
—  UGÜN tem  75 yaşında bu-
Z2Z lunan sayın  Prof. Ism ayıl
=  KüÖ' H akla BALTACIOĞLU, 50
z z :  y ılı  aşk ın  b ir süreden be-
——; r l öğretm enlikten profesörlüğe, 
itzf rektörlüğe. M aarif M üsteşarlığına 
E z: kadar her derecede eğitimci, öğ- 
S 5  retlm ci olarak hizm et etmiş de- 
Z =  ğerll b ir bilgin ve yöneticidir. 
—— İstanbul ve A nkara’da haftalık  
ZZI olarak 715 sayı ç ıkard ığ ı «Yeni
----  adam» dergisi, onun unutu lm aya.
=  cak başlıca f ik ir  ve sanat eseri-

d lr (1934-1951) (yalnız 1948’de y a . 
2ZZ «um na ara  verm iştir). Otuza ya- 
—— k ın  öteki eserlerinden b irkaçlı 
ZZ3 «Talim ve terbiyede inkılâp» (es. 
ZSZ kİ harflerle), «Umumi pedagoji», 
l— j «İçtimaî mektep», «Rüyamdaki 

okullar», «Kalbin gözü», «Terbiye
—  ilmi», «Terbiye dersleri», «Tiirke 
3ZZ doğru» (2 cilt), «Karagöz», «Ba-
—  tak» (rom an), «Yalnızlar» (hikâ- 
ZZI yeler), «Kur'ân» çevirisi v.b. Ay- 
----- r ica  7 oyun yazm ıştır.
5ZZ Son ç ık an  «Pedagojide ihtilâl» 
SZZ (144 s., 10 lira ) adlı eseri, ö teki-
—  lerin  b ir devam ıd ır. Bu kitabı 
ZZ: n için  yazd ığ ın ı açık larken  diyor 
—-  k İ: «Benim arad ığ ım  pedagoji, 
z z :  atom  devrine yak ışan  yaratıc ı

İnsanı, yara tıc ı T ürk’ü yetiştiren
Z Z  y ara tıc ı pedagojidir».

D ünkü, bugünkü okulların  a- 
c ık lı durum unu belirttik ten , «sı
nıf» denilen kapalı odayı an la t
tık tan , dünya okullarındak i kitap 
saplantısına değindikten sonra; 
ezbercilik, m an tıkçılık , sınav gi
bi eğitim  dünyasın ın  belâların ı 
sayıp döküyor. Daha »onra, b ir 
tak ım  sorulara geçiyor: «Bu okul
la r  niçin vard ır?  Pedagoji tarih i 
bize ne öğretebiliyor? Benim pe
dagojiden anladığ ım  nedir?»

Adam y e tiştirm ek ,' İnsanlara 
m illetinin kültürünü, zam anının  
tekniğini kazandırm ak dem ektir. 
Bunun İçin yapılacak İlk İş, ada
m ın  yetişeceği çevreyi var etm ek
tir. Adam, m illetinin kültürünü, 
zam anının  tekniğini, çevreleri 
İçinde yaşayarak, sosyal ra n d ı
m anlar vererek  yetişebilir. Adam 
yetiştiricilerin  İŞİ, İnsanları kül- 
türleştlrm eye, sosyalleştirm eye 
başlatm aktır. Bunun İçin da gö
renekleri y ıkm ak  gerektir. Bu da 
pedagojide ihtilâ l ile olacaktır. 
E si- pedagojiyi y ık ıp  yerine ye
nisini koym alı I

İşte, eğitim  konusun* b ir  öm ür 
verm iş BALTACIOĞMJ’n u n  bu 
konuda öteden beri düşündükleri, 
buldukları bunlar. Son »öz ola
ra k : «İnsanı tan ım ak , İnsana de

ğerini verm ek, işte ulusça k a lk ın 
m anın büyük sırrı!»  diyor. Eski 
eğitim  sistemini y ık ıp  yere b a tı
ran  yazar, onun yerine daha iyi
sini, daha doğrusunu, daha güze, 
linl koym ağa çalışıyor. Bu yeni 
sistemi benim seyip uygulam ak da 
a r tık  bize düşen b ir işi /

İLK ÜÇ AYIN KİTAPLARI

M ERKEZİ İstanbul’da bu
lunan M. Eğ. Bak. Basma 
Yazı ve Resim leri Derle
me M üdürlüğünden b ild i

rildiğine göre, bu y ılın  İlk üç 
ayında T ürkiye’de 1.107 eser ba
sılıp  derlenm iştir. Bunlardan 
799’u  kitap, 368’i broşürdür. 908 
telife karşılık , 199 çeviri y ay ın 
lanm ıştır. İstanbul’da  804, A nka
ra ’da 162, başka yerlerde 111 eser 
basılm ıştır. K onu sın ıfland ırm ası 
şöyledlr: Sosyal bilim ler 276, ta t
bikî bilim ler 213, edebiyat 212, 
genel eserler 136, ta r ih  _ coğraf
ya - blyografya 74, d in ve llâhl- 
ya t 69, güzel sanatlar -  »por .  tu 
rizm 45, nazari bilim ler 44, dil 23, 
felsefe ve ahlâk  15. Yabancı ve 
az ın lık  dillerinde ancak 50 eser 
ç ık m ış tır : İngilizce 23, F ransızca 
16, A rapça 6, A lm anca ve Erme
nice 4’er, Rum ca 2, Musevlee 1, 
Geçen y ılın  bu  dönem inde ise, 
yaln ız 1.060 eser basılıp  derlen
mişti. Y urdum uzda k itap  y ay ın 
ları, her y ıl  a rtm ak tad ır.
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