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T ı r n a k  y e m e
Ç OCUK yavaş yavaş bîr ya

şma doferu bilinçli davranış-4 
larda bulunmaya başlar. Bu süre ' 
üç yaşma kadar sürer. Bu arada 
tüm bir bilinçlilik söz konusu de
ğildir. İşte bu dönmede çocuklar 
hep buldukları şeyi ağızlarına gö- i 
türmek isterler. Tırnaklarım da '  

kemirirler. Üç yaşına kadar par- . 
makları emmek, ya da tırnakla
rı yemek bir dereceye kadar do
ğal bir olay kabul edilebilir. Çün
kü, parmaklar ve tırnaklar çocu
ğun ağzına en yakın organlarıdır.

Vakaların kimisinde alışkanlık
tan başka hiç bir sebep bulun - 
maz. Ama, bir çoğunda bu alış
kanlığın sebepleri çök daha de
rinlerde araştırılmalıdır. Her in
sanda çocukluktan kalma bir a- 
hşkanlık vardır. Zihnen herhangi 
bir zorlukla karşılaşınca parma
ğımızı istemsiz olarak ağzımıza 
götürürüz. Aynı şey çocuklar için 
de söz konusudur. Ya dersler zor 
gelmektedir, ya sınavlar başarılı 
geçmemiştir, ya da çocuğun sü
rekli bir zeki olamamak kuşkusu 
vardır.

Bunun önlenmesi için çocuğun 
parmaklarına acı, ya da boya sür 
mek doğru değildir. Çünkü, bu 
sebebi değil, sonucu tedavi et - 
inektir. Asıl önemli olan, sebebi 
bulup ortaya çıkararak onun ö- 
nüne geçebilmektir. Çocuğa gü
ven aşılamak güç, fakat en etken 
yoldur. DR. İSMET ERYETİŞİR
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a basarak bole çıktı, başına i
ir şapka geçirdi ve yaıı kapı- I
an bahçeye çıktı. Uzaktan i
lill’in otomobilinin hareket et- =
ğinî duydu:
«Oğlan bir kaza yapmazsa i- |
;.» diye söylendi.
Fakat Bili, kazasız belâsız ş
ondra’ya vardı. Otomobili St. i
ames meydanında bıraktı. :
immy’nin evini buldu. Jımmy ;
edeydi:
«Merlıaba Bili, hayrola ne :
ar? Her zamanki gibi parlak |
Eğilsin bugün.
«Çok endişeliyim. Zaten ra

im sıkılıyordu. Üstüne birşey :
aba geldi başıma, şaşırdım kal |
ım.» \
Jimmy: \
«Allah Allah.» dedi. «Ne oldu? :
ir yardımım dckuııabiUr mi i
ana?» :

(Devamı var) *
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YAZAM:

Sami N. Özerdim

Deneme okullarında neyi deniyoruz. Yöntemleri mi, çocukları mı, 
öğretmenleri mi? Yazı, bir olayın çerçevesinde bu “konuya değiniyor.

e n e m e
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesinden yetişenlerin öğret
men de olacakları düşünülerek - 
bizim zamanımızda - son yıl pe
dagoji konferansı konulmuşta'. 
İ smail Hakkı Baltacıoğiu _  ha& 

’ tada bir saat konferans veriT-1 
di. Öğretmen - öğrenci ilişkile- 

, rinde nirengi noktalan niteliğin 
de edindiğim ilkelerden birini o 
vermişti: «Sınav, bir barbarlık
tır !» diye... Bir ilkeyi de Ameri
ka’da dost olduğum öğretmen
den almıştım: «Öğretmen, ço
cuk içindir!»

Şiııasi Nahit Berker’in şöyle 
bir sözü vardır: «Gazeteci olun
maz, doğulur!» Bu, hemen hiT 
sanat ve meslek için böyledir. öğ 
retmen vardır, gerçekten bilgili
dir de öğretemez, iyi sonuç ala
maz. Ortaokuldaki Türkçe öğret 
menimizi unutmuyorum. Bilgisi 
belki pek derin değildi, ama, 
öğrenciyi lise sınıflarına hazır - 
layıcı bir çabası vardır, öğret
men vardır, hem bilir, hem de 
yetiştirebilir. Öğrenci yetiştir - 
mek, sonra öğrencisinin kendi
sini de geçtiğini görmek büyük 
bir haz verir.
DENEME OKULUNDA:

Her ders yılı sonu bir yazı ile 
eğitim konularına değinmek be
nim için gereksinme oldu. Olay 
lar inşam bu konuya iteliyor; ıs 
tese de istemese de...

