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‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu: Bir Ömür Pedagoji
Filiz Mefleci Giorgetti*

Yaflad›¤› dönem ve fikirlerinin olgunlaflmas› itibar› ile ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu
Türk e¤itiminin geliflimine ›fl›k tutan bir e¤itim bilimcidir. Bu anlamda konusu Türk
e¤itim tarihi olan her çal›flman›n da tart›flmas›z temel konular›ndan biridir. Bu çal›flman›n amac›, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun Türk e¤itim tarihindeki önemini vurgulamak ve e¤itim ile ilgili fikirlerini ortaya koymakt›r. Bu amaçla öncelikle çok yönlü bir
kiflili¤e sahip olan Baltac›o¤lu’nun ö¤renim ve çal›flma hayat› ile ilgili bilgi verilecektir. Daha sonra e¤itim ile ilgili görüfllerini ortaya koymak için temel e¤itim eserleri
olan Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹çtimaî Mektep ve Pedagojide ‹htilâl adl› kitaplar›
üzerinde durulacakt›r.
I- Ö¤renim Hayat›
‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, 28.02.1886 tarihinde ‹stanbul Cihangir’de do¤mufltur.
Babas› Baltac›o¤lu ‹brahim Ethem (1850-1913), annesi Seyit k›z›, Düzceli Hamdûne
Han›m’d›r. Mutlu bir çocukluk geçiren Baltac›o¤lu özgür bir kiflili¤e sahip olmas›n›n
nedenlerini büyük ölçüde ailesine dayand›r›r.1 Baltac›o¤lu kendi kiflili¤inin oluflumunda anne ve babas›n›n farkl› yönlerde ancak derin etkileri oldu¤unu belirtir. Özgür
bir kiflilik gelifltirmesinin yan›nda, annesi güzellik için ifli sevdirirken, babas› fayda
için ifli sevdirmifltir. Baltac›o¤lu bütün hayat› boyunca bu iki ayr› kuvvet aras›ndaki
uyumu aram›flt›r.2
Dörtbuçuk yafl›nda Cihangir’de Sirkeci Mescit içindeki mahalle mektebinde ö¤renim hayat›na bafllam›fl, sonra buradan ayr›l›p Kabatafl’ta Tanzimat hareketinin bütün
yeniliklerini içeren yenilikçi, zaman›n›n en özgür ve özel ilkokulu olan fiemsülmekâtip’e yaz›lm›flt›r. Daha sonra s›ras›yla Firuza¤a’daki Meflrikifüyuzat ve Tophane’nin
üstündeki K›fllaarkas› ilkokullar›na devam etmifltir. ‹lkokul e¤itiminin ilk üç y›l›n› bu
ibtidaîlerde geçiren Baltac›o¤lu daha sonra Sal›pazar›’ndaki Feyziye Rüfldiyesi’ne ya* Dr., ‹stanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel E¤itim Fakültesi E¤itim Bilimleri Bölümü.
1 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Hayat›m”, Yeni Adam, 1938, sy. 142, s. 18.
2 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Hayat›m, ‹stanbul: Dünya Yay›nc›l›k, 1998, s. 11.
3 Baltac›o¤lu, “Hayat›m”, s. 17.
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z›lm›flt›r.3 Bu dönemde Hattat Kadri Efendi’den ald›¤› hat dersleri sayesinde yaz› konusunda engin bilgi sahibi olmufltur. Ancak bu kazan›m› d›fl›nda gitti¤i mekteplerin
kendisine hiç bir fley ö¤retmedi¤inden yak›n›r. Devam etti¤i ibtidaî ve rüfldiye okullar›ndaki verimsiz e¤itim süreci ve e¤itimciler, uygun olmayan fizikî flartlar e¤itim alan›ndaki ihtilâlci kiflili¤inin oluflmas›nda etkili olmufltur. Hatta daha sonra üzerinde
duraca¤›m›z ilk pedagojik eseri olan Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp’taki bütün isyanlar›n›n kayna¤› olarak Feyziye okulundaki e¤itim hayat›n› göstermektedir.4
1899’da rüfldiyeyi bitiren Baltac›o¤lu Vefa ‹dadîsine yaz›lm›fl, 1903’te bu okuldan
mezun olmufltur. Dönemin idadî okullar›n›n olgunlaflt›r›c› bir hayat› olmamas›ndan,
daha çok Abdülhamit’e “efendi” yetifltirmeyi amaçlamalar›ndan, tek tipli¤e odaklanmalar›ndan yak›n›r. Elefltirdi¤i bir di¤er nokta da idadîdeki ezber kültürüdür. Bunu “...
ö¤retmenlerimiz bizden yaln›z birfley istiyorlard›; söylediklerini ezberlemek! ... Ezberlemek, okul hayat›nda bütün baflar›lar›n, ödüllerin, takdirlerin, derecelerin, terfilerin
anahtar› gibiydi!”5 fleklinde ifade eder. Bununla beraber Cebirci ‹brahim Efendi, ‹slâm
tarihi hocas› Agâh Ömer Bey gibi dönemin nitelikli, aç›k fikirli ö¤retmenlerinden ald›¤› derslerin önemini de küçümsemez.6 Baltac›o¤lu fikir hayat›n› etkileyen, kendisi için
bir ilham kayna¤› olan J. J. Rousseau’nun Emile adl› eseri ile de ilk kez idadî y›llar›nda
tan›flm›flt›r. Emile’i okuduktan sonra Rousseau ile aras›ndaki fikir ortakl›klar›n› farketmifltir. Emile’i ve bu eserdeki tabiî insan› anlamak, bir bak›ma kendisini anlamak ve
tan›makt›r. Baltac›o¤lu üzerinde bu kadar derin etki yapan baflka hiç bir eser veya düflünür olmam›flt›r. Ancak daha sonra Durkheim ve H. Bergson da bu derecede olmamakla beraber Baltac›o¤lu’nun düflüncelerini etkilemifllerdir.7
Tabiat› seven ve bu konuda araflt›rmalar yapmay› isteyen Baltac›o¤lu 1904 y›l›nda
Darülfünun-i Osmanî’nin Ulum-i Tabiiye flubesine kaydolur. 1908’de buradan mezun
olur. Darülfünun hayat›n› “bir hürriyet ve kiflilik hayat›” olarak tan›mlayan Baltac›o¤lu Darülfünun’un her yerinde ilim havas› solundu¤unu ve herkesin ilim aflk›yla yand›¤›n› belirtir. “Mahalle mektebi bize uslulu¤u ö¤retmek için çal›flm›flt›. ‹dadi bizden
efendi idealini temsil etmemizi istemiflti. Darülfünun, bilimi her sosyal de¤erden üstün tutmam›z› istiyordu”8 ifadeleriyle Darülfünun e¤itimini ve kendisine katt›klar›n›,
ald›¤› di¤er e¤itimlerden ayr› bir yere koyar.
II- Çal›flma Hayat›
Baltac›o¤lu bir memur çocu¤u oldu¤undan, ald›¤› terbiye, e¤itim ve gelenekler
onu memuriyete do¤ru götürmüfltür. Darülfünun’da ö¤renim gördü¤ü y›llarda Bab›ali Divan-› Hümayun Kalemi’nde, Maarif Nezareti Mektubî Kalemi’nde ve Meclis-i
4 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 24-34.
5 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, R›dvan Can›m ve Remzi Y. K›ncal
(haz.), ‹stanbul: Millî E¤itim Bas›mevi, 1995, s. 16.
6 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 26-61.
7 Necmettin Tozlu, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, ‹stanbul: M.E.B. Yay›nlar›, 1989, s. 5.
8 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 67.
