
Kitap Okuma ve Ders Verme1

fiu bafll›k alt›nda yazaca¤›m›z yaz› her-
kes için, özellikle de ö¤retmenler için çok
önemli, çok faydal›d›r. fiu sözümüzden
herkese ders verme gibi bir düflüncede ol-
du¤umuz anlafl›lmas›n. Biz de bu yaz›y›,
bafll›¤›m›zda “Kitap Okuma” ibaresi saye-
sinde büyük e¤itimcilerin, meflhur hocala-
r›n, derin fikirli âlimlerin denenmifl fikirle-
rinden al›nt›lar yaparak yazmay› baflarabi-
liyoruz. Zaten ciddi yaz›lar yazan yazarla-
r›n hepsi de muhakkak bu eserlere ihtiyaç
duyarlar. fiu kadar var ki bizim, çok sene-
lerden beri e¤itim âleminde pek çok tecrü-
belerimiz bulundu¤undan fikrimizi sa¤lam
bir metin üzerinde oluflturmam›z do¤ald›r.

fiimdi as›l maksada gelelim:
Bir ö¤retmen ders verece¤i branfl› veya

bilimi hakk›yla bilmelidir. Bu, en büyük
flartt›r. Güzel bir ifade gücüne sahip olma-
l›d›r. Bu da zorunlu bir flartt›r. Kitap oku-
may› asla ihmal etmemelidir. Bu da ders
vermekten ayr› düflünülemez bir unsurdur.
Meflhurlardan biri demifltir ki:

“Kitap okumay› b›rakt›¤›n›z an ders ver-
meyi de b›rakmal›s›n›z.”

Bu, çok do¤ru bir sözdür. Ders veren bir
ö¤retmen sürekli olarak kitap okumad›kça
iyi bir ö¤retmen olamaz. Çünkü yukar›da
flöyle demifltik:

“Bir ö¤retmen ders verece¤i branfl› veya
bilimi hakk›yla bilmelidir.”

Bundan anlafl›l›yor ki iyi ders vermenin
birinci flart› branfl›n› iyi bilmektir. ‹nsan›n
bir okulda ald›¤› e¤itim çok s›n›rl›d›r. Daha
sonra kitap okuyarak bilgiler zenginlefltiri-
lir. Yoksa ne kadar üniversite e¤itimi al›n›r-
sa al›ns›n, edinilecek bilgiler ders verme

konusunda yeterli de¤ildir. Çünkü bilim ve
teknoloji sürekli geliflmektedir. Yeni bulufl-
lar, icatlar saymakla bitmez. Hal böyle iken
bir ö¤retmen kitap okumay› terk ederse ye-
ni bulufllar, icatlar ve yöntemler karfl›s›nda
kendisini cahilli¤e mahkûm etmifl olmaz
m›? Yaln›z kendisini mahkûm etmekle kal-
maz, ders verdi¤i zavall› ö¤rencileri de
flimdiki asr›n geliflmelerinden nasipsiz b›-
rakm›fl olur.

Evet, kitap okuma ve ders verme birbi-
rinden asla ayr›lmamal›d›r ki e¤itimde iste-
nilen geliflmeler gerçekleflsin. Kendisini
yetifltirmek için kitap okuyan ö¤retmen,
edinece¤i bilgileri ö¤rencilerine de düzenli
bir flekilde anlatarak düflünme ve anlama
kuvvetini sürekli faaliyette bulundurmal›d›r.

