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BÖLÜM I 

ÇOCUKLARıN EGİTİMİ ÜZERİNE 

KONFERANSLAR* 

AILEDEKI ECITIMIN GENEL KOŞULLARI 

Sevgili ana babalar, Sovyetler Birligi'nin yurttaşlan! 

Çocuklann egitimi yaşamımızın en önemli alanıdır. Ço-
cuklanmız ülkemizin ve dünyanın gelecekteki yurttaşlandır. 
Onlar tarihi yaratacaklar. Çocuklanmız gelecekteki anneler ve 
babalardır, onlar da kendi çocuklannı egitecekler. Ço
cuklanmız büyüyünce eksiksiz yurttaşlar, iyi anne ve babalar 
olmalıdır. Ama hepsi bu degil: Çocuklanmız bizim yaş
Iılıgımızdır. İyi bir egitim bizim mutlu yaşlılıgımızdır, kötü 
bir egitim bizim gelecekteki acımızdır, gözyaşlanmızdır, baş
kasına karşı, ülkemize karşı suçlulugumuzdur. 

Sevgili ana babalar, herşeyden önce bu işin sınırsız öne
mini ve size yükledigi büyük sorumlulugu anımsamak zo
rundasınız. 

Bugün ailedeki e gitimin sorunlan üzerine bir dizi söyleşi 
başlatıyoruz. Ardından ailedeki egitimin bazı özel du
rumlanndan aynntılı olarak sözedece�iz; ana babalann otorite 
ve disiplininden, oyundan, beslenme ve giyinmeden, ne
zaketten, vb. Bütün bunlar egitsel çalışmanın dogru yön
temlerini bulmada çok önemli olan noktaların bir bölümüdür. 
Ama bunlara geçmeden önce genel olarak her zaman akılda 
kalması gereken ve egitimin tüm aynntılannı, tüm bölümlerini 
ilgilendiren bazı sorunlaona dikkatinizi çekecegiz. 

• Orijinal baskısındaki gibi kısaltılmıJtır (Ç.N.) 
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Dikkatinizi herşeyden önce şunun üzerine çekiyoruz: 
Çocuğu uygun ve nonnal bir biçimde yetiştirmek onu yeniden 
e�itmekten daha kolaydır. Çocukluğun başlangıcından itibaren 
verilecek iyi bir eğitim, genel olarak çoğu kimsenin sandığı 
kadar güç bir görev değildir. Ve güçlükleri hiç kimsenin, hiçbir 
annen.in, hiçbir babanın gücünü aşmaz. Herkes çocuğuna ko
l.�ylıkla iyi bir eğitim "erebilir, yeter ki bunu gerçekten istesin. 
Ote yandan bu zaten sevinç ve mutluluk getiren güzel bir
görevdir. Yeniden eğitim ise çok başka bir şeydir.Eğer ço
cuğunuz kötü yetişmişse, eğer siz bundan pek de kaygı duy
muyorsanız ya da tembelliğinizden dolayı bazı noktalan 
gözlemlememiş�.niz, bu durum çocuğunuzu ihmal ettiğiniz 
anlamına gelir. Oyleyse yeniden yapacağınız, düzelteceğiniz 
çok şey olacaktır ve bu düzeltme işi, yeniden eğitim çalışması 
artık o denli kolay değildir. Yenideri eğitim daha fazla çaba ve 
bilgi, her ana babanın erişemediği düzeyde daha fazla sabır ge
rektirir. Aile çoğu kez yeniden eğitimin güçlüklerinin üs
tesinden gelemez ve çocuğu bir çalışma kolonisine gönderir. 
Koloni de hiçbir şey yapamaz ve yaşama olması gerektiğinden 
çok farklı bir insan atılır. Yeniden e�itimin işe yaradığını dü
şünelim. İnsan yaşama atılır ve çalışmaya başlar. Herkes onu 
gözlemler, ana baba da dahil herkes hoşnuttur. Ama yine de 
hiç kimse neler yitirildiğinin hesabını yapmaz. Eğer bu insan 
başlangıçtan beri iyi e�itilmiş olsaydı, yaşamdan daha çok 
şey elde edecek, yaşama daha,güçlü, daha hazırlıklı ve sonuç 
olarak daha mutlu atılacaktı. Ote yandan yeniden eğitim, ye
niden oluşturma çalışması yalnızca daha güç değil, ama acı da 
veren bir çalışmadır. Böyle bir çalışma başanyla sonuçlansa 
bile ana babalar için sürekli bir üzüntü kaynağı oluşturur ve 
bazen ana babalann karakterini de bozar. 

Ana babalara bunu unutmamalannı, herşeyi başlangıçtan 
itibaren yapmalannı ve eğitim tarzlannda yeniden yapacak 
hiçbir şey bırakmamalannı öğütlüyoruz . 

.. . Biz bu görevi herkesin aynı mutluluk duygusuyla yap
mayacağını biliyoruz. Bu pek çok nedene, herşeyden önce eği
timin doğru yöntemlerinin kullanımına ba�lıdır. Ama asıl 
önemli neden ailenin kendi yapısında, örgütl�nmesinde bu
lunur. Bu yapı belli bir ölçüde bize bağlıdır. Ome�in tek bir 
erkek ya da kız çocuğun e�itiminin, birden fazla çocuğun eği-
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tirninden daha güç bir görev oldu�u kesinlikle ileri sü
rebiliriz. Tek çocuk hemen ailenin merkezi olur. Anne ve ba
banın bu çocu� üzerinde yoğunlaşmış ilgisi dogal olarak 
saglıklı bir ölçüyü aşar. Böyle bir durumda ana baba sevgisi 
belli bir sinirliliğe dönüşür. Bu çocuğun hastalığı ya da ölümü 
bu tip bir aile için korkunç bir darbedir; bu türden bir mut
suzluk korkusu ana babayı sürekli olarak tedirgin eder ve on
lan gereken dinginlikten yoksun bırakır. Tek çocuk çoğunlukla 
bu ayncalıklı konumuna alışır ve aile ocağında gerçek bir 
despot olur. Ana babaların çocuk için bestedikleri sevgi ve il
giyi azaltınalan çok güçtür ve ister istemez bir bencil ye
tiştirirler. 

Ana babanın ilgisi ancak çok çocuklu bir ailede normal 
bir niteliğe bürünebilir. İlgi bütün çocuklann arasında eşitçe 
paylaştınlır. Çocuk kalabalık bir ailede küçük yaşlardan baş
layarak kolektifliğe alışır,karşılıklı ilişki deneyimi kazanır. 
Eğer çocuklann yaşı ardı ardınaysa aralannda çok değişik 
sevgi ve dostluk baglan kurulur. Böyle bir aile yaşamı çocuga 
insan ilişkilerinin değişik biçimlerini öğrenme fırsatıru verir. 
Yaşamın, tek çocuk için seçilemez olan sorunlan onların kar
şısına dizilir: Birbirinden büsbütün farklı iki şey, büyük kar
deş için duyulan sevgi ve küçük kardeş için duyulan sevgi, 
duygulannı kız ya da erkek kardeşine paylaştınna yeteneği, 
onlarla uyumlu olma alışkanlıgı. Kalabalık bir ailede çocuğun 
her an, oynarken bile kolektif yaşama alıştığı olgusundan da 
sözetmeden geçemeyecegiz. Bu özellikle Sovyet eğitimi için 
çok önemlidir. Burjuva ailesinde bu sorun bu denli önem ka
zanmaz, çünkü bütün toplum bencillik ilkesi üzerine otur
muştur. 

Öte yandan eksik aileler vardır. Eğer ana baba birlikte 
yaşamıyorsa, eğer aynlmışlarsa, bu olgu çocuk eğitiminde 
çok sıkıntılı sonuçlar dogurur. Çocuklar genel olarak, bir
birinden açıkça nefret eden ana babaların arasında bir çatışma 
konusu olur. 

Şu ya da bu nedenle aynlan ana babalara dargınlıklannda, 
aynlıklannda, çocuklarını öncelikle düşünmeleri gerektiğini 
salık vennek kaçınılmazdır. Düşünce aynlıklan ne olursa 
olsun, bunlan daha fazla hoşgörüyle çözmek mümkündür. Eş-
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lerin birbirine duydu�u nefret ya da hoşnutsuzlugu ço
cuk.lanndan gizlemenin bir yolu vardır. Aile oca�ını terkeden 
bir bab�nın, çocuk.lann e�itimini sürdümiesi elbette güçtür. 
E�er eski ailesi üzerinde olumlu bir etkide bulunamıyorsa ken
disini unuttmmaya çalışması gerekir, bu daha dürüstçe ola
caktır. Ama terketti�i çocuklaona karşı maddi yü
kümlülüklerini do�al olarak eskiden oldugu gibi yerine 
getirmek zorundadır. 

Ailenin yapı sorunu, son derece bilinçli bir inceleme ge
rektiren çok önemli bir sorundur. 

E�er ana babalar çocuk.lannı gerçekten seviyor ve onlan 
mümkün olan en iyi biçimde yetiştirmeyi istiyorlarsa, düşünce 
aynlıklanru kopma noktasına kadar getirmemek, böylece ço
cuklan güç bir durumda bırakmamak için çaba göstereceklerdir. 

E�itimin amacıyla çok ciddi olarak ilgilenmek gerekir. 
Bazı ailelerde bu sorunla ilgili tam bir bilinçsizlik göz
lenmektedir: Ana baba ve çocuklar basitçe yanyana yaşıyor ve 
ana baba herşeyin kendili�inden iyi gidece�ini umuyor. Ana 
babanın ne net bir amacı, ne belirli bir programı var. Bu du
rumda do�al olarak sonuçlar da rastlantısal olacak ve bu ana 
baba sonradan şaşkınlıkla çocuklannın neden kötü yetişti�ini 
kendisine soracaktır. E�er nereye vanlmak istendi�i bi
linmiyorsa do�ru birşeyler yapmak mümkün de�ildir. 

Her anne ve her baba çocugunu hangi anlamda e�itmek 
istedi�ini açıkça bilmelidir. Ana babalar bu alandaki is
teklerinin ne oldu�unun açıkça ayırdında olmalıdır. Sovyetler 
ülkesine gerçek bir yurttaş, kendisini halkına ve Devrimin da
vasına adamış, çalışkan, güçlü ve nazik bir insan mı ye
tiştirmek istiyorsunuz? Yoksa çocugunuzun açgözlü, tembel 
bir küçükburjuva, darkafalı, kurnaz ve çıkarcı birisi olmasını 
mı istiyorsunuz? Bu soru üzerinde ciddi olarak düşünme zah
metine girin, en azından gizlice ·düşünün, önünüzde sayısız 
yolun açıldı�ını hemen göreceksiniz ... 

.. . Sizi sonuca götürecek olan kendi tutumunuzdur. Ço
cugunuzu yalnızca onunla gevezelik ederken, ona ders ve
rirken ya tla ona şunu bunu huyururken yetiştirdi�inizi dü-
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şünmeyin. Siz onu yaşamın her anında, dahası evde ol
madı�ınız zaman bile yetiştiriyorsunuz. Giyinme tarzınız, 
başkalaoyla ve başkalan hakkında konuşma tarzıruz, gülme, 
gazete okuma tarzınız, dostlanmza ve düşmanlanmza dav
ranış tarzınız, tüm bunlar çocuk için büyük bir önem ta
şımaktadır. Çocuk erı küçük ton de�işikli�ini aynmsar ya da 
hisseder, düşüncenizdeki tüm dolambaçlar görünmeyen yollarla 
siz hiç anlamadan ona yansır. E�er evde kaba, övüngen ve sar
hoşsanız, daha kötüsü anneye haksız davraruyorsanız, artık e�i
timi düşünrnek gibi bir sorun kalmamıştır: Çocuklannızı e�i
tirsiniz, onlan kötü e�itirsiniz ve en iyi ö@tler, en iyi 
yöntemler size hiçbir biçimde yardımcı olamaz. 

Ana babalann kendileri için yapmalan gerekenler, ai
lelerine duyduklan saygı, hemirinin yaptı�n denetlenmesi; 
e�itimin ilk ve en temel yöntemi budur. 