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Harbiye Kalemi’nde kâtip ve hattat olarak çal›flm›flt›r. 1909 y›l›nda memuriyetten istifa etmifltir.9
A- Darülmuallimîn-i ‹btidaiye Y›llar› ve Avrupa Gezisi
Renksiz bir memuriyet hayat›ndan sonra Baltac›o¤lu Firuza¤a’da Sirkeci Mescit
özel vak›f okulunda ücretsiz yaz› dersleri vermeye bafllam›flt›r. Buras› Baltac›o¤lu’nun
elifbaya bafllad›¤› ilkokuludur. Resmî olarak ise 9 fiubat 1909’da ‹stanbul Çarflamba’da
aç›lan Darülmuallimîn-i ‹btidaiye’de (Erkek ‹lkö¤retmen Okulu) hat hocas› olarak ifle
bafllam›fl, daha sonra ö¤retim metodu dersini de vermifltir. Bu dönemde kurumun
idarecisi Sât› Bey’dir (1880-1969).10 Yaz› ve ö¤retim metodu derslerinin yan›nda elifli
ve resim derslerini de vermifl, bu konularda çok say›da bilimsel yay›n üretmifltir. Ayr›ca Sât› Bey’in iste¤i üzerine dönemin Mekâtib-i ‹btidaiye muallimlerine yaz› tarihi
üzerine bir konferans vermifl, bu konferans notlar› “‹slâm yaz›lar›n›n tarihçesi” ad› alt›nda Tedrisat-› ‹btidaiye Mecmuas›’nda yay›nlanm›flt›r.11 Yine ayn› mecmuada “Çizgi dersleri” bafll›kl› resim ö¤retim yöntemine iliflkin makaleleri yay›nlam›flt›r.12 Elifli
konusunda ise Türk dekor anlay›fl›n› ön plana ç›kararak ö¤rencileriyle deneysel çal›flmalar yapm›fl, Bilgi Mecmuas›’nda elifli e¤itimini pedagojik aç›dan ele alan makaleler
yazm›flt›r.13 Bu makalelerin yan›nda Baltac›o¤lu Darülmuallimîn-i ‹btidaiye’de görev
yapt›¤› süre içerisinde hendese ö¤retimi, riyaz›yat-› bedeniye, hikmet ö¤retimi, co¤rafya ö¤retimi, e¤itim sorunlar› ve millî e¤itim konular›na odaklanm›fl çok say›da makale ve kitap yazm›flt›r.14
Baltac›o¤lu’nun yaz›, resim ve elifllerine karfl› olan ilgisi ve üretkenli¤i dikkatten
kaçmam›flt›r. Sât› Bey’in dönemin Maarif Naz›r› Emrullah Efendi (1858-1914) ile görüflmesi sonucunda Maarif Nezareti taraf›ndan Avrupa’ya gönderilmifltir. Fransa
merkez olmak üzere Avrupa’da pedagoji ve eliflleri ö¤retimi üzerine incelemeler yapmak üzere görevlendirilmifltir.15
Fransa ve ‹ngiltere’deki gezilerinin oda¤›n› okullar, tiyatrolar ve müzeler oluflturmufltur. Fransa ile ‹ngiltere aras›ndaki kültür ve medeniyet farklar›n› gözlemlemifltir.
Bu ülkelerde gitti¤i tiyatrolar sayesinde bir tiyatro bilinci kazand›¤›n›, müzeleri de
kendisinde tarafs›z ve önyarg›s›z bir tarih bilinci oluflturabilmek için dolaflt›¤›n› ifade
9 A.g.e., s. 76, 85.
10 A.g.e., s. 86.
11 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “‹slâm yaz›lar›n›n tarihçesi: Talik Nev’i,” Tedrisat-› ‹btidaiyye
Mecmuas›, (1328/1912), c. III, sy. 20, s. 65-73.
12 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Çizgi dersleri”, Tedrisat-› ‹btidaiyye Mecmuas›, (1327/1911), c.
I, sy. VII, s. 30-44; ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Çizgi dersleri”, Tedrisat-› ‹btidaiyye Mecmuas›, (1327/1911), c. I, sy. VIII, s. 70-83.
13 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Elifllerinin Terbiye Nokta-i Nazar›ndan Tetkiki,” Bilgi Mecmuas›, (1329/1913), c. I, sy. IV, s. 339-363; ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Elifllerinin Terbiye Nokta-i Nazar›ndan Tetkiki”, Bilgi Mecmuas›, (1329/1913), c. I, sy. III, s. 197-224.
14 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun yay›nlar›n›n tam listesi için bkz. Necmettin Tozlu, ‹smay›l
Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, ‹stanbul: Milli E¤itim Bas›mevi, 1989, s. 211-275.
15 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 96.
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etmifltir.16 Okullar› ise bu ülkelerin e¤itim yöntemlerini ve felsefesini anlamak için
gözlemlemifl ve gözlemlerini kendi tecrübeleriyle birlefltirerek kendine özgü bir e¤itim anlay›fl› oluflturmufltur. Öncelikle Fransa’da alt› ay boyunca Ecole Normale de la
Seine’i (‹lkö¤retmen Okulu) ve onun Uygulama Okulunu, daha sonra da baflka okullar› gözlemlemifltir. Buradaki resim ö¤retme tekniklerini kendi tecrübeleriyle birlefltirerek Türk okullar›na, çocu¤a teknik ö¤retmenin yan›nda onu çal›flmalar›nda serbest
b›rakan, çocuklu¤una sayg› duyan yepyeni bir resim ö¤retme tekni¤ini kazand›rm›flt›r. Yine gözlemleri esnas›nda Sât› Bey’in Türk e¤itimine kazand›rd›¤› “Ö¤retim sezgici olmal›d›r” kural›n› uygulama alanlar›nda görerek benimsemifltir. Bu anlay›fl, Meflrutiyet öncesi Osmanl› okullar›nda benimsenmifl olan ezberci e¤itim gelene¤ini y›kan, çocukta sorgulama, düflünme becerilerini gelifltiren bir yöntemdir.17
‹ngiltere e¤itimi ise Baltac›o¤lu’nu en çok pragmatik olmas› ve pedagojiye ilgisizli¤iyle etkilemifltir. ‹ngiliz okullar›nda yapt›¤› gözlemleri sonucunda Türkiye’de e¤itimin determinizme dayal› oldu¤unu farketmifl, ‹ngilizlerin sosyal çevreye verdi¤i
önem ve bunun verimlili¤ini görünce entellektüalist bir pedagoji kültürüne karfl› besledi¤i güven y›k›lm›flt›r. Okulu soyut bilgileri sergileyen bir müze de¤il, sosyal hayat›
olan bir organizasyon olarak görmeye bafllam›flt›r.18 “Okul hayata haz›rlamaz, hayat›
yaflat›r” ilkesini bu gezide benimsemifl ve 30 y›l boyunca üzerinde çal›flm›flt›r. Pedagojisini sosyal psikolojiye dayand›rm›fl ve ‹çtimaî Mektep anlay›fl›na ulaflm›flt›r. ‹ngiltere
böylece pedagojik kiflili¤inin oluflmas›nda en büyük rolü oynam›flt›r. ‹talyan Montessori’deki çevre sezisi ve Amerikal› Dewey’deki ifl sezisi anlay›fllar›ndan da yararlanm›fl,
bu düflünceler eserlerinin kan›na kadar kar›flm›flt›r.19
Belçika’da ise Dr. Ovide Decroly (1871-1932) ile görüflmeler yapm›fl ve onun Brüksel’de kurdu¤u ünlü Ermitage adl› reform okulunu incelemifltir. Yine Brüksel’de Ö¤retmen Okulu profesörlerinden J. B. Tensy ile görüflmeler yapm›flt›r. Bu okul gezileri,
elifli derslerinin kat›l›¤›n› ve yapmac›kl›¤›n› farketmesini sa¤lam›flt›r. Elifli üzerine
yapt›¤› bu gözlemleri, Umumî Pedagoji, Hususî Pedagoji, Resim ve Terbiye, ‹çtimâî
Mektep gibi eserlerinde üzerinde durdu¤u befl e¤itim ilkesinden üçüncüsü olan travay
(çal›flma) ilkesini oluflturmas›n› sa¤lam›flt›r.20
‹sviçre gezisi k›sa süren Baltac›o¤lu, burada inceledi¤i okullar› yap›, ö¤retmen, mekanik ve ezbere dayal› olmas› bak›m›nda Frans›z ve Alman okullar›ndan farkl› bulmaz.21 Almanya’da yapt›¤› gözlemleri sonucunda ise Almanya’n›n sahip oldu¤u kollektif zihniyetin sanatta, mimaride, edebiyatta, felsefede kendisini göstermesinden,
ayr›ca düzenli ve disiplinli çal›flma al›flkanl›klar›ndan etkilenir. Gezdi¤i sanat okullar›nda gençlerin demiri iflleyifllerini ise “Alman milletinin pedagojik mucizesi” olarak
tan›mlar.22 Charlottenburg’da Waldschule isimli aç›k hava okulunu gezen Baltac›o¤lu
16 A.g.e., s. 116-133.
17 A.g.e., s. 111.
18 A.g.e., s. 120-126.
19 A.g.e., s. 134.
20 ‹. Hakk› Baltac›o¤lu, “Hayat›m,” Yeni Adam, 1939, sy. 225, s. 18.
