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Bilimsiz Demokrasi yıkılır!
Bilimsiz hastalık tedavi edilemiyor, bilimsiz deniz altında yüzülemiyor, havada uçtıiamıyor. Bilimsiz Demokrasi kuru'aonır mı ?
Bilim denilen şey ne cimri şeydir!
İşittiniz mi bilmem. İkinci Dünya Sa
vaşından sonra, Berlin insanları sine
m alardaki marokenleri jiletle kesmiye başlam ışlar! Maroken katliamı al
m ış yürümüş. Ne yapsınlar, maroken
kaatillerini hapise mi atsınlar, teşhir
mj etsinler, yoksa ahlâk kursuna mı
tâbi tutsunlar? Hiçbirini yapmamış
lar, yalnız psikanalizcilere
başvur
muşlar. Onlar da umumî yerlere bir
takım lâvhalar astırmışlar. Bu lâvhaların üzerinde şu yazılar varm ış: «K e
sin, kesin! Mal sîzindir. Kesin, çekin
m eyin, korkmayın, kesin, m al siziıı!»
M aroken katliamı
birdenbire
dur
m uş! — Psikanaliz bu!
Günün birinde A nkara Üniversite
si Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesin
de bir kollogyum yapılıyordu. Beni de
çağırmışlardı. Fakülte profesörlerin
den olan Alman pedegogu bildirisini
okudu. Bu bildiride bugünkü okulun
fazla yüklü olduğu, bu yükün azaltıl
m ası gerektiği ileri sürülüyordu. Sor
dum :
— Sayın profesör okulun görevi
(foııctioıı) ne olduğunu objektif ola
rak tesbit etmişler m idir?
A lm an profesörü:
— Hayır, dedi. Ben d e:
— Görevini henüz
bilm ed iğim iz
bir organın yükünü azaltacağız diye
uğraşm am ız doğru mudur, dedim.
Alm an profesörünün verdiği kar
şılık şu olmuştu:
— Baltacıoğlu haklıdır. Ancak, ne
de olsa bir şey yapmalıyız.
Susmuştum. Sonra düşündüm: Bi
lim denilen şey ne cimri! Bilimsiz pe
dagoji olamıyor. Ya bilimsiz demok
rasi olabilir mi? Bilime dayanmıyaıı
bir demokrasi ayakta durabilir mi?
İnsan için Yunan feylesofu «hay
vanı nâtık» konuşan h ayvan demiş.
Sen olsan insanı nasıl tarif edersin,
deseler, «düşünen hayvan» diye tarif
ederim derim. «İyi am a, hayvan da
düşünür» diyecekler. Doğru,
hayvan
da düşünür. Ancak, hayvan insan gi
bi, kelimelerle değil, hareketlerle dü
şünür. Siz hiç yanlış hareket ettiği için elle yakalanan kuş gördünüz mü?
A vlayan insan zekidir de, avlanan hay
van ahmak mıdır?
Kendi felâketin} kendi elleriyle ha
zırlayan şu iıısan topluluklarına bir
bakın ! Kendi kültürünü kendi elle
riyle gömen şıı insan topluluklarına
bir bakın! Kendi medeniyetini kendi
yadırgıyan şu insan topluluklarına da
bir bakın!
A h bu akıl! Hem de öldürür! Mil
letlerin tarihinde işbaşına
gelenleri
gördünüz.
Hepsi
becerebilmiş mi?
Y o k ! Niçin? Ahmak,
sersem , câhil
oldukları için mi? Yok, onların da ze
kâsı vardı. Zekâ! H angi zekâ ama?
Bilim zekâsı mı, uzman zekâsı mı, a m a tö r zekâsı mı, seyirci zekâsı mı?
H angisi?