Yine de bazen, çocuklann egitimi için ustaca ha
zırlanmış birkaç· reçete bulmanın geregine inanan ana ba
balara rastlıyoruz. Onlara göre bu reçete en tembel kişinin el
lerinde ona çalışkan bir insan, bir dolandıncının ellerinde 
dürüst bir yurttaş, bir yalancırun ellerinde harika birisi ye
tiştirmek olana�ını verecek ve çocuk eşsiz bir insan olacaktır. 

Böyle bir mucize yoktur, E�er e�itimcinin de kişiliginde 
büyük bozukluklar varsa hiçbir reçete işe yaramaz. 

Herşeyden önce dikkatin çekilmesi gereken nokta işte 
bu bozukluklardır. Kestirmecilige gelince, egitbilimsel hok
kabazlık diye bir şey olmadıgını kesin olarak anımsamak ge
rekir. Ne yazık ki bazen buna inanan insanlar görebiliyoruz: 
Birisi özel bir ceza icadediyor, digeri bir çeşit ödül buluyor, 
bir üçüncüsü çocuklan e�lendirmek için evde şaklabanlıklar 
yapmaya çalışıyor, dördüncüsü onlan vaadlerle satın alıyor. 

Çocuklann e�itimi çok ciddi, çok yalın ve içten bir tarz 
gerektirir. Bu üç nitelik yaşamımızın en üstün gerçe�ini oluş
turmalıdır. Yalan, yapmacıklık, alay, düşüncesizlik egitsel ça
lışmayı başansızlı�a götürür. Buradan hiçbir şekilde, her 
zaman şişirilmiş ve tumturaklı olmanız gerekti�i sonucu çık-
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maz, yalnızca içten olun, mizacınız ailenizdeki koşunann do-
gasına ve zamana denk. düşsün. 

· 

Kestinne yollar, insaniann önlerinde serili olan gerçek 
görevleri gönnesini engeller, ilk bakışta ana babalan eg
lendirir ve onlann zaman yitinnesine neden olur. 

Birçok ana baba da zaman yitinnekten yakınmayı öyle 
severler ki ! 

Ana babalann sık sık çocuklarla birlikte olmalan elbette 
iyi olacaktır, onlan hiç gönnemeleri acınası bir durumdur. 
Ama yine de iyi bir egitimin, ana babaların sürekli olarak ço
cuklarla birlikte olmasını gerektinnedigini söylemek ka
çınılmazdır. Böyle bir egitim yalnızca kötü sonuçlar dogurur. 
Karakterin edilgenliğini geliştirir, böyle yetişen çocuklar ye
tişkinlerin arkadaşlıgına alışır ve bu çocuklann zihinsel ge
lişimi çok çabuk gerçekleşir. Ana babalar bununla övün
mekten hoşlanır ama çok sonra yanlışlannı anlarlar. 

Çocuguriuzun nerede ve nasıl bir çevrede oldugunu çok 
iyi bilmek durumundasınız, ama ona yalnızca kendi dogrudan 
etkinizin altında değil, yaşamın sayısız ve degişken etkilerinin 
altında olması için de gerekli bir özgürlülc tanımalısınız. Onu 
sorumsuzca kötü, dahası düşmanca etkilerin kucagına bı
rakmak zorunda oldugunuzu düşünmeyin. Yaşam içerisinde 
degişik ve zararlı koşullar ve insanlarla karşı karşıya gelerek 
çeşitli kışkırtmalara eğilimli bir durumda bulunacak. Onda, 
bunlan zamanında tanıma, anlama ve bunlarla mücadele etme 
yeteneğini geliştinnelisiniz. Bu, küvezde yetişmiş çocuklar 
için mümkün değildir. Bunun doğal sonucu olarak ço
cuklannızın degişik ortamda yaşamasını kabul etmeli, ama 
onlan hiçbir zaman gözünüzden uzak tutmamalısınız. 

Çocuklara yardım etmek, onlan alıkoymak, onlan za
manında yönlendinnek bir zorunluluktur. Böylece sizden yal
nızca, çocugun yaşamı için düzeltici, sabırlı bir tutum gös
tenneniz istenmektedir, hiçbir zaman onu elinden tutarak 
yönlendinneniz değil. Bu noktayı sırası gelince ele alacagız, 
şimdi yalnızca zaman sorunu söz konusu oldugu için bunun 
üzerinde durduk. Egitim akıllıca yapılırsa çok zaman almaz. 
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Bir kez daha yineleyelim:E�itim her zaman gerçekleşmektedir, 
siz evde yokken bile. 

Gerçek e�itici çalışma, kuşkusuz sizin de bildi�iniz gibi, 
temelde çocukla olan ilişkilerinizde ya da onun üzerindeki do�
rudan etkinizde degil, ailenizin, kişisel ve toplumsal yaşamınızın 
örgütlenmesinde ve çocu�n yaşamının örgütlenmesinde yatar. 
E�itici çalışma herşeyden önce bir örgütlenme çalışmasıdır. Bu 
çalışmada · ayrıntı yoktur. Onu bir aynnn olarak de
�erlendirmeye ve unutınaya hiç hakkınız olamaz. Kendinizin ve 
çocu�n yaşamında önemli birşeyler seçip bütün di�erlerini 
ihmal ederek tüm ilginizi oraya yo�aştırmayı düşünmek 
korkunç bir yanlış olacaktır. E�itsel çalışmada önemsiz, küçük 
şeyler bulunmaz. Küçük bir kızın saçıanna ba�ladı�ınız kur
dele, şu ya da bu tip küçük bir şapka, bir oyuncak, bütün bun
lar çocu�n yaşamında çok büyük bir öneme sahip olabilecek 
şeylerdir. İyi bir örgütlenme en küçük aynntılan ve en önemsiz 
durumlan gözden uzak tutmayan bir örgütlenmedir. Küçük 
şeyler her an düzenli ve gündelik hareket eder, yaşamı ören on
lardır. Bu yaşamı yönetmek, onu örgütlernek sizin en temel gö
reviniz olacaktır. 

Bundan sonraki söyleşilerimizde ailedeki e�itimin çeşitli 
yöntemlerini daha aynntılı bir biçimde inceleyece�iz. Bugün 
yaptı�ımız yalnızca bir girişti. 

ANA BABA OTORiTESi 

... Ana baba otoritesinin kayna�ı nedir, bu otorite nasıl 
sa�lanır? 

"Asi" çocuklara sahip ana babalar bazen otoritenin bir 
do�a vergisi, özel bir yetenek oldu�na inanma e�ilimi taşır. 
E�er bu yetene�e sahip de�ilseniz, bu yetene�e sahip olanlan 
kiskanınaktan başka yapaca�ırnz bir şey yoktur. 

Ne yazık ki bu otoriteyi yanlış temeller üzerine kuran 
ana babalar var. Çocuklann kendilerine itaat etmesini sa�
lamaya çalışıyorlar, bu onlann amacım oluşturuyor. Gerçekte 
bu tutum yanlıştır. Otorite ve itaatkarlık bir amaç olamaz. 
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Sahip olunması gereken tek bir amaç vardır: İyi bir egitim. 
Yalnızca bu amaca yönelmek gerekir. Çocugun itaatı bu amaca 
yönelik yollardan yalnızca biri olabilir. Oysa egitimin gerçek 
amaçlannı düşünmeyen, itaat için itaat isteyen de yine ana ba
balardır. Eger çocuklar itaatk§r ise ana babalar da huzurlu 
yaşar. Onlann gerçek amacı işte bu huzurdur. Ama de
neyimler ne huzurun, ne itaatın uzun sürdügü sonucunu gös
termiştir. Yanlış temeller üzerine kurulmuş otorite ancak çok 
kısa bir süre için işe yarar, sonra tamamen çöker ne otorite, ne 
itaat kalır. Bazen de ana babalar diger bütün amaçlan arka 
plana iterek itaatı saglamaya çalışır: Gerçekten de itaatkar ama 
zayıf karakterli çocuklar yetiştirirler. 

Yanlış otoritenin başka türleri de vardır. Bunlardan 
aşagı yukarı on tanesini aynntılı bir biçimde inceleyeceğiz. 
Bu· incelemeden sonra gerçek otoritenin ne oldugunu söy
lemenin daha kolay olacagını umuyoruz. Şimdi incelemeye 
başlayalım: 

Baskıcı otorite: Bu, en zararlı olmamakla birlikte, en ür
kütücü otorite türüdür. Bu hastalıgı en sık yaşayan babalardır. 
Baba evde hep bagınp çagınyoJSa, hep öfkeliyse, en küçük 
bir suçun karşısında gürlüyoJSa, haklı haksız ne olursa olsun 
hemen değnegine ya da kemerine sanlıyoJSa, çocugun her yan
lışını cezalandırıyorsa, baskıcı otoriteyle karşı karşıyayız de
mektir. Bu baba terörü tüm aileyi, anne ve çocuklan dehşet 
içinde bırakır. Yalnızca çocuklan korkuttugu için degil, anneyi 
de hizmetçi konumunda sıradan bir varlıga dönüştürdügü için 
zararlıdır. Bu otorite türünün ne denli olumsuz olduğunu gös
termeye gerek yok.Çocuklan hiçbir biçimde egitmez, onları 
yalnızca korkunç babalanndan olabilecek en uzak köşeye çe
kilmeye alıştınr, yalana ve genel bir korkaklığa yol açar ve 
çocuga acımasızlığı öğretir. Böylece şaşkına dönen çocuklar 
sonraları, baskı altında geçen tüm çocukluk yaşamlannın in
tikamını alan karakteJSiz ve degeJSiz insanlar, küçük zorbalar 
olur. Digerlerinin en acımasızı olan bu otorite türü yalnızca eği
tilmemiş ana babalarda görülür, neyse ki şu son zamanlarda 
soyları tükeniyor. 

Ölçülü otorite: Buna ciddi olarak inanmış anneler ve ba
balar vardır: Çocuklann itaatkar olması için onlarla çok az ko-
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nuşmanın, ölçüyü korumanın, ancak zaman zaman buyrukçu 
bir tonla devreye girmenin gerekti�ini inarurlar. Bu otorite an
layışı özellikle bazı eski aydın ailelerce benimsenmişti. Bu ai
lelerde babanın genellikle bir çalışma odası, dışan çıkınca bir 
papa gibi göründüg-ü tapınağı olur. Yemeğini ayn yer, kendi iş
leriyle ilgilenir, dahası aileye verece�i emirleri anne ara
cılığıyla iletir. Bu türden arınelere de rastlanır: Kendi ya
şamlan, kendi ilgi alanlan, kendi düşünceleri vardır. Çocuklar 
büyükaruıenin ya da hizmetçi kadının bakımındadır. Bu otorite 
biçiminin hiçbir şeye yaramadı�ını ve böyle bir aileye Sovyet 
ailesi denemeyece�ini söylemeye gerek yok. 

"Ben" otoritesi: Ölçülü otoritenin özel bir biçimi, belki 
daha kötüsüdür. Sovyetler Birli�i'nin her yurttaşının kendi de
ğerleri vardır, ama bazılan kendilerinin çok de�erli, çok önem
li olduğunu düşünür ve bu önem nedeniyle çocuklann önünde 
bile gösteriş yapar. Evlerinde kabanrlar, işyerindekinden daha 
fazla kasılırlar, sürekli olarak de�erleriyle övünür ve baş
kalanyla böbürlenerek konuşurlar. Babalanndan etkilenen ço
cuklann da sık sık onlar gibi böbürlenmeye başladı�ı görülür. 
Arkadaşlannın yanında övünmeyi elden bırakmaz ve her fır
satta yineler dururlar: Benim babam şef, benim babam yazar, 
benim babam subay, benim babam falanca. Bu övgü or
tamında kendisinden geçmiş olan baba, çocuklannın aldığı 
yolu ve ne tür çocuklar yetiştirdiğini anlama yelisinden yok
�undur. Bu sağlıksız otorite anlayışına annelerde de rastlanır: 
Ilginç bir giysi, önemli ilişkiler, bir sahil kentine gezinti; bütün 
bunlar övülmek, kendi çocuklanndan ve başkalanndan ayn bir 
yerde olmak için yeterli nedenlerdir. 