21 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 148.
22 ‹. Hakk› Baltac›o¤lu, “Hayat›m,” Yeni Adam, 1939, sy. 238, s. 18.
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bu kurumu Fransa ve ‹ngiltere’de gezdi¤i aç›k hava okullar› ile karfl›laflt›rm›flt›r. Ancak
bu ülkedeki gözlemleri aras›nda onu en çok etkileyen, Herr Seinig ve yönetimindeki ilkokul olmufltur. Bu okulda her dershanenin bir laboratuvar, ifl odas› fleklinde düzenlenmifl olmas›ndan, özellikle de yap›lan resim etütlerinden etkilenmifltir. Buradaki
gözlemlerinin, uzun seneler boyunca savundu¤u ve yayd›¤› “resim ö¤retiminde kiflisel
ve yarat›c› yöntemin önemi” ile ilgili görüfllerini olgunlaflt›rmas›na katk›s› olmufltur.23
1912’de Türkiye’ye dönen Baltac›o¤lu, Sât› Bey taraf›ndan, Darülmuallimîn’de yaz› derslerini sürdürmenin yan›nda elifli derslerinin ve Tatbikat Mektebi’ndeki uygulama derslerinin pedagojik esaslara uygun flekilde yap›lmas›na nezaret etmesi için ders
naz›rl›¤› görevine getirilmifltir. ‹stanbul Maarif Müdürlü¤ü’nün görevlendirmesiyle ‹stanbul’daki okullar› elifli çal›flmalar› aç›s›ndan incelemifl, raporlar yazm›fl, elifli ile ilgili konferanslar vermifl, makaleler yazm›fl, elifli sergileri açm›flt›r.24 Bunlar›n yan›nda El
‹fllerinin Usûl-i Tedrisi adl› bir kitap ç›kartm›flt›r.25 Tüm bu üretime dönük faaliyetlerinde kendi anlay›fl› olan do¤al ortam ve gerçek verime odakl› elifli anlay›fl›n› savunmufl
ve yayg›nlaflt›rmak için çal›flm›flt›r. Yaln›z elifllerinin de¤il, bütün ifllerin, bütün çal›flmalar›n gerçek ihtiyaçlara, gerçek flartlara uygun olmas› gerekti¤ini savunmufltur.
Sanat, özellikle de resim e¤itiminin, millî ve insanî kültürün geliflmesinde katk›s›
oldu¤u üzerinde durmufltur. Resim e¤itimde çocu¤un yarat›c›l›¤›n›n ve özgürlü¤ünün
önplanda olmas› gerekti¤ini, geometrik resim anlay›fl›n›n terkedilmesi gerekti¤ini
vurgulam›flt›r.26 Bu anlay›fllar›n› yaymak için resim ö¤retimi üzerine makaleler yazm›fl, konferanslar vermifltir.27 Ayn› anlay›flla Resmin Usûl-i Tedrisi adl› bir eser yazm›flt›r.28 Bunun yan›nda Tedrisat-› ‹ptidaiye Müfredat Program› (‹lkö¤retim ‹çerik ve
Uygulama Program›) içindeki resim ve elifli bölümlerini yazm›flt›r. Ayn› dönemde Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Okulu) estetik ve resim pedagojisi dersleri
vermesinin yan›nda, Darülmuallimat’ta (K›z Ö¤retmen Okulu) ve Ana Muallim Mektebinde (Ana Okul Ö¤retmen Okulu) de dersler vermifltir. Bütün bu faaliyetleri s›ras›nda ve yetifltirdi¤i ö¤retmenler kanal›yla benimsedi¤i resim ö¤retme metodunu genifl
bir alana yayma f›rsat›n› bulmufltur.
1913 y›l›ndan itibaren fiemsülmekâtip’te de ders naz›rl›¤› yapan Baltac›o¤lu, daha
sonra üzerinde duraca¤›m›z ‹çtimaî Mektep ve Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp kitaplar›ndaki e¤itim ilkelerini ilk defa bu e¤itim kurumunda uygulam›flt›r. J. J. Rousseau’nun
do¤a merkezli düflüncesinin de etkisiyle aç›k havada dersler yapm›flt›r. Müsamere, tiyatro, gezi etkinliklerini okul faaliyetlerinin bir parças› haline getirerek, kad›n erkek
23 ‹. Hakk› Baltac›o¤lu, “Hayat›m,” Yeni Adam, 1939, sy. 239, s. 18.
24 Elifli ö¤retimi ile ilgili yazm›fl oldu¤u makalelerine örnek olarak flunlar› verebiliriz: “Elifllerinin Terbiye Nokta-› Nazar›ndan Tetkiki”, Bilgi Mecmuas›, 1329/1913, sy. 1(3), s. 197-224.
“El ‹flleri Tedrisat›”, Muallimler Mecmuas›, 1927, sy. 53-54, s. 2247-2249.
25 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, El ‹fllerinin Usûl-i Tedrisi, ‹stanbul, 1331/1915.
26 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, “Hayat›m”, Yeni Adam, 1939, sy. 249, s. 18.
27 Resim ö¤retimi ile ilgili yaz›lm›fl olan makalelerine örnek olarak flunlar› verebiliriz: “Resim
Ö¤retmenin Yolu”, Yeni Fikir, 1329/1913, sy. 3(14), s. 434-449; “Resmi Nas›l Tedris Etmeli”, Mürebbiler Âlemi, 1329/1913, sy. 13-14, s. 208-209; “Resmin Talim ve Terbiye ile Münasebeti”, Terbiye Mecmuas›, 1330/1914, sy. 1(2), s. 67-73.
28 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Resmin Usûl-i Tedrisi, ‹stanbul, 1331/1915.