Ankara’nın deneme okulu de
nilen ilkokullarından birinde ge
çen bir olayı, öğretmen arkadaş
larımıza anlatmak istiyorum. Da 
ğarcıklannda bulunsun:

Önce, deneme okulunun öteki 
okullardan ayrıntılı olması ge- 
rektiğinde birleşelim. Çocuklar 
sınıfta - bildiğimiz kadarı - grup 
lara ayrılır; dersi evde hazırlar, 
sonra sınıfta hazırlıklarını ken
di aralarında denetler, en çok 
beğenilen ödev (onlar buna ra
por diyorlar) sınıf önünde okun 
maya lâyık görülür. Eksik de an 
latmış olsam genel işlem bu - 
dur.

Grupun bir başkanı vardır. Bi
zim anladığımız, çocuklara araş
tırma ve kendi kendilerini yö
netme alışkıları verilemektedir. 
O halde, başkanlık nöbetleşe ya 
pılacaktır. Nedense, olayın geç
tiği sınıfta başkan değişmez gi
bidir. Çocuğun bir takım üstün
lükleri olacaktır ki öğretmen o 
nu tutmaktadır; ama, üstünlük 
nedenleri arasında, öğretmenin 
özel görüşlerinin ve ilişkilerinin 
de bulunduğu çocukların dikkatin 
den kaçmamaktadır. Çocuk, kimi 
durumlarda büyüklerden daha 
dikkatli, daha ¿uyarlıdır. Gru 
pun içindeki bir çocuğun, evde 
hemen her akşam başkanın ayrı 
çalıklarından yakındığı- ana - ba
banın da dikkatinden kaçmaz. 
Bir gün, çocuk eve büyük bir

tepkiyle döner. Başkan, onu ders 
aralığında bahçeye çıkmamakla, 
ve «dersini çalışmakla» cezalan
dırmıştır. Ana -  baba, «ceza»- 
nın eski çağlara doğru itilmiş, 
olduğunu, hele deneme okulunun 
kapısından içeriye girmemesi geı 
rektiğiRİ öne- alırlar. Sonra, ce
zayı veren bir öğrencidir. De
mokratik eğitim-, birden bir kaç; 
.küçük despot yetiştirme yanlışı 
île yozlaşmıştır. Ana - baba, öğ: 
retmene çok nâzik bir mektup, 
gönderir ve yalnız kendi çocuk
larının değil, başkan rolündeki 
çoctjğun da karşı karşıya kaldık 
lan kompleks tehlikesine dikka 
tini çekerler, öğretmenin tepkisi 
(evet, tepki!) şöyle olur: iki ço 
cuğu da çağırır, olayı sorar. 
«Başkan» biraz tevil yoluna sa
par, Öğretmen, «cezalı»mn yüzü 
ne bakmaksızın başkana: «Sen 
ona bakma; o çalışmaz, sonra 
sınıfta kalır!» der. Azarlanan ço 
cuk eve gelince, kafasındaki ka
rarı bildirir: «Ben artık o okula 
gitmem!» Bereket versin ki baş
ka bir ilkokulun «öğretmen, ço
cuk içindir!» kuralına bağlı bir 
müdürünü tanırlar. Çocuk, yıl 
içinde «denemesiz» bir okula ve
rilir: iki gün içinde - anlayışlı 
bir öğretmenin elinde - morali 
düzelir.

BAĞLAYIŞ:
insan öğretmen olmaz, öğret

men doğar! Bu kesin yargıdan 
kaçınacağım. Bugün, öğretmen 
«olmak» için, arkada kalmış, hat 
tâ tek bir öğretmenin bile ken
di arkasında t-ıraktığı deneme
ler vardır. Eğitim ve öğretim ta 
orileri, uygulamaları gün geç
tikçe yaygınlaşıyor, derinleşiyor. 
Demokrasi, sadece politikacıla - 
rın malı değildir. Demokrasi bir 
madde değil, bir anlayıştır; bü
tün kuruluşlara sızar. Demokra
sinin eğitimde en çok istenilen 
gereksinmesi duyulan bir öge 
olduğu kuşkusuzdur.

Öğretmen yukarıda iki kez andı 
ğım ilkeye bağlandığı ölçüde iyi 
bir öğretmen olacaktır. Öğretme 
nin en «insafsız» eleştiricisi ço
cuktur; çocuğun çoğu zaman ya 
ramazlık, saygısızlık gibi karşıla 
nan yargılarını ihtiyatla İzlemek 
gerekiyor. Ana - babanın da da
ha, da uzak birer gözlemci ola
rak denetleme güçlerini hesap
tan ayrı tutmamak gerekiyor. 
Yine de son durak öğretmendir. 
Öğretmen, bütün ışıkları topla • 
yan, sonra bunları en iyi biçim
de dağıtan bir odak (mihrak) 
tır.

Hepimizin yüzü ona çevrilmiş 
değil mi?
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BAYAN MEMUR I
ARANIYOR

EN AZ ORTAOKUL MEZUNU (EVRAK — DOSYA MEMUR- I 
f LUĞU YAPACAK, DAKTİLO) DA YANLIŞSIZ, ÇABUK YAZA- I 
I CAK BİR BAYAN MEMUR ARANIYOR. f
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