Bilgiçce otorite: Bu durumda anne babalar çocuklanyla 
daha çok ilgilenir, onlann eğitimi için daha çok uğraşır, ancak 
bürokral bir yaklaşımı aşamazlar. Sözlerinin kutsal olduğuna 
ve çocuklann, ana babanın her sözünü titreyerek dinlemesi ge
rektiğine inanırlar. Soğuk bir tonla emirler verilirler ve emir bir 
kez verilince artık yasa olmuştur. Bu tip ana babalar her
şeyden çok çocuklann, babanın yanılabileceğini, babanın tu
tarlı olmadığını düşünebileceğinden korkar. Eğer bu tür bir 
baba, "yarın yağmur ya�acak, gezme yok" deoıişse, ertesi gün 
hava açık bile olsa gezmeye gidilemez. Herhangi bir film ba
banın hoşuna gitmedi diye, iyi bir film izlemek için de olsa, 
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genel olarak çocuklara sinemaya gihnek yasaklanır. Baba ço
cuğu cezalandınr. sonra çocuğun o kadar da suçlu olmadığını, 
kendisinin öyle sandığını aynmsar, ama cezayı kesinlikle kal
dırmaz: Dediğim gibi olacak. Bu babanın hergün yapacak iş
leri vardır: Çocuğun her davranışında yasaya ve düzene karşı 
bir tavır görür ve ona yeni kurallar, yeni yasalar getirir. Ço
cuğun yaşamı, onu ilgilendiren şeyler, büyüme tarzı, böyle bir 
babanın gözlerinden hiç aynmsarunadan kaçıp gider, baba ai
ledeki bürokratik otoriteciliğin dışında hiçbir şey görmez. 

Akılcı otorite: Bu durumda ana babalar aydınlatıcı ko
nuşmalar ve sonu gelmeyen öğütlerle çocuğun yaşamını tam 
anlamıyla zehir eder. Anne ya da baba bazı şeyleri birkaç söz
cükle, belki de şakacı bir tonla söylemek yerine, çocuğu kar
şısına oturtur ve sıkıcı bir söyleve başlar. Bu ana babalar 
öğütlerinin yüksek bir eğitbilimsel bilgelikle dolu olduğuna 
inarunaktadır. Böyle bir ailede gülümseme ve sevinç her zaman 
azdır. Ana babalar bilge görünebilmek için çaba gösterir, ço
cuklann gözünde yaklaşılmaz olmak isterler. Ama çocuklann 
yetişkin insanlar olmadığını, çocukların kendilerine ait ya
şamlannın bulunduğunu ve buna saygı duymak gerektiğini 
unuturlar. Çocuk yetişkinden daha tutkulu, daha coşkulu bir 
tarzda yaşar, o kadar akılcı davranamaz. Düşünme alış
kanlığını yavaş yavaş, zaman içerisinde kazanır, ama ana ba
balann sonu gelmeyen konuşmaları, bıktıncı gevezelikleri 
belleğinde hiçbir iz bırakmaz. Ana babalann bu .akılcı tar
zında çocuk hiçbir otorite göremez. 

Sevgiye dayalı otorite: Bu, yanlış otoritenin bizdeki en 
yaygın biçimidir. Pekçok ana baba şuna inanır: Çocuklann ita
atk§r olması için; ana babalanın sevrneleri ve bu sevginin de
ğerini bilmeleri için; onlara her an sevgi göstermek gerekir. 
Sevgi sözcükleri, öpücükler, okşamalar, sevginin kanıtlan ço
cuğun üzerine yağar. Eğer çocuk söz dinlemiyo�a ona hemen 
şu sorulur: "Nasıl, babanı sevmiyor musun?" Ana babalar ço
cukların gözlerindeki ifadeyi kıskançlıkla izler ve onlardan 
sevgi ve sevecenlik bekler. Anne çoğu kez çocuklann yanı.nda 
tanıdıkianna şöyle der:"Babasını çok seviyor, beni de. Öyle 
sevgi dolu bir çocuk ki . . .  " 

Bu aile geri kalan herşeyin hiç aynmsanmadan geçildiği 
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bir sevecenlik ve duygusallık denizine dalmıştır. Ailedeki eği
timin çok önemli birçok küçük aynntısı ana babanın gözünden 
kaçar. Çocuk herşeyi ana babanın sevgisi için yapmak zo
rundadır. 

Bu yönlendirme çizgisi çok tehlikelidir. Ailesel ben
cilfiğin gelişmesine yol açar. Böyle bir sevgi doğal olarak ço
cukların gücünün üzerindedir. Anne ve babayı istedikleri gibi 
aldatabileceklerini çok çabuk aynmsarlar, bunu sevecen bir 
mimikle yapmalan bile yetecektir. Dahası yalnızca sornurtarak 
ve artık onlan o kadar da sevrnemeye başladıklanru gös
tererek onlan korkutabilirler. Çocuk daha küçük yaşlarda in
sanlann gözüne girebilmeyi öğrenmeye başlar. Ve başkalaoru 
kendininkiler kadar şevmediği için, bu oyunu onlarla hiçbir 
sevgi duymadan, soğuk ve sinsi bir hesapla oynar. Ana ba
banın sevgisi bazen bu çocuklann yüreğine yerleşir, ama diğer 
herkesi yabancı olarak görür ve onlar için ne arkadaşlık isteği, 
ne yakınlık duyarlar. 

Bu çok tehlikeli bir otorite türüdür. Yalancı ve iki yüzlü 
benciller yetiştirir. Ve genelde bu bencilliğin ilk kurbanlan ana 
babalar olur. 

Yumuşak başlı otorite: En az akılıca olan otorite bi
çimidir. Bu durumda da çocuklann itaau sevgilerine da
yanmıştır ama bu sevgi, öpücükler, sevecenlik gösterileri 
değil, ana babanın iyi niyet, yumuşaklık ve hoşgörüsünü ge
rektirir. Anne ya da baba çocuğun önünde iyilik meleği kesilir. 
Herşeye izin verir, çocuğu hoşnut edecek hiçbir şeyi yap
maktan kaçınmazlar, cimri değillerdir, kısacası pırlanta gibi 
ana babadır bunlar. Her türlü çatışmadan uzak durur, aile içe
risinde banşı yeğlerler, herşeyin yolunda gitmesi için her tür
den özveriye hazırdırlar. Böyle bir ailede çocuklar ana babayı 
hemen kolaylıkla yönetmeye başlar, ana babanın tepkisizliği 
çocukça isteklerin, kaprislerin, arzulann dizginlenmesini en
geller. Ana baba bazen zayıf da olsa karşı koymaya çalışır, 
ama çok geçtir: Bu kötü deneyim meyvelerini vermiştir. 

Dostça otorite: Çoğunlukla çocuklann doğumunda önce 
ana baba şu anlaşmayı yapar: Çocuklanmız bizim dostlanmız 
olacak. Kuşkusuz bu iyi bir şeydir. Babayla oğul, anneyle kız 

A. ve. O. Çocuk Egitimi: F/2 17 



dost olabilir, olmalıdır da. Ama ana babalar yine aile ko
lektifinin şefleri, çocuklar yine onlann korumalan altındaki 
çocuklar olarak kalmalıdır. Eğer bu dostluk anlayışı uç nok
talara getirilirse eğitim durur ya da tersine işleyen bir süreç 
başlar: Çocuklar ana babayı eğitmeye kalkışır. Bazen böyle 
ailelere aydın çevrelerde rastlanmıştır. Burada çocuklar ana 
babayı Petka ya da Marusya diye çağınr, ikisiyle de alay eder, 
kabaca sözlerini keser, her fırsatta onlara ,ders verir ve itaat 
diye bir şey sözkonusu olamaz. Ama dostluk da yoktur, çünkü 
gerçek dostluk karşılıklı saygı olmadan mümkün değildir. 

Bozucu otorite: Otoritenin en yozlaştıncı, itaatın açıkça 
armağanlar ve vaadlerle satın alındığı biçimidir. Ana baba ra
hatlıkla şöyle der: Eğer söz dinlersen sana küçük bir at satın 
alacağım, eğer söz dinlersen sirke gid�eğiz. 

Ailede cesaret verici bazı şeylerin, bir çeşit ödülün 
kabul görmesi doğaldır; ama çocuklara hiçbir zaman söz din
lemesi, ana babanın istediği gibi biri olması için ödül ve
rilmemelidir. Bu, iyi bir işin, gerçekten güç bir çalışmanın ta
mamlanmasını ödüllendirmek için yapılabilir. Ama bu 
durumda bile hiçbir zaman önceden bir ödül konmamalı, ço
cuklar okul çalışmalannda ya da diğer başka çalışmalarda 
cazip vaadlerle kışkırtılmamalıdır. 

· 

Bazı yanlış otorite biçimlerini inceledik. Daha başkalan 
da var. Güleryüzlü otorite, bilgili otorite, "iyi çocuk" otoritesi, 
güzellik otoritesi var. Ama çoğunlukla ana babalann otoritenin 
hiçbir çeşidine sahip olmayı düşünmediklerini görüyoruz; 
rastgele yaşıyor, rastgele iş yapıyorlar, çocuklann eğitimi ko
nusunda üstünkörü davranıyorlar. Bugün gürültü çıkanp 
küçük bir yaniışından dolayı bir yararnazı cezalandınrlar, 
yann ona gerçek bir sevgi deklerasyonu sunarlar, öteki gün 
onu vaadlerle satın almaya kalkışırlar ve ertesi gün onu, lü
tufta bulunmayı redederek yeniden cezalandınrlar. Bu ana ba-

. balar her zaman eksiksiz bir güçsüzlüğün ortasında, yap
tıklannın bilincinde olmadan çırpırup durur. Babanın 
otoritenin bir türünü, annenin de bir başkasını seçtiği durumlar 
da vardır. Çocuklann bu durumda herşeyden önce diplomat 
olması ve anne ile baba arasında gidip gelmeyi öğrenmesi ge
rekmektedir. Sonuçta ana babalann çocuklara hiçbir ilgi gös-
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tennedikleri ve yalnızca kendi rahatlanru düşündükleri açıkça 
ortadadır. 

Bir Sovyet ailesinde ana babanın gerçek otoritesi neye 
dayanmalıdır? 

Ana baba ororitesinin asıl temeli ancak ana babanın işi 
ve yaşamı, onlann yurttaşlık kişili�i. tutum ve davranışlan 
olabilir. Aile sorumluluk dolu, büyük bir çalışma kolektifidir: 
Ana baba bu çalışmayı yönetir ve çocuklann yaşamı ve mut- . 
luluğu için, toplum için ondan sorumlu olur. E�er ana babalar 
bu işi dürüstçe ve akılcı bir biçimde oluştururlarsa, e�er sap
tadıklan amaçlar büyük ve güzelse, e�er kendileri de kendi gö
revlerinin bilincindelerse, bu onlann baba otoritesine sahip ol
duğunu, başka temeller aramaya gereksinme duymadıklannı, 
onlara öyle yapay icadlar gerekmedi�ini gösterir. 

Çocuklar büyümeye başlayınca babanın ya da annenin 
nerede çalıştı�ını, sosyal durumlannın ne olduğunu ö�renmek 
ister. Ana babalannın neyle ilgilendi�ini, nasıl yaşadı�ını, 
çevrelerinin ne olduğunu en kısa zamanda bilmek du
rumundadırlar. Babanın ya da annenin mesle�i çocuğun göz
lerinde saygın, de�erli ve ciddi bir şey olarak görünmelidir. 
Ana babanın nitelikleri çocuklar için herşeyden önce, onlann 
topluma karşı sahip olduklan nitelikler, yalnız görünürde 
de�il. ama gerçek de�erler olmak zorundadır. Çocuklann, 
soyut olmayan, ama ülkemizin ilerlemelerinin temelinde bu
lunan bu nitelikleri gönnesi çok önemlidir. ·Onlar için gerekli 
olan, övünme de�il. ama iyi bir Sovyet gururudur ve aynı za
manda çocuklann yalnızca anne ve babalanyla gururlanmalan 
de�il. ülkemizin büyük yurttaşlannın isimlerini bilmeleri. ve 
anne ya da babalannı kendi gözlerinde bu büyük kişilikler sı
rasına koymalan da kaçınılmazdır. 