Vücut nas›l jimnasti¤e muhtaçsa, düflün-
me kuvveti de jimnasti¤e ihtiyaç duyar. Bir
insan birçok zaman bedensel iflleri terk et-
ti¤i halde uzun uzad›ya yürümeye, yük efl-
yalar›n› kald›rmaya gücü yetmezse, fikir
etkinliklerini terk eden bir insan da kolayca
yazmaktan, karfl›s›na ç›kan tabiat olaylar›n›
da hemen anlamaktan aciz kal›r. Bu halde-
ki bir ö¤retmen ne kadar çal›fl›rsa çal›fls›n,
çal›flmalar›n›n meyvelerini o oranda topla-
yamad›¤›na flafl›rmamal›d›r. Çünkü bilgi
da¤arc›¤› k›s›tl›d›r. Ö¤rencilerinin ihtiyaç
duydu¤u örnekleri, konular› nereden teda-
rik edecek? Ö¤rencilerin problemlerini hal-
letmek için gerekli araçlar› nereden elde
edecek? Bu gün söyledi¤ini yar›n yine tek-
rara mecbur olacak, al›flt›¤› düflünme daire-
sinden bir türlü d›flar› ç›kmaya güç yetire-
meyecektir. Halbuki çeflitli yöntemler bil-
mek, ders anlat›rken düflünme kuvvetinin
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geniflli¤inden faydalanmak güzel bir ders
için çok önemli ve gereklidir.

K›sacas›, kitap okumay› b›rakan bir in-
san fikir tarlas›n› verimli k›lma âdetini kay-
bedece¤inden zihinsel bak›mdan darl›¤a
u¤rar.

‹flte bundan dolay›d›r ki “Kitap okumay›
terk eden insan ders vermeyi de o an b›rak-
mal›d›r” fikrini meydana atm›fllard›r. Çün-
kü kitap okumay› b›rakan bir ö¤retmen gö-
revini lay›k›yla yerine getiremez.

fiimdi flu anlat›lanlardan ortaya ç›kan so-
nuç fludur:

“‹yi ö¤retmen olmak okumay› devam et-
tirmekle elde edilir. Sürekli kitap okumak
pek çok bilimsel ve teknolojik eserlerin
varl›¤›na ba¤l›d›r. Bu eserleri edinip içerik-
lerini anlamak ancak bir yabanc› dil bil-
mekle olur.”

Bu gereklilik neden? Çünkü Avrupa’da
her an yeni bilimsel icat ve bulufllar birbiri
ard›na ortaya ç›kmakta oldu¤undan insan
bildi¤i bir yabanc› dille yaz›lm›fl bilimsel
ve sanatsal birçok dergi ve gazeteye abone
olur. Yeni ç›kan kitaplar›n en gereklilikleri-
ni elde eder. Böylece kitap okumaktan uzak
kalmaz ve elinde daima faydal›, bilimsel
kitaplar bulunmufl olur.

Kitap okuman›n bilgi da¤arc›¤›n› zen-
ginlefltirmeye çok yard›m› oldu¤unu inkâr
edecek hiçbir kifli düflünülemez. Bundan
baflka, bak›n›z okuman›n daha ne gibi ya-
rarlar› vard›r:

Bir ö¤retmen varsayal›m ki kendi tecrü-
besi sayesinde ders verdi¤i branfl veya bi-
lim hakk›nda bir ö¤retim yöntemi bulmufl
olsun Bu yöntem de e¤itim için oldukça
kolaylaflt›r›c› ve faydal› bulunsun. E¤er bu
ö¤retmen pedagoji kitaplar›n› okumazsa bu
yöntem kendisi için faydal› de¤il, aksine
zararl›d›r. Çünkü metodunun eflsiz oldu¤u-
na kendince kanaat getirip gurura kap›l›r ve
onun iyili¤i için yap›lan uyar›lara da kulak
asmaz. ‹nad›nda ›srar ederek yoluna devam
eder, gider. Hâlbuki onun kolay, yararl›

zannetti¤i yöntemden kat kat üstün olup
kestirme yoldan maksada erifltirecek öyle
güzel metotlar vard›r ki e¤er pedagoji ki-
taplar› okunmufl olsa, önceden takip edilen
yöntemin eksikli¤i de¤ilse de dolambaçl›
ve kar›fl›k oldu¤u derhal meydana ç›kar ve
bu yöntemi hemen b›rakma zorunlulu¤u
anlafl›l›r. Yaln›z pedagoji kitaplar›ndan ede-
ce¤i istifade ile de kalmaz: Kitap okuma
sayesinde ders verdi¤i branfl üzerine birçok
kitap ve eser edinerek onlardan epeyce
yöntemler ö¤renir.

fiimdi burada bir soru akla gelir. O da flu-
dur:

“Pedagoji kitaplar›nda yaz›l› olan yön-
temleri ortaya koyan, insan de¤il midir?
Bizim varsayd›¤›m›z ö¤retmen de insand›r.
Öyleyse kitab› yazan›n üstünlü¤ü neden
ileri geliyor? Hem de bizim varsayd›¤›m›z
ö¤retmenin di¤erinden daha zeki olmad›¤›-
n› nereden bilelim?”

