kurmak” adlı kitabı Türkçeye kazandırmıştır. 
Ayrıca çok sayıda kitaba editörlük yapmış ve bölüm yazmıştır.

Yüksel Özden, Eğitimde Değişim, Liderlik, Vizyon, Öğretim Liderliği, Öğ-
renmeyi Öğrenme, Öğrenmenin Biyo-Kimyası, Eğitimde Çoklu Zekâ ko-
nularında eğitim ve okul yöneticilerine, ilköğretim müfettişlerine, öğret-
menlere, öğrencilere yönelik seminer ve konferanslar vermiştir. Özden, 
kitap ve makaleleriyle eğitim ve öğretime ilişkin yeni birçok kavram ve yak-
laşımın Türkiye literatürüne girmesine öncülük etmiştir.

Yüksel Özden, Kırıkkale ve Balıkesir üniversitelerinde öğretim üyeliği ve 
bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü ve dekanlık, Milli Eğitim Bakanlığın-
da İlköğretim genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 23 ve 24. dö-
nemlerde Muğla Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır.
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KÖK METİNLER PROJESİ

Kök Metinler Projesi Anadolu’nun Türk yurdu haline gelerek İslam-
laşmasında ve millî kimliğimizin oluşmasında rol oynayan kurucu metinle-
rin günümüzün bakış açılarına göre farklı disiplinlerce analizlere tabi tutu-
larak Türk İslam Medeniyetinin yeniden ihyası çabalarına katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.  

Eğitim insan tekinin kişiliğini kazanmasında, toplumsal kimliğin ve 
millî şuurun oluşmasında en etkili süreçtir. Tanzimat’la birlikte gelenek-
sel tarzda eğitim yapan kurumların yanında, bütünüyle Batılı tarzda eğitim 
yapan okullar açılmış ve böylece ikili bir eğitim modeli Türkiye’yi impara-
torluktan cumhuriyete taşımıştır. Cumhuriyet bu bölünmüşlüğü tamamen 
Batılı eğitim lehine ortadan kaldırmış, ancak insanımızın ruhsal bölünmüş-
lüğünü, kimlik buhranını çözüme kavuşturamamış, hatta bunu daha da de-
rinleştirmiştir. Geleneksel kurumların aşırı tahribatı kültür hayatımızda de-
rin yaralar açmıştır. Cumhuriyet rejiminin tarihsel sürekliliğe kimi zaman 
yaptığı vurgu, milletimizin tarihsel pratiğinden bütünüyle arındırılmış bir 
eğitim anlayışının hayata geçirilmesiyle havada kalmıştır. Tarihsel tecrübe-
yi hafızalardan silmeye dönük eğitim anlayışı Türk milletini kendisiyle ba-
rışık olmayan, toplumsal, kültürel ve siyasî açıdan çeşitli sınıflara ayrılmış, 
kimlik olarak bölünmüş bir toplum haline getirmiştir. Millî birlik, daha zi-
yade, içeriği yabancı, tarihsel arka zemini olmayan Batılı değerler üzerin-
den sağlanmaya çalışıldı. Bu değerlerle uyuşmayan toplum kesimleri dış-
landı ve buralardan da farklı marjinal oluşumlara yol açıldı. Modernleşme 
deneyiminin ancak tarihsel hafızanın sıfırlanmasıyla başarıya ulaşılacağına 
inanıldı. Batı’nın askerî, siyasî, ekonomik ve kültürel tasallutundan ancak 
onlara tam olarak benzemekle kurtulacağı umut edildi. Bu doğrultuda, il-
kokuldan üniversiteye kadar her kademedeki eğitim programı geçmişle irti-
batımızı kesmeye, kendi değerlerimizi yok etmeye ve bu yolla bizi Batı dün-
yasının bir parçası yapmaya hizmet edecek bir ideolojiyle kurgulanmıştır. 
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Ancak gelinen noktada coğrafyamız Batı’nın tasallutundan kurtulamadığı 
gibi, medeniyetimizin tarihsel sürekliliği kesintiye uğramış, kendi tarihsel 
aklımız köreltilmiştir.

Bugün Türkiye köreltilen tarihsel aklına yeniden dönmeye, onu ve-
rimli bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır. Bu çabaları neticesinde bölge-
sinde ve dünyada belli bir etki gücüne sahip ülke konumuna gelmiştir. Daha 
önce aşılamayacağı varsayılan –okul, yol, hastane gibi– altyapı sorunlar hız-
la çözülmesi ve bazı alanlarda elde edilen başarılarla insanımız özgüvenini 
tamir yoluna girmiştir. Ancak Türkiye’nin tarihsel pratikte kendini gösteren 
tarihsel aklını geri kazanması günümüz koşullarına uygun bir zihinsel dö-
nüşümle mümkün olabilecektir. Bu da ancak milletimizin kendi medeniyet 
kodlarına uygun bir eğitim anlayışıyla sağlanabilecektir.

Asimetrik bir şekilde küreselleşen, herkesin birbirine benzeştiği bir 
dünyada, çağımızın insanı kim olduğunu, ne olduğunu, nereden geldiğini 
ve nereye gittiğini şaşırdığı, karıştırdığı, hatta unuttuğu bir anlam ve kim-
lik krizinin eşiğine gelmiştir. Kültür ve medeniyetimizin maddi ve manevi 
kaynaklarıyla bağları zayıflayan insanımızı yaşadığı kimlik krizinin eşiğin-
den uzaklaştırmak, millî ve manevi değerleriyle daha derinden buluştur-
mak için kökleriyle dalları arasındaki mana akışını tazelemek gerekmek-
tedir. Kök Metinler Projesi, bu amaca yönelik olarak Anadolu’nun Türkleşip 
İslamlaşmasında, tarihsel Türk-İslâm kimliğinin oluşmasında rol oynayan, ta-
rihsel olarak kurucu vasfı olan kök metinleri belirlemek, incelemek, günümüz 
koşullarında yeniden üretmek ve müfredatımızın içine yerleştirebilmek amacıy-
la gerçekleştirilmektedir.