Efendim, bir defaya m ahsus ol
m ak üzere, öğreniverelim artık: Ze
kâ yok, zekâlar vardır. K im yager ze
kâsı, hekim zekâsı, m im a r zekâsı gi
bi. Bu zekâlar pilot yerine yerleşip
de hizlerj
Ankara’ya
götürebilirler
m i? Götüremezler, düşürürler, öldü
rürler.
Zekâlar arasında bir de demokra! si zekâsı vardır Demokrasi zekâsı ta-

—

şım ayan, demokrasi bilimine dayan
m ayan kafalar, karanlıktan kurtula
mazlar.
Yukarıda eğitim işini örnek a l
dık. Örneği yine eğitimden alıyorum:
Türk Maarifinin tuttuğu yolun ne ol
duğunu anlamiya çalışalım: Türk Ma
arifi kitabı, yazılı sözleri, eğitimin ilk
vasıtası, yaratıcı, yapıcı, olgunlaştırı
cı vasıtası olarak aAlıyor! Bu anlayış
yanlıştır. Kitap, yazılı sözler eğitimin
ilk vasıtası değildir, son vasıtasıdır.
Eğitim in
ilk vasıtası
yaşamaktır.
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Biz insanlar kişiliğimizi
«okuyarak,
ezberliyerek» değil, «yaşayarak» elde
etmişizdir. Gerçekler de böyle, «oku
yarak» değil, «yaşanarak» elde edebi
lirler. Akıl, zekâ, mantık, bilgi, bilim
dediğimiz şeyler hep aksiyon kaynak
lı kazançlardır. Kelimelerin,
yazılı
sözlerin aksiyonların yerini
tuttuğu
nerede görülmüştür? Kelimelerle bir
ev adresi bile tarif edilemez! Kaldı
ki, bilim öğretilebilsin.
Kelimeler gerçeklerin hayalleri bi
le değildir, yalnız senbolleridir, o ka
dar. Onun için kitapların rolü aksiyon
lan öğretmek değil, bu aksiyonlar üzerinde düşündürmektir.
Türkiye kelime maarifine değil, ak
siyon maarifine muhtaçtır. Ne olur
du, iş başında olmayan bizler gibi iş
başında olanlar da maarifçiliğin, eği
timciliğin bu büyük sırrını
anlamış
olsalardı, anlasalardı..
Herkes eğtimci, pedagog değildir.
Herkesin bu işlere aklı ermez. Öyley
se n e yapmalı? Adamım seçmeli. Aıı:ak, adam seçmek, adamını bulmak,
o da ayrı bir iş!
Bu dünyada en güç sanat, bu seç
mek sanatıdır. Ev seçmek, eş seçmek,
m ebus seçmek... Ev seçmek diyorum.
Ev seçmek kolay bir iş m idir? M im ar
ların çoğu güzel ev yapm ayı bilirler!
Oysa ki, ev seyredilecek bir tablo değil
dir yaşanacak bir yerdir. Cyle güzel,
öyle şık evler vardır ki içinde yaşana
maz, o kadar kullanışsızdırlar. Öyle ev
ler de vardır ki, iyilikleri, içinde yaşa
diktan sonra anlaşılır.
Eş seçmek? Ne güç iştir bu! İn 
sanların çoğu eş seçmeyi bilmezler.
Günkü kafalarındaki muhayyel, ideâl
eşi ararlar! Günün birinde ona benzer
birine rastlarlar, kafalarmdakinj bul
duklarım sanırlar! Onunla evlenirler.
Bir de bakarlar ki, gerçekteki eş ha
yallerindeki eş değildir. Y an ıp tutu
şurlar! İş işten geçmiştir artık.
Meslek seçmek de öyle değil m i
dir? Kendimiz için en elverişli olan
m esleği seçmesiz de, hiç elverişli o l
m ayan a kendimizi veririz! Sonra da
dövünür dururuz! İnsan n e garip var
Iıktır. Yapabileceğini yapm az da, yapam ıyacağm ı yapmak ister, sonra da
hiçbir şey yapamaz!
