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Rüyamdaki 
ilk okul

I. H. BALTACIOĞLU <

Rüyamdaki ilk okul! 
Bu okulda «terbiye et
mek» diye bir düstur yok 
tur! Yalnız «terbiye ol
mak» diye bir olay var
dır, oltada r!

Eğitmen, öğretmen bir 
vaiz değil, bir bahçıvan
dır. Bahçıvan ne yapar? 
Bitkilerin yetişmesi için 
gerekli olan dış şartları 
sağlar. Dış şartları diyo
rum, şunlar: toprağı iş
ler, gübreler, s?ıveri r ,  
otunu alır, dezenfekte e- 
der, işte okadar! Öğret
men de öyledir, karış - 
mak yok, zorlamak yok, 
kızmak yok...

Bitkiler için asıl olan, 
yemiş vermektir. Eğer 
vermiyorlarsa suç çok de 
fa dış çevrede, çocuklar 
kendi kendilerini eğitmi
yorlarsa sııç dış çevrede
dir, bazan da- çocukların 
kendilerinde (veraset) 
dir. tşte idealimdeki oku 
lun prensiplerinden biri 
budur. Evrim içeriden di 
şanya doğru olur, dışa- ; 
rıdan içeriye doğru de- < 
ğil! Bu anlayışın peda- j 
gojiye uygulanmış şekli 
şudur: Çocuğu eğitmeye 
çalışmamak, çocuğun ken  
din i eğitm esi iç in  gerek
li olan dış şartları sağla 
malıdır.

idealimdeki ilkokulda 
sınav denilen belâ da yok 
tur. Bu barbar kurumu 
yıkıyorum. Maksat ne
dir? Çocukların ne dere 
ce olgunlaştığını ölç
mek değil mi? Bu olgun 
luğu sınav denilen kabir 
suali ölçemez! Çünkü bir 
kere ölçmek istediği şey 
«çocuğun olgunluğu» dur 
oysald ölçse bile ölçebi
leceği şey «çocuğun yal
nız kafasındaki olgun
luk» tur ki onu dahi öl
çemez ve ölçmeye gücü 
yetmez, ilkokulda çocuk 
lann kazanmaları ara
nan olgunluğu yalnız ka 
faca olgunluk değil, kişi 
İlkçe, bütünlükçe de ol
gunluğudur. Bu çok de
ğerli olgunluğu ölçmek 
için benim yalnız Türk 
öğretmenlerine değil, bü 
tün dünya öğretmenleri
ne sağlık vereceğim usul 
travay usulüdür. Bu usu 
lün bugün tek kullanıldı 
ğı yer üniversitelerdir. 
Ancak, bu öyle canlı, öy 
le yaratıcı ve psikolojik 
bir usuldür ki üniversite 
den ilkokula dek bütün 
eğitim kurumlarında uy
gulanmalıdır. Bu konu
da daha çok bilgi edin
mek İçin «Rüyamdaki O 
kullar» adlı ufak kitabı
mı görünüz.

Bir misal vereyim, ko
numuz buğday konusu
dur diyelim. Bu günkü 
görenekçi okulun anlayı
şına göre buğday konu
su derste verilecek, ki
taptan okutulacak ve i 
levhada seyrettirilecek i 
bir şeydir. Başka türlü i 
diyelim: bu günkü göre ! 
nekçi okulun anlayışına ; 
göre buğday bir «öğre- ' 
tim» konusudur. Benim \ 
idealimdeki ilkokula gö ! 
re buğday bir «öğretim \ 
konusu» değil, belki ve j 
ancak bir «öğrenme» ko \ 
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nusudur. Bu öğrenme so 
nucuııu elde etmek için 
ilkokul çocukları kendi 
kişilikleri ve girişlileriy
le çalışmak zorundadır
lar. Bu çocuklar buğda
yı günlerce inceleyecek
ler, evde, tarlada, kitap
ta iııceleyecelder, sorup 
soruşturacaklar, hattâ 
bir kıyıda buğday yetiş - 
tireceklcr, sonunda da 
buğday üzerine bir yazı 
yazacaklar, ya da b»r kon 
ferans verecekler, tartış 
malarda bulunacaklar - 
dır. işte «travay» dediği 
miz şey budur.

İşlerliğin bu türlüsü- t 
dür ki çocuk denilen kü- t 
çiik insanı adam eder.

Ortazamanda insaıdar > 
için çocuk, kafası üzeri- : 
ne yazılıp çizilecek bir 
taştalıtadan başka bir 
şey değildi. Barbar anla
yıp

Rönesans'ın büyük a- 
damlanndan Montaigne 
kafayı mideye benzetti. 
Hazmı şart koştu. Peda
goji gerçeğe doğru bir 
adım attı.

Pestalozzi pedagojiye 
mide felsefesi yerine bit 
ine, yeşerme, gelişme fel 
sefesini soktu. Pedagoji 
bir adım daha attı.

Froebel çocuğu bitki
ye, okula, bahçeye; eği
ticiyi de bahçivana ben
zetti. O da bir adım attı.

Biz bu adımı tam ola - 
rak atalım. Çocuğu ona 
buna değil, kendine ben
zetelim, ona saygı göste 
relim.
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