Ve tüm insani etkinliklerio kendi kutsallı�ı ve kendi güç
lükleri olduğunu her zaman anımsamak gerekir. Ana babalar 
çocuğun gözlerinde hiçbir zaman eşsiz insanlar, kendi alan
lanndaki rekortmenler olarak görünmemelidir. Çocuklar baş
kalannın, do�al olarak da anne ve babalannın en yakın dost
lannın niteliklerini de bilmelidir. Ana babanın uygar otoritesi, 
ancak e�er övüngen ya da sonradan gönne birinin de�il de ko-
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lektifın bir üyesinin otoritesiyse kendi gerçek düzeyine yük
selebilir. Eğer oğlunuzu babasının çalıştığı fabrikayla gurur 
duyacak bir tarzda yetiştinnişseniz, eğer o bu fabrikanın ba
şarılanyla seviniyorsa, onu iyi yetiştinnişsiniz demektir. 

Ama ana babalar yalnızca, kendi kolektiflerinin sınırlı 
cephesinin üyeleri olarak davranmamalıdır. Bizim yaşamımız 
sosyalist toplumun yaşamıdır. Anne ve baba çocuklanna, bu 
yaşamın katılımcısı olduklannı göstennek zorundadır. Ulus
lararası yaşamın olaylan, büyük edebi yapıtlar, tüm bunlar ba
banın yaşamında, duygulannda, isteklerinde yansımalıdır. 
Yalnızca, yaşamı dopdolu yaşayan bu ana babalar - ülkemizin 
gerçek yurttaşlan-çocuklannın karşısında gerçek bir otoriteye 
sahip olabilirler. Sırf çocuklannızın gönnesi ve niteliklerinizle 
etkilenmesi için "kasıtlı" bir yaşam sürdünnek zorunda ol
duğunuzu lütfen düşünmeyin. Bu yanlıştır. Siz bu yaşamı ger
çekten ve içtenlikle sürdürmeli, ama çocuklarınızın önünde bu
nunla gösteriş yapmamalısınız. Sakin olun, onlar yalnızca 
gerekeni görür. 

Siz yalnızca yurttaş değil, aynı zamanda babasınız. Ba
balık görevinizi mümkün olan en iyi biçimde yerine getirmek 
zorundasınız, otoritenizin temeli buradadır. Ve herşeyden 
önce çocuğunuzun nasıl yaşadığını, neyle ilgilendiğini, sev
diği ve sevmediği, istediği ve istemediği şeyleri bilmelisiniz. 
Arkadaşlannın kimler olduğunu, kiminle ve neyle oynadığını, 
ne okuduğunu ve okuduğu şeyi nasıl kavradığını bilmelisiniz. 
Çocuk okula gidiyorsa okula ve öğretmenlerine karşı tu
tumunu, karşılaştığı güçlüklerio neler olduğunu ve sınıfta 
nasıl davrandığını bilmelisiniz. Bunlar onun en küçük yaş
larından itibaren her zaman bilmek zorunda olduğunuz şey
lerdir. Olabilecek çeşitli çatışma ve sıkıntılan beklenmedik 
bir zamanda öğrenmemeli, bunları önceden sezmeli ve ön
lemelisiniz. 

Bütün bunlan · bilmeniz gerekir, bu kesinlikle, ço
cuğunuzu sürekli ve sıkıcı sorgulamalar, aşağılık ve tedirgin 
edici bir ispiyonculukla hırpalamanız demek değildir. Bunu 
başlangıçtan beri öyle yapmalısınız ki, çocuklar yaptıklannı 
size kendileri anlatsın, size bunlan anlatmak için istek duysun, 
sizin de haberinizin olmasını istesinler. Bazen çocuğunuzun ar-
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kadaşlannı cvınıze davet etmeli, onlara ikramda bu
lurunalısınız, bazen de bu çocuklann ailelerine gidebilir, ilk 
fırsatta bu ailelerle tanışabilirsiniz . 

Bütün bıınlar çok zaman almaz, çocuklara ve onların ya
şamına ilgi göstermek yeterlidir. 

Eğer bu ilgiyi gösteriyorsanız ve onlann yaşamından 
haberdarsanız bu durum çocuklann gözünden kaçmaz. Ana ba
balann işin içinde olmasından hoşlanır ve sonuçta onlara 
saygı duyarlar. 

Bilgiye dayalı otorite yardımı kolaylaştınr. Her çocuğun 
yaşamında, nasıl davranacağını bilemediği, öğüde ve yardıma 
gereksinme duydugu pekçok durum vardır. Belki o bu desteği 
sizden istemeyecektir, . çünkü bunun nasıl yapılacağını bil
memektedir, ona kendiliğinizden yardım etmelisiniz. 

Bu yardım genellikle doğrudan bir öğüt, bir şaka, bir 
istek, bazen de bir emir olarak verilmelidir. Eğer çocuğunuzun 
yaşamını tanıyorsanız, en iyi nasıl davranmak gerektiğini ken
diniz göreceksiniz. Bazen de bu yardımın, çocuğun bir oyu
nunda yer alarak olsun, arkadaşlanyla tanışarak olsun, öğ
retmeniyle konuşmak için okula giderek olsun, özel bir tarzda 
yapılması gerekir. Eğer birden fazla çocuğunuz varsa, bu en 
avantajlı durumdur, ağabey ve abialardan yardım istenebilir. 

Ana babalann yardımı tatsız, cansıkıcı, tedirgin edici ol
mamalıdır. Bazı durumlarda çocuğu, işin içinden çıkması için
yalnız bırakmak kaçınılmazdır, çocuğun güçlüklerin üs
tesinden gelmeye ve karmaşık sorunlan çözmeye alışması 
gerekir. Ama bunu nasıl yapacağı her zaman gözlemlenmeli, 
umutsuzluğa ve şaşkınlığa düşmesine izin verilmemelidir. 
Çocuk sizin özeninizi, ilginizi ve ondaki güçlere duyduğunuz 
güveni anlamalıdır. 

Yardıma dayalı otorite, dikkatli ve özenli bir yönetmeyle, 
bilgiye dayalı otoriteyle tamamlanır. Çocuk kendi yanındaki 
varlığınızı, özenli ilginizi duyumsayacak, ama aynı .zamanda 
ondan birşeyler beklediğinizi, herşeyi onun için, onu tüm so
rumluluklanndan sıyırmak için yapmadığıruzı bilecektir. 
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Ana baba otoritesinin ikinci temel noktasını oluşturan 
şey sorumluluktur. Çocuk hiçbir zaman kendisini ve aileyi 
yönlendirmenizin sizin açınızdan bir sevinç ya da bir doyum 
olduğunu düşünmemelidir. Sovyet toplumuna karşı yalnızca 
kendinizden de�il, . ondan da sorumlu olduğunuzu bilmelidir. 
O�lunuza ya da kızımza onlan yetiştirdi�inizi, onlann daha 
ö�renecek pekçok şeyleri oldu�unu, iyi yurttaşlar, başantı in
sanlar olmalan gerekti�ini, ana babanın onlardan sorumlu ol
du�unu ve bu sorumluluktan korkmadıklannı içten ve kararlı 
bir tarzda söylemekten çekinmernek gerekir. Sorumluluk yal
nızca yardımın de�il. ama iste�in de üzerinde kurulur. Bazı 
durumlarda bu istek, itiraz kabul edilmeden en katı biçimde ele 
alınmalıdır. Bu arada e�er sorumlulu�a dayalı otorite çocuğun 
kafasında yeni oluşuyorsa, böyle bir iste�in sonuç ver
meyece�ini de söylemek gerekir. Çocuk daha küçük yaşlarda, 
kendisinin ve ana babasının ıssız bir adada yaşamadı�ını an
lamalıdır. 

DISIPLIN 

"Disiplin" sözcü�ünün birçok anlamı vardır. Kimileri 
bundan davranış kurallannın tümünü anlar. Di�erleri disiplini, 
insanda e�itim yoluyla oluşmuş alışkanlıklar olarak tanımlar, 
bazılan da disiplinde hala yalnızca itaatı görür. Bütün bu de
�işik düşünceler gerçe�e az çok yakındır, ama iyi bir e�itici 
çalışma yapmak için, disiplin kavramında da daha net bir dü
şünceye sahip olmak gerekir. 

Disiplinli birisi bazen itaatkfu"lı�ı. ile dikkati çeken bir 
insan olarak tanımlanır. Kuşkusuz ço�u durumda bu insanın, 
üstlerinin ve ba�lı bulundu�u yapıların emir ve isteklerini za
manında ve çabuk yerine getirmesi gerekmektedir, ama yine de 
Sovyet toplumunda itaat denilen şey disiplinli bir insanı ta
nımlamak için kesinlikle yetersiz bir veridir, yalın ve katıksız 
biri itaak§rlık, hele devrimden önceki okullann istedigi kö
rükörüne itaatkarlık bizi hoşnut edemez. 

Biz Sovyet yurttaşı için daha karmaşık bir disiplin ge
rektiğini düşünüyoruz. Biz onun yalnızca hangi amaç ve hangi 

22 



nedenle olursa olsun şu ya da bu emri yerine getirmesi ge
rekti�ini düşünmesini de�il. etkin bir biçimde sorgulamasim 
ve mümkün olan en iyisini kendisinin yapmasını istiyoruz. Üs
telik biz yurttaşımızd.an, yaşamının her anında görevini yap
maya emir ya da buyruk beklemeden hazır olmasını, etkin bir 
irade ve inisiyatifle dona.nmasını bekliyoruz. Böyl_ece ülkemize 
ve toplumumuza gerçekten gerekli ve yararlı olanı yapaca�ıru 
ve bunu yapmaktan hiçbir güçlük, hiçbir engelle vaz
geçmeyece�ini umuyoruz. Ya da tersine biz Sovyet yurt
taşından, salt kendisi için yararlı ve hoş olan işlerden de�il. 
başkalanna ya da tüm topluma zarar verecek işlerden de sa
kınmayı bilmesini istiyoruz. Aynca yurttaşımızdan hep, ken
disini hiçbir zaman özel işlerinin, fabrikadaki iş alanlannın, 
ailesinin dar çemberiyle sırurlandırrnamasını, başkalannın da 
işlerini, yaşamlannı, davranışlannı görrnesini, bilmesini, ki
şisd rahatını biraz feda etmek zorunda kalsa bile, başkalanna 
yalnız sözde de�il. fiiliyatta da yardım etmeyi bilmesini is
tiyoruz. Ve herkesten ortak düşmanımıza karşı. tüm sıkıntı ve 
tehlikelere karşın, sa�lam bir direniş ve kararlı bir tepki bek
liyoruz. 

Tek kelimeyle Sovyet toplumunda bizim yalnızca, do�ru 
ve toplum için en yararlı olan davranış çizgisini her koşulda 
ve her zaman seçme yetene�ine sahip olan ve bunda her türlü 
güçlü�e ve sakıncaya karşın sonuna kadar direnmek için ge
reken kararlılı�ı gösteren kimseye disiplinli insan deme hak
kımız vardır. 

Bu anlamda disiplinli bir insanın, yalnızca disiplinin, 
yani yönetme ve itaatın yardımıyla oluşması mümkün de
�ildir. Disiplinli Sovyet yurttaşı ancak yararlı etkilerin tü
müyle birden oluşabilir ki, bunlann arasında ilk planda gel
mesi gereken, iyi bir politik e�itim, genel kültür, kitaplar, 
gazeteler, iş ve toplumsal etkinlikten ikinci planda görünebilen 
oyup., e�lence ve dinlenıneye kadar pekço�nu sayabiliriz. 
Ancak tüm bu etkilerin birlikteli�iyle iyi bir egitim yapılabilir 
ve Sovyet toplumunun gerçekten disiplinli yurttaşını ka
zanmak yalnızca bunun sayesinde mümkün olur. 