Tamam, iflte mant›kl›, güzel bir soru. Bu
soruyu sormaya yerden gö¤e kadar hakk›-
n›z var. Var ama acele etmemek flart›yla bi-
raz da bizi dinlemeniz gerekir.

Pedagoji kitaplar›ndaki yöntemler sade-
ce bir kiflinin çal›flmas›n›n ve eme¤inin
mahsulü de¤ildir. Bir yöntem birisi taraf›n-
dan ortaya at›l›r, bunun erbab› olan meflhur
hocalar âlimler ve e¤itimciler taraf›ndan
senelerce tart›fl›l›r; eksikleri tamamlan›r,
fazlal›klar at›l›r. K›sacas›, ifl matematik bi-
limlerinin bir teorisi fleklini al›r, bir kan›n
hükmüne girer. Ondan sonra pedagoji ki-
taplar›na ‘yöntem’ diye konulur.

‹flte bu fikre binaendir ki s›ras› düfltükçe
okul programlar›nda temel say›lar› ve mes-
le¤imiz dâhilinde bulunan bilim ve branfl-
lar›n ders yöntemleri hakk›nda birer maka-
lecik yazarak meslektafllar›m›z›n istifadesi-
ne sunmak isteriz.

Kitap okumak için bir yabanc› dili mu-
hakkak bilmek ihtiyac› bundan da meydana
ç›k›yor. Çünkü bizde pedagojiye dair henüz
mükemmel bir kitap yoktur.

h h h
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fiimdi okullardaki müdürlerle yard›mc›-
lar›n›n durumlar›ndan söz edelim: Bunlar›n
yüklendikleri görevler ö¤retmenlerinkin-
den daha önemli, daha zor ve daha çoktur.
Çünkü müdürler ve yard›mc›lar› için yaln›z
ders verme yönteminden anlamak yeterli
de¤ildir. Bir ö¤retmen ders verdi¤i branfl›
hakk›yla bilir, ders anlatma yöntemine de
vâk›f olursa, görevini -yabanc› dil bilmek,
okumay› b›rakmamak flart›yla- yerine ge-
tirmifl olur. Ancak bir müdür veya yard›m-
c›s› böyle de¤ildir. Bunlar›n hem ders ver-
me yöntemlerini, hem de “e¤itim-ö¤retim”
ilkelerini hakk›yla bilmeleri gereklidir. Bir
müdür yard›mc›s› programda bulunan
branfl derslerinden – hiç olmazsa- en önem-
lilerini bilmeye mecburdur.  Bundan baflka,
adlar› geçen di¤er branfllar›n ders yöntem-
lerini de bilmelidir. Çünkü ö¤retmenlerin
ders vermeye yeterli olup olmad›klar›n›
–s›n›flar› ziyareti esnas›nda- fark etmek
müdür yard›mc›s›na verilmifl bir görevdir.
Ders verme yöntemlerinde görülen eksik-
likleri ö¤retmenlere bildirerek durumlar›n›
düzeltmek yine müdür yard›mc›s›n›n gö-
revlerindendir.

Bir müdür de âlim olmal›d›r. O da ders
verme yöntemlerini hakk›yla bilmelidir.
Çünkü e¤itim-ö¤retim meselesi ilim ve ir-
fan ile daha güzel yoluna konur. Bir ö¤ren-
ci, müdürün heybetinden, hiddet ve flidde-
tinden korktu¤u halde onun ilmine ve me-
ziyetine sayg› göstermek konusunda vicda-
nen bir mecburiyet hisseder.