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ö¤retmenleri birlikte çal›flt›rarak toplumcu bir pedagoji deneyimini hayata geçirmifltir.29 Muammer Targaç’›n Karamürsel’de açt›¤› ‹ttifak-› Osmani adl› özel okuldan sonra Türkiye’de tiyatroyu okula ve okul örfleri aras›na ilk alanlardan biri Baltac›o¤lu’dur.30 ‹ngiltere ve Almanya’da gözlemledi¤i aç›k hava okullar›n›n bir örne¤ini bu
kurumda uygulamak amac›yla fiemsülmekâtip’i Küçükçaml›ca’daki Kamanto Köflkü’ne tafl›m›flt›r. Ancak merkeze uzakl›¤› ve ulafl›m›n yeterli olmamas›, ö¤renci azl›¤›,
bununla beraber Dünya Savafl›n›n bafllamas› gibi nedenlerle bu giriflim baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›flt›r.31
B- Darülfünun Y›llar›
1908-1916 y›llar› aras›nda Darülmuallimîn’de ve Darülmuallimat’ta görev yapan
Baltac›o¤lu Maarif Nezareti taraf›ndan 1913 y›l›nda Darülfünun terbiye dersi müderrisli¤ine (Üniversite Profesörlü¤ü) atand›. Darülfünun’da çal›flt›¤› dönem boyunca
hem Darülfünun’un yap›s›n› hem de Türk e¤itim sistemini etkileyecek önemli görevler üstlendi. Darülfünun’da öncelikle Türk kad›n›na yüksekö¤retim kap›lar›n› açacak
olan “Han›mlara Özgü Serbest Dersler” ad› alt›nda konferanslar düzenlenmesinde
katk›lar› olmufltur. Böylece ‹nas Darülfünunu’nun temelleri at›lm›flt›r. Darülfünun’da
“Usûl-i Tedris ve Tatbikat” (Ö¤retim Metodu ve Uygulama) dersleri ile ‹nas Darülfünunu’nda “Fenn-i Terbiye” (Pedagoji) derslerini vermifltir. Bu dersler 1917 y›l›nda Gökalp’in teklifiyle “Terbiyevî ‹çtimaiyat” (E¤itim Sosyolojisi) ad› alt›nda birlefltirilerek
tekrar Baltac›o¤lu’na verilmifl, “Usûl-i Tedris” dersi de konferanslar fleklinde devam
ettirilmifltir. Baltac›o¤lu Darülfünun’da müderrislik yapman›n yan›nda e¤itimin bilim
olarak ele al›n›p bu konuda bilimsel araflt›rmalar›n yap›laca¤› bir “Terbiye fiubesi”
aç›lmas› için de çaba göstermifltir. 32 1915 y›l›nda birkaç arkadafl›yla beraber ‹stanbul’da Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti adl› bir dernek kurmufltur. Bu derne¤in amaçlar› yine bu derne¤in ç›kartt›¤› Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuas›’n›n 1. say›s›nda belirtilmifltir.33 Cicio¤lu’nun Osmanl›cadan Türk harflerine çevirdi¤i yaz›da Cemiyetin temel amaçlar›, bilgisizli¤i ortadan kald›rmak ve ülke kültürünü yabanc› kültürün etkisinden korumak fleklinde özetlenebilir.34 Ayr›ca 1917 y›l›nda Maarif Nezareti taraf›ndan oluflturulan ancak k›sa süre faaliyet göstermifl olan Fenn-i Terbiye Encümeni’nde (E¤itbilim Kurulu) de görev alm›flt›r.
Darülfünun’da ö¤retim üyeli¤i devam ederken 1918’de dönemin Maarif naz›r› Dr.
Nâz›m Bey taraf›ndan, Ziya Gökalp’in de tavsiyesiyle Tedrisat-› Tâliye müdir-i umumili¤ine (Orta Ö¤retim genel müdürlü¤ü) atanm›flt›r.35 Burada okullar›n yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin yaz›l› olarak bildirdi¤i fikir ve düflüncelerinin özeti, e¤itim kurumla29 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 191.
30 Tozlu, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, s. 16.
31 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 196-198.
32 A.g.e., s. 220-229.
33 Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti Mecmuas›, ‹stanbul, 1 Eylül 1331/1915, s. 13-20.
34 Hasan Cicio¤lu, “Osmanl› Döneminde Kurulan ‹lk Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti”, E¤itim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1984, c. XVII, sy. 1-2, s. 21-28.
35 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 200.
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r›n›n ›slahat› ve e¤itim politikalar› üzerinde duran Maarifte Bir Siyaset adl› eserde yay›nlanm›flt›r.36 Bir süre sonra bu görevinden al›narak Tedrisat-› Âliye müdir-i umumili¤ine (Yüksek Ö¤retim genel müdürlü¤ü) tayin edilen Baltac›o¤lu’nun bu görevi süresince iki temel hedefi olmufltur: Bunlardan ilki üniversite düzenlemesi esnas›nda haks›zl›¤a u¤rayarak kadro d›fl› kalanlar› ifllerine yerlefltirmek, ikincisi ise sürekli yer de¤ifltiren Darülmuallimîn’e devaml› kalabilece¤i bir bina temin etmektir. Ancak bu iki amac›n› da tepkilerle karfl›laflt›¤› için gerçeklefltirememifltir. Bu görevde sadece üç ay kald›ktan sonra 1919’da Heyet-i Teftifliye müdir-i umumili¤ine (Teftifl Kurulu genel müdürlü¤ü) atanm›flt›r. Bu y›llar ülkede birçok kar›fl›kl›¤›n oldu¤u mütareke y›llar› oldu¤undan, Baltac›o¤lu bu dönemde görevini düzenli bir flekilde yapamam›flt›r. Buna ra¤men 1920’de Bab-› Âli’ye bir ›slahat projesi vermifltir. Ayr›ca Maarif Nezareti taraf›ndan
tayin edilmifl bir komisyonca düzenlenen ve “Maarif-i Umumiye Projesi Suretidir” bafll›¤› ile yay›mlanan projenin de birçok bölümünü yazm›flt›r.37
Aral›k 1920’de Heyet-i Teftifliye müdir-i umumili¤i görevinden istifa ederek Edebiyat Fakültesi reisli¤ine (dekan) getirilmifl, bu göreve arka arkaya dört defa seçilmifltir. 1923 y›l›nda Darülfünun emini (rektör) seçilmifltir.38 Rektörlük yapt›¤› süre içinde
üniversiteye yapt›¤› katk›lar› flöyle s›ralayabiliriz: Üniversiteye muhtariyet veren kanunun ç›kmas›ndaki çabalar› ve kanunu uygulamas›; üniversite binas›n›n nakli; Zeynep Han›m Kona¤›’n›n devlete mal edildi¤ine dair vesikan›n bulunarak kona¤›n mirasç›lar› ile olan davan›n sonuçland›r›lmas›; müderrislerin sadece dersleriyle u¤raflmalar›n› sa¤layacak bir düzenlemenin getirilmesi; üniversitenin merkezî bir kütüphaneye kavuflturulmas›.39 Bu faaliyetleri yaparken ayn› zamanda Maarif Nezareti taraf›ndan üniversitede tensikat yapmaya zorlanm›flt›r. Ancak ö¤retim üyelerini iflten ç›kartmak istemedi¤inden, bu flartlar alt›nda çal›flamayaca¤›na karar vermifl ve 26 Nisan 1927 tarihinde bu görevinden istifa etmifltir. Bundan sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Akademisi) estetik ve resim pedagojisi müderrisli¤ine devam
etmifltir. Darülfünun’da ö¤retim üyeli¤i devam ederken 1929-1930 y›llar› aras›nda
E¤itim bakan›n›n önerisi üzerine ayn› zamanda Gazi Terbiye Enstitüsü’nde müdür
Vekilli¤i yapm›flt›r.40
1933’te Darülfünun tensikat› tekrar gündeme gelmifltir. ‹sviçreli Albert Malche darülfünun uzman› s›fat›yla ‹stanbul’a gelerek, Darülfünun’da yapt›¤› gözlem ve görüflmeler sonucunda bir rapor haz›rlam›flt›r. Büyük Millet Meclisi’nce ç›kart›lan 31 May›s
1933 tarih ve 2252 numaral› kanunla Baltac›o¤lu üniversite d›fl›na itilmifltir. Bu karar
Malche taraf›ndan al›nm›fl de¤ildir. Nitekim Refia U¤urel-fiemin, bu olay sonucunda
Malche’nin kendisine “1933 reformunda Prof. ‹. H. Baltac›o¤lu’nun üniversiteden ayr›lmas›n› ben arzulamad›m. Kendisine bildirmenizi isterdim”41 dedi¤ini belirtir. Toz36 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Maarifte Bir Siyaset, ‹stanbul, 1335/1919.
37 Tozlu, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, s. 17-18.
38 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 214, 220, 262.
39 Tozlu, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, s. 21-22.
40 Baltac›o¤lu, Hayat›m, s. 307-309.
41 Refia U¤urel-fiemin, “E¤itim Bilimlerinin Üniversiteye Girifli”, Cumhuriyetin 50. Y›l›na Arma¤an, ‹stanbul, 1973, s. 308.