Ana babalara şu temel ilkeyi her zaman anımsamalannı 
özellikle yeniden öğütlüyoruz: Disiplin, "disipline edilmiş" 
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belli ölçülerin sonucu de�il. ama tüm egitim sistemi, tüm 
yaşam koşullan ve çocugun boyun egctigi tüm etkilerdir. Bu 
anlamda disiplin iyi bir egitimin nedeni degildir, yöntemi de
gildir, aracı degildir, ama onun sonucudur. Dogru bir disiplin 
eğitimcinin, elindeki tüm araçlarla tüm güçlerini yönelttigi işte 
bu mutlu sondur. Bu nedenle her ana baba ogluna ya da k.ızına 
okuması için bir kitap verirken, ona yeni bir arkadaş ta
nıştınrken, çocukla uluslararası durum, fabrikanın işleri ya da 
kendi başanlan konusunda söyleşirken, öteki' amaçlar ara
sında az çok gelişkin bir disiplin düzeyi amacını hedeflerneyi 
bilmek zorundadır. 

Biz böylece disiplinden tüm eğitimci çalışmanın genel 
sonucunu anlıyoruz. 

Ama bu çalışmarıın, disiplinin oluşumuyla yakından il
gili oları ve sık sık da disiplinle kanştınları daha. sınırlı bir 
alanı var: Sistem. Disiplin nasıl tüm egitici çalışınarım so
nucuysa, sistem de yalnızca bir araç, bir eğitim yöntemidir. 
Sistemle disiplin arasında, arıa bapalann iyi ayırdetmesi ge
reken çok önemli farklar vardır. Omeğin disiplin, bizim her 
zamarı yetkinlik bekledigimiz bu alana bağlıdır. Biz her zaman 
ailemizde, işimizde en iyi, en titiz disiplini istiyoruz. Başka 
türlü de olamaz: Disiplin bir sonuçtur ve biz herşeyde en iyi 
sonuçlar için mücadele etmeye alıştık. "Bizde eşsiz bir di
siplin yok, ama biz de zaten onu istemiyoruz" diyecek birine 
rastlamak güçtür. 

Böyle bir insan ya bir aptal, ya da gerçek bir düşmandır. 
Normal olan her insan en üst düzeyde disiplini, yani en iyi so
nucu kazarımak zorundadır. 

Sistem çok başka bir şeydir. Sistem daha önce de söy
ledigirniz gibi yalnızca bir araçtır ve biz genel olarak her ara
cın, yaşamın hangi alanında olursa olsun, yalnızca uygun ve 
amaca yönelik oldugu zaman kullanılması gerektigini bi
liyoruz. Bu nedenle en iyi disiplini oluşturmak mümkündür, 
biz bunu hep istedik. Ama herhangi bir sistemi ideal olarak, en 
iyi sistem olarak düşünmek mümkün degildir. Bazı. du
rumlarda bir sistem en uygununu oluşturur, bazı durumlarda 
digeri. 
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Ailedeki sistem farklı koşullarda tek tip olamaz ve ol
mamalıdır. Çocuklann yaşı, yetenekleri, çevre, komşular, evin 
büyüklü� ve kullanışlılı�ı. okul yolu, sokaklann canlılı�ı ve 
daha nice başka koşul sistemin karakterini belirler ve de
�iştirir. Bir sistem çok çocuklu, kalabalık bir aile için uy
gundur, bir di�eri tamameQ farklı, çocuksuz bir aile için. Küçük 
çocuklar için iyi sonuçlar veren bir sistem, daha büyük ço
cuklara uygulandı�ında zararlı olabilir. Kız çocuklanna biraz 
büyüdüklerinde uygulanan sistemin bile kendi özellikleri var
dır. 

Böylece sistem sözcü�ünden kararlı ve de�işmez bir şey 
anlamı çıkanlamaz. Bazı ailehırde sık sık bu yanlışa düşülür, 
azizler gibi, kesinlikle benimsenmiş bir sistemin erdemine 
inanılır, aileye ve çocuklara zarar da verse dokunulmazlı�ı ko
runma ya çalışılır. Bu türden de�işmez bir sistem bir süre 
sonra, olumluluk yerine yalnızca olumsuzluk getiren cansız bir 
şey olur. 

Sistem hem karakterinden, hem de yalnızca bir e�itim 
aracı olmasından dolayı de�işmez birşey olamaz. Her e�itim 
belirli amaçlara .. Yöneliktir ve bu amaçlar her zaman de�işken 
ve karmaşıktır. Omeğin çocuklar çok küçükken, ana babalann 
önünde güç bir görev vardır: Çocuklara temizliği ö�reunek. 
Bunu sağlamak için ana baba çocuklara belli bir sistem, yani yı
kanmak, banyodan, duş ya da hamamlardan yararlanmak için, 
ev işi yapmak için, yataktan masaya kadar odanın temizli�ini 
korumak için bazı kurallar uygular. Bu sistem düzenli olarak 
sürdüiülmeli, ana babalar bunu hiçbir zaman unuunamalı, uy
gulamasını izlemeli, çocuklara kendiliklerinden ya
pamayacak.lan birşey sözkonusu oldu�nda yardım euneli ve 
onlardan iyi yapılmış bir iş istemelidirler. E�er bu sistem iyi 
örgütlenirse olumlu sonuçlar verir ve öyle bir zaman gelir ki, 
çocuklar temizlik alışkanlı�nı edinmiş olur, çocuk artık kirli 
ellerle sofraya oturamaz. Öyleyse amaca ulaşıldı� söy
leyebiliriz. Bu noktaya ulaşmak için gerekli olan sistem artık 
yararsızdır. Bu elbette sistemin bir günde değiştirilebilece�i an
lamına gelmez. Bu sistemin yeri aşamalı olarak, kazarıılmış te
mizlik alışkanlıklannın güçlendirilmesini amaçlayan bir baş
kasıyla doldurulmalıdır ve bu da yapıldıktan sonra ana babarıın 
önüne yeniden, daha karmaşık,daha önemli görevler gelir. Yal-
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nızca temizlilde ilgilenmeyi sürdünnek ana baba açısından 
ancak salt yararsız degil, zararlı da olan bir güç kaybı olacaktır: 
Ruhsuz, temizlik alışkanlıklanndan başka hiçbir ş�ye sahip ol
mayan, bazen ellerini kirletmernek için bir işi yarım yamalak 
yapan küçük temizlik hastalan bu tarzda yetişir. 

Bu örnekten de anlıyoruz ki, bir sistemin yararlılığı ge
çici bir olgudur: Yararlılık bambaşka bir araçtır, sistem ise 
yalnızca bir araçtır. 

Sonuç olarak ana babalara ne olursa olsun tek bir sistem 
salık vennek mümkün degildir. Çok sayıda sistem vardır ve 
koşullara en uygun olanını seçmek gerekir. 

Kullanılacak sistemlerin bu degişkenligine karşın yine 
de Sovyet ailesinde sistemin her zaman, bazı belirli ve her 
koşul için zorunlu çizgilerle ayırdedilmesi gerekligini söy
lemek zorundayız. 

Ana babaların dikkatini çektiğimiz ilk nokta şudur: Ai
leniz için seçilen sistem hangisi olursa olsun uygunlaştınlmış 
olmalıdır. Tüm yaşam düzeni aile içerisinde kurulmalıdır. Bu, 
başka birinin onu kendi ailesine uyarlaması için, ya da yaşamı 
daha da ilginçleştirdigi için degil, yalnızca, saptadığınız akılcı 
amaca ulaşmanızda kaçınılmaz olduğu için zorunludur. Sizin 
net olarak bu amacın bilincinde olmanız gerekir ve çoğu 
zaman bunu çocuklar da öğrenmelidir. Sistem her zaman sizin 
gözlerinizde ve çocuklannkinde akılcı kurallar içennelidir. 
Eğer çocuklann şu saatte eve dönüp digerleriyle birlikte sof
raya otu.nnasını istiyorsanız, çocuklar bu düzenin, annenin ya 
da hizmetçi kadının işini kolaylaştınnak için ve aynı zamanda 
tüm aile hep birarada günde birkaç kez toplandığı ve karşılıklı 
olarak birbirinin duygu ve düşüncelerini paylaştıgı için ka
çınılmaz olduğunu anlamalıdır. Eğer çocuklardan tabaklannda 
hiçbir şey bırakmamalannı istiyorsanız, çocuklar bunun, besin 
maddelerini üreten insaniann emegine duyulan saygıdan, ana 
babanın emegine duyulan saygıdan ve aile ekonomisinin ge
reklerinden dolayı kaçınılmaz olduğunu anlamalıdır. Ço
cuklardan sofrada sessiz olmalannı isteyen ana babalar ta
nıyoruz. Çocuklar da bu isteğe uyarlar, ancak ne onlar. ne de 
ana babalan bu kuralın neden koyulduğunu bilirler. Ana ba-
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balara bu soruldu�da, sofrada konuşulursa yemegin insanın 
bogazına kaçabilecegini söylemişlerdir. Bu kural dogal olarak 
saçmadır: Sofrada konuşma adeti herkeste vardır, bundan do
layı da kimsenin başına bir şey gelmemiştir. 

Ana babalara, ailedeki sisteme uygun ve akılcı bir nitelik 
kazandınnaya özen göstermelerini ôgütlerken onlara aynı za
manda, çocuklara her an şu ya da bu sistemin önemini açık
lamanın hiç uygun olmadıgını da söylemek zorundayız; bu tür
den konuşmalar ve açıklamalarla onlann canını sıkmamak 
gerekir. Bunun neden gerekli oldugunu mümkün oldugu kadar 
çocuklann kendilerinin anlamasına çaba gösterilmelidir. 
Ancak zorunlu durumlarda onlara yol göstennek gerekir. Genel 
olarak çocuklann gerçekten kalıcı iyi alışkanlıklar edinınesi 
hedeflenmelidir ve bunun için de en önemli şey iyi örneklerdir. 
Davranış tarzına ilişkin akıl yürütme ve sürekli yinelemeler 
tüm olumlu deneyimleri berbat eder. 

Her sistemin ikinci temel çizgisi, sistemin iyi tanımlanmış 
olmasıdır. Bugün dişierin fırçalanması gerekiyorsa bu işi er
tesi gün de yapmak gerekecektir; yatagın düzeltilmesi ge
rekiyorsa yine aynı şey sözkonusudur. Anne bugün çocuktan 
yatagını düzeltmesini isteyip, ertesi gün bunu kendisi yap
mamalıdır. Böyle bir kararsızık, sistemi anlamsız kılar ve onu
birbiri arasırida baglantı olmayan rastgele ögütler durumuna 
indirgtr. İyi bir sistem, gerçekten kaçınılmaz olan durumlan 
istisna kabul edersek dakik ve kesin niteliğiyle ayır
dedilmelidiL Genel olarak her ailede öyle bir düzen ku
rulmalıdır ki, sisteme karşı en küçük başkaldın bile zorunlu 
olarak karşılık bulsun. Bu, çocuk daha çok küçükken ya
pılmalıdır ve ana babalar sistemin kurulmasına ne kadar çok 
önem verirse, karşı çıkışlar o kadar az olacak, sonuçta da ce
zalara başvurma durumlan seyrekleşecektir. 

Ana babalann dikkatini özellikle şu noktaya çekiyoruz. 
Pekçok ana baba yanlış düşünüyor: Çocuk sabah yatağını dü
zeltmedi, bu konuda herhangi birşey yapmak gerekir mi? Her
şeyden önce bu ilk kez olmuştur, sonra çocuğu böyle küçük 
bir şey için sinirlendinnemek gerekir. Bu görüş tamamen yan
lıştır. Eğitimde önemsiz şeyler yoktur. Düzeltilmemiş bir 
yatak yalnızca ihmalin ilk belirtisi değil, ama aynı zamanda 
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kurulu sistem açısından bir küçümsenme, ana babaya karşı 
açık bir düşmanlık biçimi alabilen bir deneyimin baş
langıcıdır. 

