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İdeolojiden i
kurtulalım |

i. II. BALTACIOĞLU j

Rahmetli Ziya Göltalp || 
ilmi ideolojiden ayırırdı, g  
Birincisine ilim der, ikin- iz
cisine fikriyat derdi. Böy jş 
le yapmakta haklı idi. ”  
Çünkü ideoloji hem ilme ğ ( 
benzer, hem de ilmin ken = 
dişi değildir! îgte bugün g 
bütün dünyada pedagoji, g 
eğitim ilmi denilen bilgi = 
bir ilim değil, bir ideolo- g 
jidir. Çünkü pedagoji de ğ 
iliğimiz bilgi eğitim deni | 
len gerçeği görüyorum, g  
yönetiyorum sanır da ne = 
görür ne yönetir! İlk, or- g  
ta, lise öğreniminizi bir | 
düşünün, elinizde olcuma = 
yazma, bir yığın tarih, g  
coğrafya, adam adından p 
başka ne kaldı?...

Böyle olduğu içindir ki jş 
ondolcuzuncu yüzyıl Fraıı ş  
sa’sında «pedagog» keli- ğ  
mesi ukalâ, şarlatan, gi- ğ  
bi bir anlam taşıyordu! g  
Onun için Emile Durkhe- g  
im bir yazısında pedagoji g  
bilgisini bu alçaltıcı du- g  
rumdan kurtarmak için g  
eğitim incelemelerinin birğ 
sosyoloji kolu yani eği- | 
tim ilmi (Science de ledu g  
cation) olarak yeniden g  
kurulmasını ister.

Bu satırları okuyanlar g  
şu soruyu sormakta ma- g  
zurdıırlar:

__ Peki, Rousseau da g
mı bir ideolog idi?

Vereceğim cevap şu - == 
dur: Hayır! Rousseau bir g  
ideolog değil, bir feyle- g  
sof, bir eğitim feylesofu g  
idi. Ancak, benim dedi- ğ  
ğim insanlar ne eğitim g  
feylesofudurlar ne de eği s
tim bilgini, sadece pe- g  
dant, ukaladırlar!

Şimdi gelelim asıl söy- g  
lemek istediğime: Geçen g  
de Eğitim Bakanlığından ğ  
bir mektupla bir kitap §  
gönderdiler. Açtım bak* g  
tim: Maarif Millî Rapo- g 
ru. Kalabalık yazılmış | 
bir heyet yönünden dün- ğ  
yayı gezip dolaştıktan ğ  
sonra yazılmış, pek uzun g  
bir rapor. Bu heyetin için g  
de eğitimci, yani eğitim g  
bilgini, eğitim feylesofu g  
yok. Yakından uzaktan ^  
maarif işleri ile uğraşan- =  
lar var. İlk intibaını şu |  
oldu: Hasta bakıcılar, ec- g  
zacılar hekim demek ol- g  
madiği gibi, maarifçüer, =  
öğretmenler, pedagoji ya g  
zarları da eğitim bilgini, == 
pedagog değildir. Piyano ^ 
çalmasını bilmiyen bir in = 
san İyi niyetle, gayretle g  
piyano çalmıya çabalasa = 
bile çalamaz. Bunun gibi, ğ  
eğitim sosyologu, eği- g  
tim psikologu olmıyan s  
insanlar da Avrupa ve A  g  
merikada gördüklerine g  
karşı duydukları hasret g  
ve takdir duygularının et g  
kişi altında yazdıkları ra ş  
porla Türldyo maarifini g  
kalkmdıramazlar...
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