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lu, üniversite tensikat›nda “esas ölçü, günün siyasî atmosferinde mevcut hükümet
idarecilerinin telkinidir” saptamas›n› yapar ve özellikle hükümet ve günün liderleri ile
ilgili yazd›klar› yüzünden, dönemin E¤itim Bakan› Reflit Galip taraf›ndan uyar›ld›¤›n›
belirtir.42
Baltac›o¤lu üniversite d›fl›nda kald›ktan sonra 1934’te kültür-edebiyat-fikir üzerine haftal›k gazete olan Yeni Adam’› ç›karmaya bafllam›flt›r. Yeni Adam, kapan›ncaya
kadar cumhuriyet ve demokrasiyi savunan bir gazete olmufltur. Baltac›o¤lu Yeni
Adam’›n 142-360 say›lar›nda, “Hayat›m” bafll›¤›n› tafl›yan yaz› dizisinde, kendi hayat›n› ayr›nt›lar› ile anlatm›flt›r. Aytaç bu yaz›s› dizisinin J. J. Rousseau’nun ‹tiraflar’› ile
mukayese edilebilece¤ini söyler.43
1939 y›l›nda Baltac›o¤lu Maarif fiûrâs›na ça¤r›l›r. Ard›ndan E¤itim Bakan› Hasan
Âli Yücel (1897-1961) 1942’de kendisine Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’nde eski maafl›n› ve eski kürsüsünü verir. Baltac›o¤lu buradaki Pedagoji Kürsüsünün ilk ö¤retim
üyesi ve kurucusu olur ve burada bir y›l boyunca pedagoji, terbiye tarihi ve tedris
usûlleri derslerini verir.44 Bir süre ‹lâhiyat Fakültesi’nde Türk ve ‹slâm Sanatlar› dersleri de vermifltir. Bunlar›n yan›nda Milletleraras› Sosyoloji Kurumu ve merkezi Paris’te bulunan Association Jean Jacques Rousseau yönetim kurulu üyeli¤i yapm›flt›r.45
1942-1950 y›llar› aras›nda milletvekilli¤i yapan Baltac›o¤lu 1950’de emekliye ayr›lm›fl
ancak Yeni Adam dergisini yay›nlamaya, ders vermeye ve yazmaya devam etmifltir.
1.4.1978 tarihinde 92 yafl›ndayken Ankara’da ölmüfltür.
III. Eserleri ve E¤itim Görüflü
Öncelikle Baltac›o¤lu’nun e¤itimi insan›n do¤as›n› tamamen de¤ifltiren bir güç
olarak alg›lamad›¤›n› belirtmek gerekir. Baltac›o¤lu e¤itimi, ferdin do¤ufltan getirdi¤i
güçlerin, çevrede geliflme imkân› bulmas›na ba¤lar. J. J. Rousseau’nun etkisinde kalm›fl, buradan hareketle e¤itimde serbestlik ve demokrasi anlay›fl›n› benimsemifltir.
Dolay›s›yla e¤itimde bask›y› ve çocu¤un do¤as›na uygun olmayan disiplini reddeder.
E¤itimin toplumsal yönü ile ilgili görüflleri Durkheim’›n görüflleri ile paralellik gösterir. “Rousseau’nun taflan gölünün kollar›”46 olarak tan›mlad›¤› Kant, Pestalozzi, Froebel, Tolstoy, John Dewey ve Montessori’nin e¤itim düflüncelerinden, faaliyetlerinden
etkilenmifltir. Bununla beraber, eserlerinde öncelikle günün okulunun adam yetifltirmede baflar›s›z oldu¤u üzerinde durmufl ve adam yetifltirmede tamamen kendisine
ait, orjinal fikirlerle “içtimaî mektep” dedi¤i bir okul modeli oluflturmufltur.
Çok yönlü bir kiflili¤e sahip olan Baltac›o¤lu bunu eserlerine de yans›tm›flt›r. Muhtelif konularda 900 kadar makalesi ve 134 eseri bulunmaktad›r. Eserlerinin 12’si sosyoloji, 2’si felsefe, 3’ü din, 3’ü edebiyat, 6’s› sanat, 9’u tiyatro, 16’s› radyofonik piyes,
42 Tozlu, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi Üzerine Bir Araflt›rma, s. 24.
43 Kemal Aytaç, “‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu”, E¤itim Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. XVII, sy. 12, s. 237.
44 A.g.m., s. 239.
45 R›dvan Can›m ve Remzi Yavafl K›ncal, “‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu”, Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹stanbul: Millî E¤itim Bas›mevi, 1995, s. 9.
46 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Pedagojide ‹htilâl, ‹stanbul, 1964, s. 66.
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46’s› çocuk ve gençlik, 1’i biyografi, 1’i otobiyografi alan›ndad›r. Pedagoji alan›ndaki
35 eseri ise do¤rudan do¤ruya e¤itim ve ö¤retim üzerinedir. Burada e¤itim anlay›fl›n›n
geliflimini izleyebilece¤imiz, genel e¤itim görüfllerini ve kuramlar›n› ele ald›¤› en temel üç eseri olan Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri
ve Pedagojide ‹htilâl hakk›nda bilgi verilecektir.
A- Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp (1912)
1912’de Osmanl›ca bas›lan ve e¤itim-ö¤retim alan›nda ink›lâp say›labilecek de¤ifliklikler teklif eden bu pedagoji eseri 1995 y›l›nda Millî E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
günümüz Türkçesine kazand›r›lm›flt›r.47 Eserin yaz›lma amac›, dönemin e¤itim anlay›fl›n› y›kmakt›r. Baltac›o¤lu bu eserinde dönemin cari e¤itim sistemini, kendi e¤itim
tecrübesini ve gözlemlerini temel alarak elefltirmifl, ayn› zamanda Osmanl›’n›n ‹ngiltere, Almanya ve Fransa’dan e¤itim ve ö¤retim yöntemleri aç›s›ndan farkl›l›klar›n› ve
benzer yönlerini belirterek kendi sentezine varm›flt›r. Osmanl›’da e¤itim kurumlar›nda yap›lan ink›lâplar›n niceliksel oldu¤unu, inanç ve zihniyet aç›s›ndan ezber ve ac›mas›zl›k kültürünü de¤ifltirmedi¤ini ifade etti¤i eserinde dönemin e¤itim ve ö¤retimi
ile ilgili flöyle bir portre çizmifltir:
Bugün yirmi otuz milyonluk bir ülkenin ço¤unlu¤unu teflkil eden okullar›nda hareket,
hürriyet yasakt›r, yasal de¤ildir, ay›pt›r, yaramazl›kt›r. Bütün bu okullar›n ö¤retmenleri,
müdürleri insan yetifltirmekte sadece bir amaç görüyorlar, yaln›z bir maksat gözetiyorlar: “korkan, k›zaran, k›m›ldanmayan, düflünemeyen, söyleyemeyen, istemeyen, yaln›z
kuvvete boyun e¤en çocuklar yetifltirmek”, hem bu çocuklar›, bu memleketin “felâketini, düflüflünü haz›rlayan yahud bu düflüflü, bu felâketi h›zland›racak” bir vücut gibi de¤il, bu felâketler tutkunu talihsiz ülkenin “gelece¤ini kurtaracak unsurlar, flahsiyetler”
gibi düflünüyorlar! “K›m›ldanmayan ulu bir vücut”. ‹flte uslu çocuk! “Tecvid yapraklar›n› ezberleyen bir kafa”. ‹flte zekî bir fikir! “Dayaktan korkan bir ruh”. ‹flte hassas bir kalp!