Sistemin degişmezliği, dakikligi ve niteliğindeki zo
runluluk, eğer ana. baba bu konuda içten degilse, çocuklardan 
buna katıanmalannı zorla istiyorsa ve aynı zamanda kendileri 
de düzensiz bir yaşam tarzına sahipse ve hiçbir sisteme bağlı 
degillerse büyük ölçüde tehlikededir. Ana babanın sisteminin 
çocuklarınkinden farklı olması elbette çok doğaldır, an1a bu il
kesel bir farklılık olmamalıdır. Eger çocuklara sofrada oku
ınayı yasaklamışsanız, aynı şeye .kendinizin de uyması ge
rekir. Çocuklann yemekten önce ellerini yıkamaları 
konusunda ısrarcı olurken, bunun sizden de beklendigini unut
mayın. Yatağınızı kendiniz düzeltmeye çalışın, bu iş ne zor, 
ne de utandıncıdır. Tüm bu küçük aynntılar sanıldıgından 
daha önemlidir. 

Aile içerisindeki, evdeki sistem şu özel noktalara da
yanmalıdır: Yatma ve kalkma saatleri hem iş, hem de tatil 
günleri için dakik olarak belirlenmelidir, beden ve giysi te
mizliginin kurallan, çamaşır ve giysi degiştirme koşulları ve 
günleri, onlan giyinme ve temizleme tarzı, çocuklar herşeyin 
yerini öğrenmelidir, oyundan ve çalışmadan sonra herşeyi 
yerli yerine koymalıdır, çok küçük yaşlardan itibaren tu
valetleri, lavaboyu ve banyoyu kullanmayı bilmelidir, elektrigi, 
lambayı gerektiği zaman yakıp söndürmeye dikkat etmelidir. 
Sofrada özel bir sistem olmalı, her çocı.İk masadaki yerini bil
meli ve oraya zamanında oturmalıdır, sofrada uygun biçimde 
davranınayı bilmeli, çatal ve bıçagı doğru kullanmayı öğ
renmeli, masaya bir şey dökmemeye, örtüye leke yapmamaya, 
tabagındaki herşeyi bitirm�ye çaba göstermeli, yiyeceginden 
fazlasını istememelidir. 

Çocuğun, okula başladığı zaman özellikle önem ka� 
zanan çalışma zamanının kullanımı kesin bir sisteme bağ
lanmalıdır. Ama önceden de gezme, oyun, dinlenme, vb. sa
atlerinin düzenlenmesi istenilen bir . şeydir. Egzersize çok 
dikkat etmek gerekir. Bazılan çocukların koşmaya, bagırınaya 
ve genelde de enerjilerini bagınp çagırarak açıga vurmaya ge
reksinme duydugunu düşünür. Çocuklann yetişkinlerden daha 
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çok harekete gereksinme duyduğundan hiç kuşku yoktur, ama 
bu gereksinmeyi körükörüne · karşılamak gerekmez. Ço
cuklann kafasına yerine göre hareketli olma alışkanlı�ını yer
leştirmek, gerektiği zaman da uslu durmayı bilmelerini öğ
retmek kaçınılmazdır. Her durumda, evde koşmalanna, 
atlayıp zıplaınalanna izin vermemek gere.kir, bunlann bah
çede, avludaki oyun alanında yapılması en uygun olanıdır. Ço
cuklara seslerini ayarlamayı bilmelerini de öğretmek ka
çınılmazdır.Çığlıklar, bağırmalar, gözyaşlan, tüm bunlar aynı 
düzenin görüngüleridir: Bunlar gerçek bir gereksinmeden çok 
çocuktaki sinirliliğin belirtişidir. Çocuklardaki bu sinirli ba
!ıırmalann sorumlusu bazen ana babalar olur. Aileye kesin bir 
dinginlik havası getirecekleri yerde, seslerini çığlık düzeyine 
yükselterek sinirlenir dururlar. 

Aile içerisindeki sistemin örgütlenmesinin genel yöntemi 
budur. Her ana baba bu genel uyanlan dikkate alarak aile ya
şamını ailenin özelliklerine en uygun tarzda düzenleyebilir. 
Sistemde ana babalarla çocuklar arasındaki ilişkinin biçimi so
rununun çok büyük önemi vardır. Bu alanda eğitim açısından 
büyük zarar taşıyan çok değişik sapmalara ve aşınlıklara 
rastlanabilir. Kimileri özendirmeyi, kimileri de açıklayıcı ko
nuşmaları abartır, sevgiyi ya da emirleri, cesaretlendirmeyi, 
cezalan, ödülleri, katılığı abartanlar da vardır. Aile yaşarnının 
akışında doğal olarak sevecenlik ya da katılık belirtisinin, söy
leşinin, dahası ödünün gündeme geldigi pekçok duruma rast
lanır. Ama sistemin sözkonusu olduğu durumda tüm bu bi
çimler yerini temel, tek ve en iyi olan biçime, yönetmeye 
bırakmak zorundadır. 

Aile çok önemli ve sorumluluk yüklü bir iştir. Aile dop
dulu bir yaşarn getirir, aile mutluluk getirir. Ama her aile, 
özellikle Sovyet toplum yaşamında, herşeyden önce qüyük bir 
iş, bir devlet işidir. Sistem bu nedenle yerleşmeli, gelişmeli 
ve pratik bir kurum gibi işlevsel olmalıdır. Ana babalar pratik 
bir havaya girmekten korkmamalıdır. Bu havanın annenin ya 
da babanın sevme duygulanna ters düştüğünü, kendileriyle ço
cuklar arasındaki ilişkilere k.ı:ıruluk ve soğukluk ge
tirebileceğini düşünmemelidir. Uyeler arasındaki karşılıklı 
sevgi ve saygı için olduğu gibi çocuklann iyi egitimi için de 
kaçınılmaz olan bu dinginlik ortamını yalnızca, ailedeki bu 

29 



gerçek ve ciddi pratik havanın yaratabilece�ine inanıyoruz. 

Ana babalar pratik isteklerinde, mümkün oldu� kadar 
anında, dingin, nazik ve dengeli, ama her zaman kararlı bir ton 
kullanmalı, çocuklar da çok kÜçük yaşlardan başlayarak bu
tona alışmalı, bu istekleri dinlemeye ve onlan isteyerek yerine 
getirmeye alışmalıdır. Çocukla şakalaşmak ya da onunla oy
namak istense bile, iste�in yerinde oluşu ve onu yerine ge
tirmenin gereklili�i konusunda, ne sizde ne de onda hiçbir 
kuşku bırakmayacak bir tonda kısaca ve kesin olarak emir ver
meyi de bilmek gerekir. 

Ana babalar bu emirleri vermeyi zamanında, çocuk bir 
buçuk ya da iki yaşındayken ö�renmeye başlamalıdır. Bu hiç 
de zor de�ildir. Yalnızca düzeninizin aşa�ıdaki gerekleri kar
şılayıp karşılamadı�ına dikkat etmeniz yeterlidir. 

ı -istekler kızgınlık, ba�ınp ça�ırma ve öfkeyle söy
lenmemeli, ama yalvarma biçiminde de olmamalıdır. 

2-Çocu�n gücünü aşmamalı, ondan zahmetli bir çaba 
istenmemelidir. 

3-Akılcı, yani sa�duyuyla ters düşmeyecek biçimde ol
malıdır. 

4-Sizden ya da başka ana babalardan gelen başka bir is
tekle de çelişmemelidir. 

Emir bir kez verilince zorunlu olarak yerine getirilmesi 
gerekir. Sonradan unututacak olan bir emri vermek kötü bir 
şeydir. Ailede bütün öteki işlerde oldu� gibi kesin ve özenli 
bir denetim kaçınılmazdır. Do�al olarak ana babalar bunu ço
cuktan aynmsamadan sık sık yapmalıdır. Çocuk genel olarak 
verilen emrin yerine getirilmesi gerekti�inden kuşku duy
mamalıdır. Ama çocu�a. yerine getirilmesinin nitelik ba
kımından büyük önem taşıdı�ı daha karmaşık bir görev ve
rildi�i zaman, açıktan bir denetim kesinlikle yerinde olur. 

Çocuk iste!lilen şeyi yapmazsa ne olacak? Herşeyden 
önce böyle bir durumla karşılaşmamaya özen göstermek ge
rekir. Ama çocuk sizi dinlemiyorsa, ilk defasında emri daha 

30 



ciddi ve daha soğuk bir tonla, yaklaşık şöyle diyerek yi
nelemek uygun olur: 

-Sana bunu yapmanı söyledim, ama sen yapmadın. 
Hemen yap ve bir daha böyle bir şey olmasın. 

Emri yineleyip yerine getirilip getirilmedigini göz
lemlerken aynı zamanda, böyle bir durumda neden bir karşı 
koyuşla karşılaşıldıgını anlamak için düşünmek gerekir. 
Bazı noktalarda kendinizin hatalı olduğunu, olayı kötü ele al
dıgınızı, gözünüzden bazı şeylerin kaçmış olduğunu gö
receksiniz. Bu tür yanlışlardan kaçınınayı deneyin. 

Bu alandaki en önemli şey, çocugwı söz dinlememe alış
kanlıgı kazanmamasına ve ailedeki sistemin zarar gör
memesine dikkat etmektir. Bu alışkanlıgın biçimlenmesine yol 
açmanız ve çocuklara, emirlerinizi laf olsun diye söylenmiş 
şeyler olarak görmeleri için izin vermeniz çok cansıkıcı ola
caktır. 

Eger başlangıçtan itibaren buna göz yummazsanız, hiç
bir zaman cezalara başvurmayacaksınız. 

Eger sistem başlangıçtan itibaren iyi gelişirse, eger ana 
babalar onun gelişimini izlerse cezalar yararsız olacaktır. İyi 
bir ailede hiçbir zaman ceza verilmez, ailedeki egitimin en iyi 
yöntemi budur. 

Ama egitimin öylesine ihmal edildigi aileler vardır ki. ce
zalardan vazgeçmek mümkün olmaz. Bu durumda ana babalar 
alıştıklan gibi çok beceriksizce bir tarza başvurur ve sık sık 
sorunu çözmek yerine agırlaştınrlar. 

Ceza çok güç bir şeydir; egitimciden büyük ()lçüde ih
tiyat ve incelik ister; ana babalara cezadan mümkün olduğu 
kadar kaçınmalarını ama herşeyden önce uygun bir sistemi or
turtmaya çalışmalannı yeniden ögiitlüyoruz. Bu dogal olarak 
çok zaman alır, ama sabırlı olmak ve sonuçlan sakince bek
lemek gerekir. 

Tamamen istisna olan durumlarda bazı ceza türleri uy
gulanabilir: Bazı zevk ve eglencelerden yoksun bırakma (sirke 
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ya da sinemaya gitmeyi erteleme, eger harçlık vermeye alış
tırmışsanız harçlı�nı kesme), arkadaşlarını görmeye gitmesine 
izin vermeme gibi. 

Ana babalann dikkatini bir kez daha, cezalann iyi bir sis
tem olmadan bir şeye yaramayacağı olgusuna çekrnek is
tiyoruz. Ama bu sistem varsa cezaya zaten gerek kalmayabilir, 
burada yalnızca daha fazla sabır gereklidir. Her durumda aile 
yaşamında doğru bir deneyim yaratmak, bir yaniışı dü
zelonekten daha önemli ve daha sağlıklıdır. 

Cesaretlendirme konusunda da oldukça ihtiyatlı olmak 
gerekir. Önceden hiÇbir zaman hiçbir ödül vaadedilmemelidir. 
bir övgü ya da bir onama belirtisiyle yelinmek iyi olacaktır. Se
vinç, zevkler, eğlenceler çocuğun iyi davranışianna karşı bir 
ödül olarak değil, meşru gereksinmelerinin doğal olarak kar
şılanması anlamında sağlanmalıdır. Çocuk için gerekli olan, 
bunlann her koşulda kendi değerlerinden bağımsız olarak ve
rilmesidir, ödül olarak verilmesi halinde yararsız, dahası za
rarlı olur. 

OYUN 

Çocuğun yaşamında oyunun, yetişkin birinin ya
şamındaki etkinlik ve çalışma kadar temel bir önemi vardır. 
Çocuk oyunda nasılsa, büyüdüğü zaman çalışırken de öyle 
olacaktır. Bu nedenle gelecekteki kişiliğin eğitimi herşeyden 
önce oyun içerisinde gerçekleşir. 