Yaln›z fluras›n› iyice göz önünde bulun-
durmak laz›md›r ki e¤itim-ö¤retim denilin-
ce bundan bir çocu¤un bir kifli veya toplu-
lu¤un huzuruna ç›kt›¤› zaman k›zar›p bo-
zarmas›, ezilip büzülmesi gibi konular akla
gelmemelidir. Bu gibi hallerin e¤itimle ala-
kas› yoktur. ”E¤itim-ö¤retim” pek önemli,
pek büyük bir konudur. Bir müdürün ne gi-
bi flartlara uymas›, ne gibi özelliklere sahip
olmas›, e¤itim seviyesinin hangi dereceler-
de bulunmas› konular›n›n ortaya ç›kmas›
amac›yla bu bahislerden söz açaca¤›z.

Pedagojinin Tarifi

Çocuklar› e¤itmek ve olgunlu¤a erdir-
mek fen ve sanat›na pedagoji ismi veril-
mifltir. Çocuklar› e¤iterek büyütmek için
gerekli yöntem ve kurallar› veren bir ilim-
dir.

Pedagoji çok hikmetli bir ilimdir, esas›
ilim, ruh, mant›k ve ahlak üzerine kurul-
mufltur. Çünkü pedagoji insan ruhu ve ta-
biat› üzerine dayan›r. Yine bu ilim, mant›k
kurallar›na uyarak hükümler verir. K›saca-
s›, bu yüksek fen, çocu¤un varl›¤›n› erdem
ve olgunluk ile süsler.

fiu vas›flarla muttas›f yüksek bir ilmin
herkesçe bilinen önem ve gereklili¤i üzeri-
ne meflhurlardan pek çoklar› hayli makale
yazm›fllarsa da bu lüzumu, ak›l sahibi her
insan›n kabule mecbur olaca¤› flüphesiz ol-
du¤undan o ayr›nt›l› bilgilerden bahsedil-
meye gerek görülmemifltir.

fiimdi gelelim e¤itimin tarifine:
“Bir varl›¤› tabii olgunluk mertebesine

ulaflt›rmak için kullan›lan araçlar›n hepsine
e¤itim denir.” 

Bu tariften baflka, e¤itim hakk›nda bir-
çok alim ve filozof taraf›ndan tan›mlar ya-
p›lm›flsa da, biz burada en meflhurlar›ndan
birkaç›n› yazaca¤›z:

“E¤itimin amac›, bir insan› -mümkün ol-
du¤u kadar- gerek kendisi gerekse di¤er in-
sanlar için bir mutluluk aleti haline getir-
mektir.”(James Mill)

“Bizim di¤erleri hakk›nda ve di¤erlerin
bizim hakk›m›zda–tabii olgunluk ve er-
demlere yak›nlaflmak için- yapt›¤›m›z gü-
zel ifllere e¤itim derler.”(Stuart Mill)

“Bir flahs›n, yetenekleri nispetinde, bü-
tün olgunluk ve erdemler dâhilinde gelifl-
mesine çal›flmak… ‹flte e¤itimin eylemi ve
eseri budur.”(Kant)

“E¤itimin gayesi, kendimizi mükemmel
bir hayat içinde yaflamaya haz›rlamaktan
ibarettir.” (Herbert Spencer)

Dikkat edilirse kolayca anlafl›l›r ki flu ta-
rifler asla birbirine z›t de¤ildir. Aksine,

82

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 82



birbirini tamaml›yor. Çünkü her tan›m, in-
sandaki kabiliyet tohumunun geliflip büyü-
mesiyle onu mükemmeliyete yak›nlaflt›rma
konusunda çal›flmay› içermektedir.