“‹yi, kötü, hay›r, fler ö¤retmeninin sözünden ayr›lmayan kör bir itaatç›.” ‹flte güzel bir
ahlâk!48

E¤itimin kötü durumunu ironik bir flekilde ortaya koyman›n yan›nda daha da ileriye giderek “E¤itimi iyilefltirmek çarelerini arayan bir ülkede yap›lacak en büyük yenilik; bu flartlardaki okullar› kapatmaktan ibaret olabilir!”49 demifltir. Çünkü insanlar›n
mahkûm olarak yetiflmelerindense cahil kalmalar›n›n daha uygun olaca¤›na inan›r.
Baltac›o¤luna göre e¤itim ve ö¤retimde aslolan e¤itimdir. Yaflamak kararl›l›¤›nda
olan milletin, bir toplumun çocuklar›na verdi¤i e¤itim ve ö¤retimde yaln›z bir amac›
olabilece¤ini, bunun da onlar› hayata haz›rlamak oldu¤unu vurgular. Hayata haz›rlanm›fl adam› sa¤l›kl›, düflünebilen, karar verip uygulayabilen, çal›flkan, yenili¤i seven, hem kendisini hem de ülkesinin ç›karlar›n› düflünebilen bir insan olarak tan›mlar. Bilgi ise ö¤retimle elde edilir ve hayattaki baflar›lar› kolaylaflt›rmak için gerekli47 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, R›dvan Can›m ve Remzi Y. K›ncal
(haz.), ‹stanbul: Millî E¤itim Bas›mevi, 1995.
48 A.g.e., s. 37.
49 A.g.e., s. 44.
50 A.g.e., s. 22-28.
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dir.50
Okul programlar›nda de¤iflimler üzerinde durulmas›n›n, Fransa’dan sökülüp getirilen programlar›n uygulanmas›n›n bofl oldu¤unu, gerçekte e¤itim ö¤retimin kalbini
besleyenin okulun “e¤itim metodu”, yani “ö¤retim metodu” ve “disiplin sistemi” oldu¤unu belirtir. Ö¤retim metodu olarak ezberden uzak, geliflimsel bir anlay›fl› benimser. Ezber yerine bedenin, befl duyunun, fikrin, duygunun ve iradenin faaliyete geçirilmesini savunur. Çocuklar›n faaliyetlerini do¤al çevrelere yöneltmenin üzerinde
önemle durur. “Uygun bir e¤itim-ö¤retimin temelleri yaln›z bir flekilde, e¤itimin konusunu oluflturan çocu¤un yap›s›n›, geliflimini incelemekle konulabilir”51 diyerek e¤itim ve ö¤retimin esaslar›n› geliflimsel anlay›fla dayand›r›r. Disiplinde hürriyetin, yetiflecek neslin hür olmas›n› sa¤layaca¤›n› vurgular. Burada önemli olan ö¤rencide iradeyi gelifltirmektir. Hür disiplinin önemi üzerinde önemle durur, “E¤er biz faydal› bir ifl
yapmak istiyorsak öncelikle hür disiplini okula sokaca¤›z; önce hapishaneleri okul yapaca¤›z”52 diyerek geleneksel e¤itimdeki okulu bir hapishaneye benzetir. Bu benzetme 1975’te Frans›z düflünür Foucault’nun (1926-1984) belki de en etkili kitab› olan Disiplin ve Ceza, Hapishanenin Do¤uflu53 adl› eserinde derinlemesine ifllenmifltir.
Baltac›o¤lu günün e¤itimini keskin bir dille elefltirmifltir. Ancak yap›lan bu elefltirilerin bilimsel yönü zay›f kalm›flt›r. Bu kitab›nda -Aytaç’›n ifadesiyle- “y›kt›¤› e¤itim
anlay›fl›n›n yerine koymak istedi¤i yeni e¤itim görüflü henüz belirlenmemifltir”.54 Bunun belirlenmesini ve kuramsal temellere oturtularak sistematiklefltirilmesini bir sonraki eseri olan ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri’nde gerçeklefltirmifltir.
B- ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri (1932)
Baltac›o¤lu ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri adl› eserinde e¤itimi kuram
olarak de¤il, bir olay olarak dikkate alm›flt›r. E¤itime hem toplumsal hem de psikolojik
bir olgu olarak bakm›fl, e¤itimin gerçek hayat içerisinde meydana geldi¤ini savunmufltur. Eserinde belli bafll› e¤itim düflüncelerini incelemifl, elefltirmifl ve “flahsiyet pedagojisi” olarak adland›rd›¤› e¤itim anlay›fl›na ulaflm›flt›r. “fiahsiyet pedagojisi do¤rudan
do¤ruya zümre, içtima, iflbölümü, mihanikî ve uzvî tesanüt pedagojisidir”.55 Bu pedagoji anlay›fl›na uygun olan mektebin ad›na ise “içtimaî mektep” demifltir. Baltac›o¤lu
bu eserinde kendi oluflturdu¤u flahsiyet pedagojisi ve içtimaî mektep kuram› ile di¤er
pedagoji kuramlar›n› karfl›laflt›rm›fl, bu davas›n› kuramsal düzeyde savunmufltur.
Baltac›o¤lu eserinde öncelikle “E¤itimin amac› nedir?” sorusuna cevap aram›flt›r.
Durkheim’›n “(...) terbiye, genç neslin içtimaîleflmesidir”56 fleklinde yapt›¤› e¤itim tan›m›na biraz daha aç›kl›k getirerek e¤itimin amac›n› kuram›nda “Terbiyenin gayesi
51 A.g.e., s. 28.
52 A.g.e., s. 73.
53 Michel Foucault, Surveiller et Punir Naissance de la Prison, Paris: Gallimard, 1975.
54 Kemal Aytaç, “Baltac›o¤lu’nun E¤itim Sistemi’nin Ana Geliflimi”, Yeni Adam, 1978, sy. 921,
s. 4-8.
55 ‹smay›l Hakk›, ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri, ‹stanbul: Semih Lütfü Sühulet Kütüphanesi, 1932, s. 161.
56 Emile Durkheim, Terbiye ve Sosyoloji, çev. ‹. Memduh Seydol, ‹stanbul: Sinan Matbaas›,
1950, s. 12.
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düflünme, duyma ve isteme tarzlar› de¤il, umumî ve meslekî flekilde müessiselerdir,
terbiye ferdi müessiselefltirmektir”57 fleklinde belirginlefltirmifltir. Burada bireyi müessiselefltirmeyi, bireyi görev, ifl sahibi yapmak, üretici insan yetifltirmek anlam›nda
kullanm›flt›r. ‹kinci olarak “E¤itimin amac› çocu¤un ruhuna nas›l yerlefliyor?” sorusuna cevap aram›flt›r. Baltac›o¤lu çocu¤un toplumsal ortamda bulunmas›n›n yeterli olmad›¤›n›, toplumla yak›nl›k ve iliflki içinde bulunmas› gerekti¤ini, dolay›s›yla flahsiyetin oluflmas› için hakikî bir çevrenin flart oldu¤unu vurgulam›fl, ö¤retim yöntemleri
yerine çevrenin ve yaflam›n gereklilikleri üzerinde durmufltur.
‹çtimaî mektepte e¤itimin amac› hakikî ve içtimaî flahsiyetler yetifltirmektir. Bu
flahsiyetler estetik, iktisat ve bilim gibi ça¤dafl de¤erler ve tekniklerle donat›l›r. Burada talebe ifli kör ve görenek ifl olarak de¤il, derece derece fluurlu ve fikirli ifl olarak ö¤renir. Bunun yan›nda içtimaî mektepte ö¤rencinin flahsiyet sahibi olmas› için alaca¤›
beden terbiyesi ve ziraî terbiyenin detaylar›n›, ö¤retim yöntemlerini belirler.
E¤itimin kiflilik (flahsiyet), çevre (muhit) ve çal›flma (travay) ilkelerini genel olarak
iflledi¤i bu eserin 1942’de yap›lan ikinci bas›m›nda teorisinin bütününü daha sistemli bir flekilde ele alm›fl, alt bafll›klar fleklinde ifllemifltir. ‹kinci bas›mda üç ilkeye, verim
(rand›man) ve bafllatma (inisiasyon) ilkelerini de eklemifltir. Böylece kitab›n son bask›s›nda Baltac›o¤lu’nun oluflturdu¤u içtimaî mektebin befl ilkesi tamamlanm›fl olur.