Kültür coğrafyamızda üretilmiş olan eserleri incelemeye dönük birçok 
çalışma olmakla birlikte bu çalışmaların kimisi yalnızca belirli isim listele-
rinin oluşturulmasına, kimisi yalnızca edebî tahlillerin yapılmasına, kimisi 
metinleri tematik başlıklar halinde ayrıştırarak alıntılar/örnek metinler ha-
linde paylaşmaya yöneliktir. Bu çalışmaların her biri kıymetli olmakla bir-
likte Kök Metinler Projesi her birinin ötesine geçerek kök metinleri farklı disip-
linlerce tetkik etmeyi, kendi tarihsel pratiğimizi gün ışığına çıkararak günümüz 
için anlaşılır kılmayı ve müfredatımıza yerleşecek eserler haline getirmeyi amaç-
lamaktadır. Ayrıca söz konusu eserlerin günümüz noktainazarından yeniden 
yazımla güncellenmesi planlanmaktadır.
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Proje üç aşamalı olarak tasarlanmıştır.

Birinci aşama, kök metinlerin belirlenmesi olmakla birlikte bu süreç 
tamamlanmıştır. Çeşitli dallardan (akademisyen, şair, yazar, yayıncı vs.) ka-
lem erbabı iki istişare toplantısında bir araya gelmiş ve söz konusu metinler 
belirlenmiştir. Tespitlerde, hem Türk-İslâm kimliği için kurucu niteliği olan 
hem de kurucu niteliği taşımasa da bu kimliğin bu topraklarda yer edinmesine 
ve gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunan eserler göz önünde tutulmuştur. 
Projenin buraya kadarki kısmı gerçekleştirmiştir.

İkinci aşama ise belirlenen kök metinlerin edebiyat, felsefe, sosyoloji, 
pedagoji, psikoloji, tarih, kamu ve siyaset bilimi, din bilimleri farklı disiplin-
lerden gelen uzmanlar tarafından çapraz okumalara tabi tutulmasını, derinle-
mesine tahlil edilmesini içermektedir. İlk çalışmamız olan Kitabı-Dede Kor-
kut: Güncel Okumalar’ın ardından sürdürülen çalışmalarımız da yayımlanma 
sırasını beklemektedir. Nasreddin Hoca, Mesnevi, Leyla ile Mecnun, Acayip’ül-
Mahlukat, Kısasu’l-Enbiya, Saltukname, Battalname, Mantıku’t-Tayr, Garibna-
me, ve Yusuf ile Züleyha odaklı çalışmalarımız yürütülmektedir. 

Üçüncü aşamada ise millet olma bilincini güçlendiren, millî duygu ve de-
ğerleri besleyen kök metinlerin, yapılan günce okumalara ve içerik çözümle-
melerine dayalı olarak, düşünürler ve sanatçılar tarafından geleceğin yeniden 
inşasına yönelik olarak yeniden yazımını ve genç kuşaklarla buluşturulması-
nı hedeflemektedir. Zira metinler, yaşayan varlıklar olsa da bir başka yüzyılda 
yeniden dolaşıma çıkarken içinde yaşanılan zamana ve toplumsal gelişmelere 
dayalı olarak çeşitli güncellemelerin yapılmasını gerektirmektedir.  

Kök Metinler Projesi, İbn Haldun Üniversitesi Müfredat Çalışmaları Mer-
kezinin üzerinde çalıştığı “Müfredat Vizyonu” kavramsal çerçevesi içinde yü-
rütülecektir. Bu çerçeve dil ve estetik, ahlâk, yöntem ve bütünlük gibi kav-
ramlardan oluşmaktadır. Çalışılan kök metin üzerinden Türkçenin gücü, 
güzelliği, benzersiz ses estetiği vurgulanırken kelime dağarcığımızla ilgi ha-
fızamız tazelenecek ve dilimizi tehdit eden yabancı kelime istilasına karşı 
farkındalık oluşacaktır. Burada asıl gaye, Türkçenin korunmasını, gelişme-
sini ve genç nesillerimizin Türkçenin tarihsel varoluşumuzun zemini oldu-
ğunu idrak etmelerini sağlamaktır. Kök metinler çalışması ile Türkçenin 
benzersiz ses estetiğini ve ifade gücünü ihya edecek yeni yorumlarının ya-
zılması hedeflenmektedir. 
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Serimizin ilk kitabı Kitabı-ı Dede Korkut: Güncel Okumalar’da yer alan 
yazılar, disiplinler arası yaklaşımlarıyla somut anlamda eğitimimizin ge-
niş sınırlarını ve kültürümüzün zenginliğini yansıtmaktadır. İHÜ Mütevel-
li Heyeti başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz’ün kararlı desteği olmasa böyle bir 
çalışmayı sürdürmek mümkün olmazdı; kendisine teşekkürü bir borç bili-
rim. Bu ilk kitabımızın ortaya çıkması için içten bir çaba sergileyen Prof. Dr. 
Habip Türker’e, titiz okumalarıyla esere katkı sağlayan Dr. Öğretim Üye-
si Melike Günyüz’e, Sedat Demir’e ve eseri yayına hazırlayan İHU Yayıne-
vi ekibine teşekkür ederim. Kültür dünyamıza katkı sağlaması umuduyla iyi 
okumalar dilerim. 

Prof. Dr. Yüksel ÖZDEN

İHÜ Müfredat Çalışmaları Merkezi