E¤itimin Niteli¤i

‹nsan› mümkün olabildi¤i kadar mükem-
mel olarak yetifltirmek e¤itimin gayesidir.
Fakat bu amaca ulaflmak için kullan›lacak
araçlar› güzel bir surette belirlemekten, ya-
ni ak›l yetene¤inin ortaya ç›kmas›na yar-
d›m edecek kurallar› seçmekten, bu kural-
lara önem s›ralar›na göre derece tahsisin-
den bahsedilir. Fakat e¤itimciler bu konuda
ayr›fl›rlar.

fiuna dikkat etmek laz›md›r ki e¤itimin
kuvvet ve derecesi ne olursa olsun, e¤itmen
sorumlu oldu¤u her bir flahs› düflündü¤ü
son olgunluk noktas›na ulaflt›ramaz. Ancak
e¤itime sevk edip yönlendirir, düzenli bir
hâle getirir. Bir çocu¤un ak›l yetene¤ine
icab›nda etki eder. Gerekirse o yeteneklerin
meydana ç›kmas›na yard›m eder. E¤itim ifli
flüphesiz meyve verir. Buna binaen denile-
bilir ki bir milletin mükemmelli¤e ulaflma-
s›nda ö¤retmen ve e¤itmenlerin büyük tesi-
ri vard›r.

Pedagojinin Temeli

Eski zamanlarda Yunanl›lar, çocuklar›
okula götürüp getiren lalaya pedagog ismi-
ni verirlermifl. Sonralar› bu nam çocuklar›n
e¤itim ve ö¤renimleriyle ilgilenen insanla-
ra verilmifltir. Nitekim günümüzde peda-
gog nam› flu son manada kullan›lmaktad›r.
“Pedagoji” de “e¤itim-ö¤retim” fennine
özgü bir terim olmufltur.

Pedagoji hem bir ilim, hem de bir
fendir. Bir ilimdir, çünkü bütün insanlara
mahsus ortak özelliklerin bilinmesi ve

insanlar›n yarad›l›fllar›n›n üzerine kurul-
mufl birtak›m de¤iflmez kurallar› koyar.

Bir fendir, çünkü zamana göre, yere gö-
re, ö¤retmen ve ö¤rencinin mizaç ve tabiat-
lar›na göre de¤iflebilen birtak›m yöntemle-
ri içerir. Bu yöntemler bütün milletlerin
adet ve ahlaklar›na göre de¤iflebilir. Bu-
nunla beraber, fertlerine e¤itim-ö¤retim ve-
rilen bir milletin genel düflünce yap›s›na
uygun da olabilir.

Mademki pedagoji çocuklar›n e¤itimi
ilim ve fennidir, öyleyse bir insana müm-
kün olabilen en iyi e¤itimi verebilmek ko-
nusunu araflt›rmaktan önce canl› varl›klar
aras›nda o insan›n ne oldu¤unu ve içinde
bulundu¤u toplumun varl›k gayesine neye
dayand›¤›n›, kendisinin ve aras›nda yaflad›-
¤› vatandafllar›n mutlulu¤unun neye ba¤l›
oldu¤unu gözden geçirmek gerekir.

Maddi olarak bak›ld›¤› takdirde insan,
organlardan oluflmufl bir varl›kt›r ki bu
uzuvlar›n düzenli olarak çal›flmas› insana
s›hhat ve kuvvet vererek soyunun devam
etmesine sebebiyet verir.

Hâlbuki bir insan, bütün insanl›k ile or-
tak olan kabiliyet ve e¤ilimlerle do¤ar. Fa-
kat flah›slara göre bu yeteneklerin ortaya ç›-
kar›lmas› pek kolay veya pek zor bir flekil-
de gerçekleflebilir. Bir kabiliyet ve e¤ilim-
ler çeflitli suretlerde yönlendirilerek, çok
genifllemesi ve geliflmesi halinde de durdu-
rularak insan iyili¤e ulaflt›r›l›r. Lakin yön-
lendirme tersine olup da kabiliyet ve e¤i-
limlerin geliflip genifllemesi belirli s›n›r›
aflacak derecede serbest b›rak›l›rsa, ayn›
yetenekler insan› kötülü¤e sevk eder. Bu-
nun için insandaki kabiliyetler güzel suret-
te yönlendirilmeli ve gerçek e¤itimi elde
edebilmek için insanlar›n e¤ilim ve yete-
nekleri düzene konmal›d›r.
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