Çocuğun oyunlannı denetlernek ve onlardan çocuğun 
eğitiminde yararlanmak için ana babalann şu sorun karşısında 
iyi düşünmeleri gerekir: Oyun nedir ve çalışmadan neyle ayır
dedilir? Eğer ana babalar bu konuda düşünmemişse, eğer bu
sorunu gerektiği gibi çözmemişse, çocuğu denetleyemeyecek, 
her özel durumda şaşınp kalacak ve artık çocuğu ye
tiştirmekten çok onun huyunu bozacaklardır. 

Herşeyden önce oyunla çalışma arasındaki farkın, ço
�nlukla sanıldığı kadar büyük olmadığını söylemek gerekir. 
Iyi bir oyun iyi bir çalışmaya, kqtü bir oyun kötü bir ça-
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lışmaya benzer. Bu benzerlik çok güçlüdür ve şu kesinlikle 
söylenebilir: Kötü bir çalışma iyi bir çalışmadan daha çok 
kötü bir oyuna benzer. 

Her iyi oyunda herşeyden önce bir iş çabası ve bir zeka 
çabası vardır. Eğer çocuğa mekanik bir fare satın alır ve onu 
butün gün siz sıçratıp yürütürseniz, çocuk yalnızca bakarak eg
lendiği için, böyle bir oyunda olumlu hiçbir şey olamaz. 
Çocuk edilgen kalır ve tüm katılımı seyretmeye indirgenir 
Eğer çocuğunuz yalnızca bu tür oyunlarla ilgleniyorsa bü
yüdüğü zaman edilgen, çalışmayı başkalanna bırakmaya alış
mış, inisiyatiften yoksun, çalışarak yeni birşeyler yaratmaya 
ve güçlüklerin üstesinden gelmeye alışık olmayan bir insan 
olacaktır. 

Çabadan ve etkinlik göstermeden yoksun bir oyun her 
zaman kötü bir oyundur. Gördüğünüz gibi bu noktada oyun ça
lışmaya çok benzer. 

Oyun çocuğa sevinç verir. Yaratma ya da zafer sevinci. 
nitelik sevinci. Daha iyi bir çalışma sağlar. Burada tam bir 
benzerlik vardır. 

Bazılan çalışmanın oyundan, çalışma sorumluluk ge
rektirdiği halde, oyunda bunun olmamasıyla ayırdedildiğini 
düşünür. Bu doğru değildir: Oyunda da çalışmada olduğu 
kadar büyük bir sorumluluk payı vardır, elbette doğru dürüst 
bir oyun sözkonusuysa. Aşağıda bundan aynntılı olarak sö
zedeceğiz. 

Peki oyun çalışmadan nasıl ayırdedilir? Tek bir noktada: 
Çalışma insanın maddi, kültürel, başka bir deyişle toplumsal 
değerlerin üretimine, kolektif üretime ya da onun yönetimine 
katılmasıdır. Oyun bu tür amaçlar gütmez, oyunun toplumsal 
amaçlarla doğrudan ilişkileri yoktur, ama dolaylı ilişkileri var
dır: Insanı bu fiziksel çabalara ve çalışma için kaçınılmaz 
olan ruh durumuna alıştınr. ' 

Ana babalardan çocuklann oyununun yönetilmesinde is
temek zorunda olduğunuz şeyler şimdi açıktır. Oyunun ço
cuğun tek özlemi olmamasına ve onu toplumsal amaçlardan 
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uzaklaştınnamasına özen göstennek ilk planda gelmelidir. 
İkincisi de oyunda, çalışma için gerekli olan fiziksel ve ruhsal 
alışkanlıklan biçimlendinnelidir. 

İlk amaç biraz önce de söyledi�imiz gibi, çocu� aşa
malı olarak, yavaş yavaş ama kesinlikle oyunun yerini alacak 
olan çalışma alaruna çekerek gerçekleşir. İkinci amaç ise oyu
nun kendisinin zekice yönetilmesidir. Oyunun seçimiyle ve 
oyunda çocu�a yapılan yardımla . 

Şimdiki söyleşi boyunca yalnızca ikinci amaçtan söz 
edece�iz, özel bir söyleşi de çalışma yoluyla e�itime ay
nlacak. 

Ana babalann ço� kez oyunlan gerekti�i gibi yö
netmede yetersiz kaldı� gözlemlenmiştir. Bu yetersizlik üç bi
çimde ortaya çıkar. Bazı ana babalar açıkça çocuklann oyu
nuyla ilgilenmez ve çocuklann nasıl oyun oynayaca�ını 
kendilerinden daha iyi bildi�ini düşünürler. Çocuklan di
ledikleri gibi ve diledikleri zaman oynar ve oyunlannı ken
dileri kurarlar. Di�er ana babalar bu konuya büyük bir dikkat 
harcarlar, öyle ki, her zaman çocuklann oyunlanna kanşır, 
onlara nasıl oynanaca�ını gösterir, ço� kez yanıtını çocuktan 
önce verdikleri bilmeceler sorar ve bununla e�enirler. Çocu�a 
da yalnızca ana babayı dinlemek ve onlan taklit etmek kalır; 
böylece ana babalar çocuktan daha çok oynamış olur. E�er 
çocuk birşeyler yapmak üzereyken güçlükle karşılaşırsa, aiıne 
ya da baba yanına oturup şöyle der: 

-Sen bunu yapmayı bilmiyorsun, bak nasıl yapmak ge
rekiyor? 

E�er çocuk bir kesme işiyle u�raşıyorsa, anne ya da 
baba onun çabalannı bir süre izler, sonra elinden makası ala
rak şöyle der: 

-Sana bir tane yapayım, nasıl yapıldı�ını gör. 

Çocuk bakar ve gerçektep de babasının yaptı�ının çok 
başanlı oldu�unu görür. Ona başka bir ka�ıt parçası uzatır ve 
yine kesmesini ister, başanlanndiın hoşnut olan baba da bunu 
severek yapar. Çocuklar bu durumda yalnızca ana babanın 
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yaptıgını taklit eder, güçlükleri aşmaya, kendi yapıtının ni
teliklerini iyileştirmeye alışamaz ve yalnızca yetişkinlerin 
herşeyi iyi yapacagı düşüncesine çok çabuk kapılır. Bu ço
cuklarda başansızlık korkusu ve kendi güçlerine güvensizlik 
gelişir. 

Bazı ana babalar da en önemli şeyi oyuncaklann sayısı 
olarak degerlendirir. Çocukları çok para harcadıklan ve bun
dan gurur duyduklan oyuocaklara bogarlar. Bu evlerde ço
cukların odası bir oyuncak magazasını andınr. Bu tür ana ba
balar karmaşık mekanik oyuncaklan çok sever ve çocukların 
yaşamını bunlarla doldurur. Bu çocuklar en iyi durumda oyun
cak koleksiyoncusu olur ve daha kötüsü -en sık görülen- bir 
oyuncağl' bırakıp ötekine koşar, onlarla coşku duymadan 
oynar, oyuncaklannı bozar ve kırar ve ısrarla başkalannı is
terler. 

Bu alanda iyi bir yöneltme için, ana babaların çocuklann 
oyununa ilişkin ·daha düşüneeli ve daha yargılayıcı dav
ranmalan gerekir. 

Çocuklarda oyun, herbiri özel bir yönetme yöntemi ge
rektiren pek çok gelişim döneminden geçer. Bunların ilki 
odada oyuncaklarla oynanan dönemdir. Beş ya da altı yaş
Ianna dogru sona erer ve çocugun yalnız başına oynamayı 
yeğlemesi, çok seyrek olarak bir ya da iki arkadaşın katılımını 
kabul etmesi olgusuyla ayırdedilit. Çocuk bu yaşta kendi 
oyuncaklanyla oynamaktan hoşlanır ve başkalarınınkiyle is
teyerek oynamaz. Çocugun kişisel yetenekleri işte bu dö
nemde gelişir, yalnız başına oynarken bencil olacağından 
korkmamak gerekir. Bu birinci dönemin çok uzun sOr
memesine ve normal bir süre sonra ikinci aşamaya ge
çilmesine dikkat ederek, ona yalnız oynama olanağı ve
rilmelidir. Birinci dönemde çocuk grup olarak oynama 
yeteneğinden yoksundur, arkadaşlanyla sık sık kavga eder ve 
onlarla ortak bir amaç edinmeyi bilemez. Ona bireysel oynama 
özgürlüğü verilmeli, arkadaşlanyla oynamaya zor
lanmamalıdır, çünkü bu, çocuktaki oyun isteğini yok eder, 
onda sinideome ve taşkınlık yapma alışkanlığı yaratır. Küçük 
yaşta yalnız başına iyi oynayan çocuğun, daha sonra ar
kadaşlanyla da iyi oynayacağını korkmadan söylemek müm-
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kündür. Çocuk bu yaşta büyük bir saldırganlıkla da kendisini 
gösterir, belli bir anlamda bir "mülk sahibi" dir. En iyi yön
tem, çocugun bu saldırganlıgına fırsat vennemeye ve bu "mül
kiyetçi" içgüdülerini egitmeye dayanır. Çocuk yalnız oynarsa 
yeteneklerini geliştirir. Hayal gücü, yapıcı alışkanlıklar, 
maddi örgütlenme. Bu yararlıdır. Eger onu kendi istegine kar
şın grupla oynamaya zorlarsanız, onu böylece saldırganlıktan 
ve bencillikten kurtaramasınız. 

Çocuğun yalnız başına oynama konusundaki bu tercihi, 
yerini kimilerinde daha erken, kimilerinde daha geç, ar
kadaşlanna ve grup oyunlanna duyulan ilgiye bırakır. Ye
terince güç olan bu geçiş dönemini atıatması için çocuğa 
mümkün olduğu kadar yardım etmek gerekir. Arkadaş çevresi 
en uygun koşullarda genişletilmelidir. 

Çocuk oyununun ikinci dönemi yönetme açısından daha 
güçtür, çünkü çocuklar artık ana babanın gözleri önünde oy
namaz, ama daha geniş bir toplumsal alanda dolaşır. Bu 
dönem on bir, on iki yaşianna kadar sürer ve okul yaşının bir 
bölümünü içine alır. 

Okul çocuga daha fazla arkadaş saglar, ilgi alanını ge
nişletir, onu özellikle oyun etkinliği konusunda daha güç bir 
alana· sokar, ama buna karşılık hazır bir örgütlenme, daha net 
ve daha önemli olan belirli bir sistem, nitelikli egitbilimcilerin 
yardımını getirir. İkinci dönemde çocuk artık toplumun, ama 
ince bir disipline, toplumsal denetime sahip olmayan bir çocuk 
toplumunun üyesi sayilır. Okul ikisini de sağlar, okul oyunun 
üçüncü dönemine bir geçiş biçimidir. 

Bu üçüncü dönemde çocuk bir kolektifin, amacı yalnızca 
oyun olmayan emeğe dayalı bir kolektifin, bir okul kolektifinin 
üyesi olarak görünür. Bu nedenle bu yaşta oyun daha kolektif 
biçimler alır ve yavaş yavaş bazı kültür fizik hedeflerine, ko
lektif disiplin ve kolektif çıkar kavramı gibi bazı temel ku
rallara yönelerek sportif oyun haline gelir. 

Oyunun gelişiminin bu üç .. döneminde ana babalann et
kisinin büyük bir önemi vardır. Onem sıralamasında ilk sırayı 
doğal olarak, çocuğun henüz, yönetici olarak yalnızca ana ba-
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banın bulundugu ailenin dışında hiçbir kolektife üye olmadıgı 
ilk dönem alır. Ama ana babanın etkisi diger dönemlerde de 
önemli ve saglıklı olabilir. 

Oyunun bu üç döneminde, görünürdekinden daha ge
lişkin doyumlar, katıksız ve yalın tad alma için, istekleri; dü
şüncenin gelişimini güçlendirmek, hayal gücünü ge�iştirmek 
ve güçlükleri aşmak için de yetenegi işlemelisiniz. Ikinci ve 
üçünçü dönemlerde çocuğunuzun topluma girdigini ve ondan · 
artık yaruzca oynamayı bilmesinin degil, ama insanlara ge
rektigi gibi davranınayı bilmesinin de beklendigini hiçbir 
zaman aklınızdan çıkarmamalısınız. 

