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Pedagojide İhtilâl*
Ismayıl Hakkı Baltacıoğ- 

1 ıııııı lıangl okumuşumuz 
tanımaz ki? Ya eşitime, 

felsefeye, dine dair bir esri ini okumuş, ya 
bir piyesini Rcinmiş (belki temsil etmiş) ya 
iıut o çekici konferanslarından birini dinle- 
mişşinlzdir. İlgilenenler İçin «Kur'aıı ter
cümesi» de yapmıştır. Bir çeyrek asır «Yeni 
Adam» dergisini lıcr dem taze görüşlerle 
ukarnııştır. Öğretmen, müfettiş, «Darülfü
nun emini» (Üniversite rektörü) olarak binit
leree öğrenci yetiştirmiş, millî eğitimin lıer 
kolunda çalışmıştır. Talihsiz nankör bir po
litika hayatı da vardır. Pedagoji ortamına 
■her vakit, en resıır hamleler ile çıkmıştır. 
Bugün de belki yetmişini aşk'ııı bir «genç» 
olarak aramızdadır. Yeni kuşakları imren
diren bir dil ile ve cengâver afılımlar 
İçinde eserler yazmakla, konferanslar ver
mekte ve öğretmen adaylarına feytz sarmak 
tadır. Baltacıoğlu canlı bir düşünce hamle
ci, sürekli bir gayrettir.

Kendilerini ötedenberl yazılarından bi
lirim. Yüz yiize tanışmamız, yazık kİ çok 
yenidir. Tanıyınca, cazip ve kibar kişiliğine, 
bir delikanlı ruhundaki mutlu heyecanları
na kapılmamak elde gelmez.

Şimdi önümde yepyeni bir eseri yar. 
Lütfedip göndermiş. Size tanıtmaya can alı
yorum. Çocuk velilerine, öğretmenlere, Ida 
recilere, Eğitim İlgililerine sağlık veriyo- 
runı. «Pedagojide İhtilâl» kitabını .okusun
lar. İlk. ve ortaokulun amacı, «sınav denilen 
belâ», hafızanın cilveleri, Türk olmanın mâ 
naşı üstünde düşünsünler. Düşünmeden oku 
tuyoruz çocukları. Okullarımız baştan kara 
gidiyor. Bu yüzden okumuşlarımız arttığı 
halde bir arşın İlerleme olmuyor. Baltaeı- 
oğlu bize ışık tutuyor. Hem konuşur gibi, 
taze canlı misallerle dolu olan kitap bir so
lukta okunuyor. Önsözde amacı anlatan şu 
satırlara bakın ne dolgun:

«Biz bir türlü pedagoji anlıyoruz, o da 
okul sıralarında oturtan, kitap okutan, bil
gi ezberleten imtihana, sınava hazırlıyan, 
memurluğa imrendiren pedagoji! Benim ara 
dığım ne Tanzimat pedagojisi, ne Meşruti
yet devrine yakışan, yaratıcı insanı, yaratı- 
cı Türkü yetiştiren, yaratıcı pedagojidir.»

wm
Baltacıoğlu yaratıcı pedagojiden şunu 

bekliyor:
■ Kısacası, toyların sosyal İnsan olarak 

yetişmelerini. Sosyal insan bir  yandan millî 
kişiliği, bir yandan da medenî kişiliği olan 
insan demektir . Birinci kişiliği veren kültür 
dür, ikinci k-'şiliği veren de tekniktir.

Milli kişilik, millî gelenekleri taşıyan 
kişilik demektir . Yanlış anlaşılmasın, millî 
geleneklerin bilgisini değil kendisini taşı
yan kişilik demek istiyorum. Bu gelenekler 
şunlardır: Din, Dil, Sanat...

Şimdi soruyorum: Okul bu gelenekleri 
yasatmış mıdır, yoksa okutmuş mudur? Din 
rğ l t 'm  vermek isteyince bu dini yalnız 
inançları, törenleri ile değil, edebiyatı, m i
marlığı, hattatlığı, menkıbeleri,  ahlâkı ile 
yaşatmış mıdır?

Okul dili yaşatmış mıdır? Tiyatrosu, 
hitabeti, sohbetleri ile canlı olarak, aksiyon 
habnde yaşatmış mıdır? Okul öğrenimi alan 
insan, Fidyasları, Michel Ange’ları okur, öğ 
renir. Ancak, bir Smanın eserini tanır mı. 
Kasım’ı, Mehmet Ağa'yı bilir mi?...

Medeniyet dediğimiz teknik kurallarına 
gelince okul hıınu da kazandırmıyor, ya l
nız okutuyor. Teknik ded'ğimiz şeyler, işle, 
yapıcılıkla, eylemle doğrudan doğruya ilgi
li olan bilgilerdir. Bunları okutarak, ezber
leterek kazandırmak elde değildir. Bu bilgi 
ancak islemelerle, denemelerle pide edilir.»

• Eğitimin amacı», adam yetiştirmek «ot- 
ronyıp. belli bir toplumun belli adamını y e 
tişt irmek , olabilir. Millî kişiliği olan insan, 
T ürk  gibi yapan T ürk  gibi yaşıyaıı insan
dır.»

• İlkokulun birinci görevi, önce bir Türk  
sonra yirminci yüzyıl Avrımahsı olarak ye
tiştirmek» ise, ikinci görevi: »Çocuğu için
de yaşıyacağı topluluğun, köyün gerçek ha 
yatma alıştırmak, çevreye uygun insanlar 
yetişt irmektir...»
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