Mebus seçmek? İşte demokrasinin
başarı sırrı: Mebus seçmesini bildiniz
m i, korkmayın artık. N eden? Seçti

ğiniz adam mebus olabilecek
akıllı
insansa başarır*
Demokrasiler için çolî Önemli bir
iş de, insanlarını, değerlerini
tanı
maktır. Bu iş sem pati ile, tavsiye ile
olmaz, tanıma ile, inceleme ile olur.
Bu konudaki kanatim ı de açıklıyorum.
Birinci Cilıan H arbi. Maarif ne
zaretinde tedrisatı tâliye Müdiri U mumisiyim. Günün birinde nâzır seni
istiyor dediler. 1Tanın a vardım:
— Bak birader, bu Maarif Mü
dürü olacak adam particilik yapıyor
muş. Hakkında şikâyet var. Kov onu,
dedi.
Uzattığı mektubu aldım. Odama
çekildim. İncelemiye başladım. Bir
cu m al! Bir Sultanî mektebinin arapça muallimi yazmış, bir sûreti de arap
ça olarak! M aarif Müdürünü çekişti
riyor. Ne adamı tanıyorum, ne de o
Maarif Müdürünü. îdare hayatımda
sicile, dosyaya, yazılı, basılı resmî, hu
susi vesikalara çok önem
verirdim.
Böylece idaremizde bulunan memur
ların birinci şubem izde jlosyaları buIunurdu. Jurnal verenie^jurnal edile
nin dosyalarını in ce’ edim. Maarif Mü
dürünüııki tertemizdi. Arapça mualli
minki lekeli. Suçlarından biri de ta
lebesine sarkıntılık etmekti. Hakkın
da müfettiş raporu vardı.
Dosya işine psikoloji lâboratuvarı
çalışmalarını
eklemeliyiz, O zaman
kültür ve karakter sahibi halkın sev
gisini, saygısını kazanm ış olan Maarif
Müdürleri, Valiler hakkında şikâyet
var diye yerlerinden oynatılmazlar.
Yazımı bitirirken demokrasi nedir,
ne değildir sorusunun apaçık cevap
larını veriyorum:
Demokrasi söz, nutuk, mülâkat re
jimi değildir, aksiyon rejimidir.
Yurttaşların hürriyetini, emniye
tini, sıhhatini, refah ın ı sağlayamayan
bir demokrasi değildir.
İnkılâp hükümetlerinin işi inkılâ
bin istediklerini yerine getirmektir.
Demokrasi rejim i, yalnız iyi ni
yetle, yalnız sağduyu ile, yalnız ça
lışmakla kurulam az.
Demokrasi idaresinde başarı tesa
düflerin eseri olam az, bilime dayanan
bir tekniğin, m etotlu bir çalışmanın
eseri olabilir.
İnkılâp hükümetlerine düşen, gay
ri memnunlardan şikâyet etmek de
ğil, hu şikâyetlerin sebeplerini bulup
onları ortadan kaldırmaktır.
Softalık, gericilik, katıcılık ile sa
vaşmanın da bir tekniği, bir metodu
vardır. Her savaş gıb| bu savaş da
gelişi güzeı yapılam az.
İhtisasa yer vermiyen,
bilimin,
tekniğin yerine kuru mantığı koyan
bir demokrasi gerçek bir demokrasi olamaz
Yalnız hukukçu değil, hem de tek
nlkçi, sanatçı, bilimci, eğitimci olma
yan hükümetler demokrasi hükümeti
olamazlar.
Demokrasi hükümetlerinin ilk ışı
bilim ve metoıi sahibi olan yaratıcı
insanları arayıp bulmak, onları iş ba
şına gcıirmeutu*.
Ülkelerinin mütehassıslarını tanı
mayan, onlara değer vermiyen demok
rasiler başaramazlar.
Mütehassıslara dayanmayan
de
mokrasiler günlük politikacıların esiri
olurlar.
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