Bu befl ilkeden ilki olan kiflilik (flahsiyet) ilkesine göre, e¤itim ve ö¤retim insana bir
alan›n sadece bilgisini de¤il, o alan›n kiflili¤ini de kazand›rmal›d›r. Burada kiflili¤i millî ve teknik kiflilik olmak üzere iki bafll›kta ele al›r. Çevre ilkesine göre kiflilikler ancak
gerçek ortamlar içerisinde oluflur. Okullar, ö¤rencilere kazand›r›lacak kifliliklerin oluflmas›na uygun ortamlar haline sokulmal›d›r. Çal›flma ilkesine göre okullar sun’î çal›flmalar›n de¤il, gerçek hayattaki gerçek çal›flmalar›n yeri olmal›d›r. Verim ilkesine göre, çal›flman›n sonunda sosyal de¤er tafl›yan gerçek bir eser verilmelidir. Bafllatma ilkesine göre ise e¤itim bir bafllatmad›r, herfley de¤ildir. Bafllatma baz› ana faaliyetler
üzerinde yap›lmal›, gerisi hayata, tecrübeye, flahsî baflar›ya b›rak›lmal›d›r.58
Baltac›o¤lu’nun üzerinde önemle durdu¤u bu befl e¤itim ilkesi kendi aralar›nda bir
bütünlük teflkil etmektedir. Aytaç, Baltac›o¤lu’nun e¤itim sisteminin di¤er düflünürlerinkilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha derin ve kapsaml› oldu¤unu beliritir. Çünkü di¤er düflünürler e¤itim sistemlerini bu ilkelerden ancak bir ya da birkaç› üzerine kurmufllard›r.59
Nitekim Baltac›o¤lu da “‹çtimaî mektep prensipleri ne Türk okullar›nda, ne de dünya
okullar›nda tüm olarak uygulanmamaktad›r”60 diyerek bu gerçe¤i dile getirmifltir.
Baltac›o¤lu teorik düzeyde kalan ‹çtimaî Mektep ilkelerini 1938’de Toplu Tedris
adl› kitab›nda uygulamal› olarak ele al›r, bu befl ilkeyi ilkokul program›na uygular.61
1944’te yay›nlad›¤› Rüyamdaki Okullar adl› kitab›nda ise ‹çtimaî Mektep eserindeki
düflüncelerini daha somut hale getirmek, konu üzerine merak uyand›rmak için romanlaflt›rm›flt›r. Bu eserinde içtimaî mektebin uygulama flekillerini rüyas›nda gördü57 ‹smay›l Hakk›, ‹çtimaî Mektep Nazariyesi ve Prensipleri, s. 15.
58 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, ‹çtimai Mektep, 2. bs., Ankara: M.E.B. Lise Felsefe Dersleri Yard›mc› Kitaplar› No: 17, 1942.
59 Aytaç, “‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu”, s. 245.
60 Baltac›o¤lu, Pedagojide ‹htilâl, s. 79.
61 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Toplu Tedris, ‹stanbul: Sebat Bas›mevi, 1938.

TAL‹D, 6(12), 2008, F. M. Giorgetti

724

¤ü olgular fleklinde anlatm›flt›r. Bu iki kitap aras›ndaki ba¤› “Rüyamdaki Okullar, ‹çtimaî Mektep’de ‘flahsiyet pedagojisi, istihsal pedagojisi, bütüncülük’ klifleleriyle anlatmak istedi¤im ideal okullard›r”62 fleklinde aç›klar. ‹çtimaî mektep anlay›fl›n› yedi farkl› rüyada somut hale getirir ve böylece e¤itim kuram›yla sanatç› kiflili¤ini bu eserde
birlefltirir. Aytaç, bu eserin de¤erini “Yaz› biçimi yönüyle, dünya e¤itim tarihi klasikleri aras›nda, kendine has bir örnek teflkil eder”63 ifadesiyle saptam›flt›r.
C- Pedagojide ‹htilâl (1964)
Baltac›o¤lu’nun bu eseri, Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹çtimaî Mektep, Toplu Tedris
ve Türke Do¤ru kitaplar›n›n sentezi gibidir. Pedagoji tezinin nas›l uygulanaca¤›n› gösteren bu kitap di¤er kitaplar›n›n bir devam›d›r. Baltac›o¤lu bu eserinde arad›¤› pedagojiyi flöyle ifade eder:
Tanzimat’tan bu yana, açt›¤›m›z okullara, çizdi¤imiz romanlara, okuttu¤umuz kitaplara,
kulland›¤›m›z usûllere bak›n. Biz, bir türlü pedagoji anl›yoruz, o da okul s›ralar›nda oturtan, kitap okutan, bilgi ezberleten, imtihana, s›nava haz›rlayan, memurlu¤a imrendiren
pedagoji! Benim arad›¤›m pedagoji ne Tanzimat pedagojisi, ne Meflrutiyet pedagojisi, ve
ne de Cumhuriyet pedagojisidir. Benim arad›¤›m pedagoji, atom devrine yak›flan yarat›c› insan›, yarat›c› Türk’ü yetifltiren yarat›c› pedagojidir.64

Eserinde, okulda elefltirdi¤i ve kalkmas›n› istedi¤i her bir gelenek ve yöntem için
ayr› bir bölüm ay›r›r. Elefltirilerinin ilki s›n›f sisteminedir. S›n›f sistemini, s›n›f›n kapal›, kalabal›k, harekete imkân vermeyen yap›s›n›, ayn› günlerde, ayn› saatlerde, ayn›
usûllerle, ayn› bilgilerin yüklenmesini elefltirir. Bilimsel temeli olmayan bu gelenekler
ortadan kald›r›larak e¤itimin hürlefltirilmesini gerekli görür. Bir di¤er problem ise kitaba verilen büyük de¤erdir. Kitap bilgisi, gerçeklerin kendisini veren bilgi de¤il, gerçeklerin yerine kelimeleri, hayalleri, sembolleri koyan bilgidir. Bu yüzden okul pedagojisinde yap›lacak ihtilalin ilk ifli kitap konusu olmayan yaz›l› bilgileri kitaptan atmak, böylece ezbercili¤i ortadan kald›rmakt›r. Ezberlemek yerine ö¤renmek, anlamak
yerine de yapmak eylemleri konmal›, programlardan gereksiz bilgiler ay›klanmal›d›r.
Baltac›o¤lu eserinde genel problemleri ortaya koyduktan sonra okullar›n varolufl
nedenlerini tart›fl›r. Baltac›o¤lu’na göre ilkokulun birinci görevi çocu¤un sosyal, millî
kiflili¤ini yaratmakt›r. Burada millî kiflili¤i yaratmaktan kas›t, milletinin din, dil, sanat
kiflili¤ini tafl›mak, millet varl›¤›n› yaflatmak, yükseltmek için elinden geleni yapmakt›r.65 Baltac›o¤lu millî kiflilik ve milliyetçilikle ilgili düflüncelerini asl›nda 1943’te bas›lan Türke Do¤ru adl› kitab›nda detayl› bir biçimde ele alm›flt›r. Türke Do¤ru kitab›nda
milliyetçili¤in herfleyden önce gelenekçilik oldu¤unu, gelene¤inden kopan bir milletin yok olaca¤›n›, kültürel ve medenî kalk›nma için ulusal geleneklere sar›lmak gerekti¤ini belirtmifltir.66 Pedagojide ‹htilâl adl› eserinde de bu düflüncelerini devam ettirir.
Esere göre okullar›n ikinci görevi ise çocu¤a kendini ve çevresindekileri kalk›nd›racak tekni¤i ö¤retmektir. Çocu¤a köyün gerçek çevresinde, tarlas›nda, evinde, mut62 ‹smail Hakk› Baltac›o¤lu, Rüyamdaki Okullar, ‹stanbul: Ahmet ‹hsan Matbaas›, 1944, s. 1.
63 Aytaç, “‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu”, s. 247.
64 Baltac›o¤lu, Pedagojide ‹htilâl, s. 6.
65 A.g.e., s. 52.
66 ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu, Türke Do¤ru, 2. kitap, ‹stanbul: Yeni Adam, 1943.
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fa¤›nda, lâ¤›m›nda, çukurunda yapt›rarak ö¤retmelidir. Ayn› flekilde ortaokulun amac›n› da sorgulayan Baltac›o¤lu ortaokulun görevinin sa¤l›k memuru, çiftçi, marangoz,
makinist, ar›c›, duvarc› gibi orta mesleklere adam yetifltirmek oldu¤unu ve bu düzeyde teknikleflmenin zorunlulu¤unu savunur.67 Türkiye’nin istedi¤i yeni adam› yetifltirememesinin sebebi olarak, okullar›n modern tekni¤i edindirmek yerine onu okutmas›n› gösterir. Kültür ve teknik kiflili¤in kazan›lmas›nda içtimaî mektebin kiflilik,
çevre, çal›flma, verim, bafllatma ilkelerinin önemini tekrar ayr› bölümler halinde ele
al›r. Ayr›ca özellikle rand›man (verim) prensibinden bahsederken e¤itim ve kalk›nma
aras›nda bütünlefltirici bir ba¤ kurar.
Sonuç
Baltac›o¤lu’nun Türk e¤itimine önemli katk›s›, onun ö¤retmen kiflili¤idir. ‹lkö¤retmen okulunda ve Darülfünunda orijinal e¤itim fikirlerini genifl bir e¤itim kadrosuna yayma f›rsat›n› elde etmifltir. Bunun yan›nda, ö¤rencilerini e¤itim, ö¤retim, sanat,
felsefe konular›nda yetifltirmifltir.
Döneminde Avrupa’da ve Amerika’da söz sahibi olan pedagoglar› yak›ndan izlemifl, çal›flmalar›n› gözlemlemifl ve bu sayede farkl› Türk e¤itim sistemini e¤itim ve
okul anlay›fllar› ile tan›flt›rm›flt›r. Her Bat›l› görüflü sadece Bat›l› oldu¤u için kabul etmemifl, elefltirmifl ve e¤itim sistemi ile ilgili kendi sentezine vararak orijinal fikirler ortaya atm›flt›r. Yaflad›¤› dönemde dünyada e¤itim ile ilgili beliren reform ak›m›n›n Türkiye’deki temsilcisi olmufltur. Bu ak›ma uygun olarak öncelikle Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp adl› eseriyle dönemin Ortaça¤dan kalma terbiye anlay›fl›na karfl› ç›km›fl, bu anlay›fl› kendi ö¤rencilik tecrübelerinden de örnekler vererek elefltirmifl, eski mahalle
mekteplerini ortadan kald›rmay› hedeflemifltir.
Bir sonraki ad›m olarak ortadan kald›rd›¤› mektebin yerine yeni bir mektep kurmay› hedeflemifltir. Baltac›o¤lu bu hedefini ‹çtimaî Mektep ve Toplu Tedris eserlerinde vurgulad›¤› kiflilik, çevre, çal›flma, verim ve bafllatmadan meydana gelen befl e¤itim ilkesini oldukça derin ve sistemli bir bütün halinde teorik olarak ortaya koyarak gerçeklefltirmifltir. Bu teoriyi fiemsülmekâtip’te ders naz›rl›¤› yapt›¤› süre içerisinde uygulamaya da
geçirmifltir. Yeni bir e¤itim sistemini temellendirdi¤i bu eserleriyle e¤itim düflüncesine
evrensel bir katk› sa¤lam›flt›r. Bu yeni reform modeli -Aytaç’›n ifadesiyle- “ona hakl›
olarak, dünya ölçüsünde büyük bir ‘E¤itim Filozofu’ ünvan›n› kazand›rm›flt›r”.68 Pedagojide ‹htilâl adl› kitab› da daha önce oluflturdu¤u ‹çtimaî Mektep tezinin nas›l uygulanaca¤›n› gösteren, di¤er kitaplar› ile tutarl›l›k içinde olan son e¤itim eseridir.
Baltac›o¤lu’nun okudu¤u okullar, çal›flt›¤› kurumlar incelendi¤inde, adeta Tanzimat’tan Cumhuriyet’e bir e¤itim tarihi ve e¤itim kurumlar› tarihi ile karfl› karfl›ya kal›r›z. Baltac›o¤lu’nun e¤itim ve çal›flma hayat›n› bilmek, e¤itim düflüncemizin modernleflme evrelerini ve geçirdi¤i evrimleri takip etmemize imkân verir. Yazmay›, aktarmay› seven ve üretken olan Baltac›o¤lu hayat›n› kaleme ald›¤› yaz›lar›nda hem
kendi hayat› hem de dönemin önemli e¤itim kurumlar› ve e¤itim üstatlar› ile ilgili yazd›klar› ile adeta toplumsal bir tarih çal›flmas› yapm›flt›r. Bu, Baltac›o¤lu’nun e¤itim tarihçilerine eflsiz bir katk›s›d›r.
67 Baltac›o¤lu, Pedagojide ‹htilâl, s. 56.
68 Aytaç, “‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu”, s. 245.
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A Life Devoted to Pedagogy
Filiz Mefleci GIORGETTI
Abstract
The aim of this present study is to emphasize the importance of ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu for the history of Turkish education. In this context, the first part of the study
delves into the important milestones of Baltac›o¤lu’s life related to education. In the
second part, his books projecting his thoughts on education such as Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹çtimaî Mektep and Pedagojide ‹htilâl have been examined. Moreover,
the studies and comments dealing with Baltac›o¤lu’s thoughts on education have been brought to light. This study stresses Baltac›o¤lu’s personality both as a teacher and
an educational scientist. Baltac›o¤lu has believed in the necessity of reforms in the
mentality of education, in the aim of education and in the available teaching methods
in Turkey and around the world. He has worked consistently in order to spread his
thoughts on education through his writings and he has also attempted to apply them
in the educational institutions.
Keywords: ‹. H. Baltac›o¤lu, Social School, Educational Principles, Pedagogy of Personality, Pedagogy of Production.
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Özet
Bu çal›flman›n amac›, ‹smay›l Hakk› Baltac›o¤lu’nun Türk e¤itim tarihindeki önemini
vurgulamakt›r. Bu amaçla çal›flman›n ilk bölümünde Baltac›o¤lu’nun hayat›ndaki
önemli dönüm noktalar› incelenmifl ve e¤itim ile ilgili olanlara çal›flmada yer verilmifltir. Çal›flman›n ikinci bölümünde ise Baltac›o¤lu’nun e¤itim görüfllerini ortaya koymak için temel e¤itim görüfllerini yans›tan Talim ve Terbiyede ‹nk›lâp, ‹çtimaî Mektep
ve Pedagojide ‹htilâl kitaplar› incelenmifltir. Ayr›ca Baltac›o¤lu’nun e¤itim görüflünü
ele alan araflt›rmalara ve yorumlara da yer verilmifltir. Bu çal›flma Baltac›o¤lu’nun
hem ö¤retmen hem de e¤itim bilimci kiflili¤i üzerinde durmufltur. Baltac›o¤lu Türkiye’de ve dünyada e¤itim anlay›fl›nda, e¤itimin amac›nda ve ö¤retim yöntemlerinde
reformun gerekli oldu¤una inanm›flt›r. Fikirlerini eserlerinde yaymak için devaml›
üretmifl, bu fikirlerini e¤itim kurumlar›nda uygulamaya da çal›flm›flt›r.
Anahtar Kelimeler: ‹. H. Baltac›o¤lu, ‹çtimaî Mektep, E¤itim ‹lkeleri, fiahsiyet Pedagojisi, Üretim Pedagojisi.