ÇAllŞMADA ECmM 

Ana babalann özellikle arnınsaması gereken ilk şey 
şudur: Çocugunuz emekçi toplumun bir üyesi olacaktır ve 
sonuç olarak bu toplumdaki önemi, yurttaş olarak degeri yal
nızca, kolektif çalışmada yer almasına ve bu çalışmaya ha
zırlanabilrne ölçüsüne baglıdır. Rahatlıgı, maddi yaşam dü
zeyi de buna baglıdır, çünkü bu Anayasamızda yazılıdır: 
"Herkesten yeteneklerine göre, herkese emegi kadar". Biz tüm 
insaniann yaratılıştan çalışma yeteneklerine sahip olduğunu, 
ama yaşam içerisinde bazılannın çok iyi, kimilerinin de daha 
kötü çalıştıgını, birilerinin en basit, digerlerinin daha kar
maşık ve sonuç olarak daha degerli görevler yapmaya ye
tenekli oldugunu iyi biliyoruz. Bu farklı çalışma yetenekleri 
insan için doga vergisi degildir, ama insanda tüm yaşamı, özel
likle de gençlik dönemi boyunca biçimlenmiştir. 

Sonuç olarak çalışmaya hazırlanma, çalışma ye
teneginin biçimlenmesi, yalnızca gelecekteki yurttaşın iyi ya 
da kötü hazırlanması ve egitimi degil, ama onun gelecekteki 
çıkarlannın ve yaşam düzeyinin ilk nedenleridir. 

Çok dogaldır ki, aile sınırlan ,içerisinde genelde ni
teliklendirme olarak adlandınlan bu emekçi egitim türünü ço
cuga vermek çok güçtür. Aile iyi bir özel mesleki bi
çimlendirme vermek durumunda degildir; erkek ya da kız 
çocuk bazı toplumsal örgütlenmelerin içerisinde bir nitelik ka
zanır: Okulda, fabrikada, bir kuruluşta, yetenek kurslannda. 
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Aile hiçbir durumda ona özel mesleki bir biçimlendinne ver
meye kalkışmamalıdır. Buna genellikle eskiden rastlanırdı: 
Eger baba kunduracıysa, meslegini ogluna ögretiyordu, eger 
marangoz ise çocuk marangoz "çıraklıgı" yapıyordu. Bilindigi 
gibi kızlar hep özendikleri ev kadınlıgı meslegini ög
reniyorlardı. Sovyet yönetiminde gelecekteki yurttaşın ni
teliklendirilmesiyle devlet ilgilenir, devlet bu görev için çok sa
yıda güçlü ve iyi donatılmış kuruma sahiptir. 

Ama, ana babalar ailedeki egitimin mesleki bi
çimlendinneyle hiçbir ilgisi bulunmadıgını da kesinlikle dü
şünmemelidir. Çalışmaya aile içerisinde yapılan hazırlık, in
sanın gelecekte nitelik kazanması için çok büyük önem taşır. 
Aile içerisinde iyi bir çalışma egitimi alan çocuk, sonraki mes
leki hazırlığını büyük bir başanyla gerçekleştirecektir. Oysa 
aile içerisinde hiçbir çalışma deneyimi kazanmamış olan ço
cuklar iyi bir nitelik de kazanamazlar, her türden ba
şarsızlıklara uğrarlar ve devlet kururnlarının tüm çabalarına 
karşın kötü işçiler olacaklardır . 

. . .  Aile içerisindeki çalışma eğitiminde yönternin şu yanı 
önemlidir: Çocuğa herhangi bir çalışma yöntemiyle ya
pabilecegi belli bir görev verilmelidir. Bu görev kısa süreli, bir 
ya da iki günlük olmamalıdır. Aylara, dahası yıllara yayılan 
uzun süreli bir nitelik taşımalıdır. Araçların seçiminde çocuğa 
belli bir özgürlük tanırnak ve ona işin yapılması ve niteliği 
konusunda belli bir sorumluluk yüklernek önemlidir. Çocuğa 
şöyle şöylenınesi uygun değildir: 

- Al, işte bir süpürge, bu odayı süpür, şöyle. 

Belirli bir odanın temizliğinin sağlanmasını uzun süreli 
bir görev olarak çocuğa vennek ve onu, kendi sorumluluğunda 
bu işi nasıl yapacağına karar vennesi için özgür bırakmak en 
iyisi olacaktır. Birinci durumda çocuğa yalnızca fiziksel güce 
dayalı bir iş önenniş olursunuz, ikincisinde ona bir örgütleme 
görevi verirsiniz, bu ikincisi daha gelişkin ve daha yararlıdır. 
Sonuç olarak emekçi görev daha karnıaşık ve bağımsız, eği
tim açısından daha iyidir. Pekçok ana baba bu durumu göz 
önüne almaz. Çocuktan şunu bunu yapmasını ister, ama ona 
çok anlamsız görevler venniş olurlar. Küçük kız ya da erkek 
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çocu� bi�eyler satın alması için bakkala gönderirler, ama 
ona belirli ve sürekli bir iş, öme�in evdeki sabun ya da diş 
macununun bitip bitınedi�ini izleme görevi verilmesi çok daha 
iyi olacaktır. 

Çocuklann eme�inin aile yaşamına katılması çok erken 
başlamalıdır. Bu katılım oyun içerisinde başlamalıdır. Oyun
caklannın korunmasından, oynadı�ı ve oyuncaklannın bu
lundu� yerin düzeninden ve temizli�inden sorumlu oldu� ço
cu�a gösterilmelidir. Ve bu işi ondan en genel çizgileriyle 
isternek gerekir: Bunun temiz olması gerek, eşya rastgele atı
lıp heryere da�ılmamalı, oyuncaklar tozlu olmamalı. Do�al 
olarak ona bazı temizlik yöntemleri gösterilebilir. ama toz 
almak için temiz bir bez gerekti�ni kendi kendine bulması, bu 
bezi annesinden kendisinin istemesi, bu bezle bazı yerleri te
mizlemesi, daha iyisini istemesi, vb. genel olarak olumlu ola
caktır. Dahası gücü oranında, kuşkusuz gerekli araçlar da 
önüne koyularak kınk oyuncakların onanın işi de ona bı
rakılmalıöır. 

Çocuk büyüdükçe emekçi görevleri daha karmaşık ve 
oyundan daha farklı olmalıdır. Çocuklara verilecek bazı iş tür
lerini sıralayaca�ız, kuşkusuz her aile kendi yaşam ko
şullannı ve çocukların yaşını hesaba katarak bu listeyi ta
mamlayıp düzeltebilir. 

1-Bir odadaki ya da tüm evdeki çiçekleri sulamak, 

2-Pencere kenarlannın tozunu almak, 

3-Yemekten önce sofrayı hazırlamak, 

4-Tuzluk ve di�er baharat kaplannın her zaman dolu ol-
masına dikkat etmek, 

5-Babamn çalışma odasım düzeltmek, 

6-Kitap raflarını ya da kütüphaneyi düzeltınek, 

?-Gazeteleri toplamak ve onlan, okunmuşlan ve yenileri 
ayırarak belidi bir yere kaldınnak, 
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8-Kedi ya da köpeğin yemeğini vennek, 

9-Lavaboyla ilgilenmek, sabun, diş macunu ve baba için 
traş bıçağı almak, 

l O-Bir odayı ya da bu odanın bir bölümünü temizlemek, 

l l -Kendi düğmelerini dikmek ve bunun için gereken her
şeye eksiksiz sahip olmak, 

1 2-Büfeyi toplamak ve düzenlemek, 

1 3-Kendisinin, ana babanın ya da küçük kardeşinin giy
silerini temizlemek, 

1 4-Kartpostal, fotoğraf ya da resimlerle odayı süslemek, 

1 5-Ailenin bir serası ya da bir sebZe bahçesi varsa, belli 
bir bölümün çalışmalanyla ekme ve toplama işleriyle il
gilerunek, 

1 6-Evin · çiçeklendirilmesine özen göstennek ve bunun 
için bazen kent dışına çıkmak (daha büyük yaştakiler için), 

1 7-Telefon varsa telefona bakmak, evin telefon rehberini 
tutmak, 

1 8-Daha büyükler için, ailece sinemaya ya da tiyatroya 
gitmeyi örgütlemek, programlarla ilgili bilgi edinmek, biletleri 
almak, saklamak, 

1 9-Aile üyelerinin sık sık gittiği yerleri saptayarak ula
şım yollannın lıstesini tutmak, 

20-Evdeki ecza dolabını düzenlemek, kendi so
rumluluğundaki herşeyin tam olmasına özen göstennek, 

2 1 -Evde görülen haşaratlan yoketmek için etkin ön
lemler olmak, 
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22-Bazı ev işlerinde anneye ya da abiaya yardım etmek. 

Her aile kendi bünyesinde bu türden az çok ilginç olan ve 



çocugun gücünü aşmayan çok sayıda iş bulacaktır. Dogaı ola
rak çocugu işle bogiDamak gerekir, ama her durumda ana ba
banın göreviyle çocuklannki arasındaki farkın çok belirgin ol
maması kaçınılmazdır. Eger anne ya da baba ev işlerinde fazla 
zorlanıyorsa, çocuklar onlara yardım etmelidir. Bazen de şu 
durumla karşılaşılır: Eger evde bir hizmetçi kadın varsa, ço
cuklar sık sık kendi yapabilecekleri işleri ona bırakmaya alı
şırlar. Ana baba bu konuda çok dikkatli olmalı ve mümkün ol
dugu kadar çocukların yapabilecegi ve yapmak zorunda oldugu 
işleri hizmetçi kadının yapmamasını sagıamalıdır. 

Ve çocuklar okula başladıgında, onlann evde daha çok 
çalışmayla karşı karşıya kalacagını her zaman anımsamak ge
rekir. Dogal olarak bu çalışma en önemli iş olarak de
gerlendirilmeli ve ilk plana geçmelidir. Çocuklar okul ça
lışmasıyla yalnızca bireysel degil, ama toplumsal da olıın bir 
görevi yaptıklannı ve başanlanyla yalnızca ana babalaona 
degil, devlete karşı sq_rumluluklannı da yerine getirdiklerini 
açıkça anlamalıdır. Ote yandan yalnızca okul çalışmasını 
önemli kabul edip diger bütün emege dayalı işleri bir kenara 
atmak yanlış olacaktır. Okul çalışmalanna verilen salt öncelik 
çok tehlikelidir. çünkü çocuklan, aile kolektifinin çalışmasını 
ve yaşamı küçümserneye iter. Karşılıklı yardımla ola
bildigince sık kendisini gösteren bir kolektiflik havası aile içe
risinde sürekli duyumsanmalıdır. Bize şu sorulabilir: Çocuk 
hangi araçla şu ya da bu emege dayalı çalışmaya özen
dirilebilir ve özendirilmelidir? Bu araçlar çok degişiktir. 
Çocuk küçük yaşlarda dogal olarak pekçok şeyin' kendisine 
salık verilmesine ve gösterilmesine gereksinme duyar ama 
genel olarak çocugun, anne ya da babanın yapacak zamanı ol
madıgını gördügü zaman şu ya da bu işin yapılması ge
rektigini kendiliginden anlaması ve kendi inisiyatifiyle aile ko� 
lektifine yardım etmesi durumunun ideal olarak 
degeriendirilmesi kaçınılmazdır. Çocuktaki bu çalışma dü
zenini, kolektifin gereksinmelerine duydu� bu ilgiyi egitmek, 
gerçek bir Sovyet yurttaşını egitmek demektir. 

Sık sık çocugun, deneyimsiz oldugu için ya da yön
le�dirme eksikliginden dolayı şu ya da bu çalışmanın ge
rekliligini anlamada yetersiz kaldıgı olur. Bu durumda ana 
baba onu ihtiyatla uyarmalı, çocuga bu göreve yönelik dav-
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ranışının bilincinde olması ve göreve katılması için yardım et
melidir. Bu noktaya varmanın en iyi aracı genel olarak çocukta 
bu çalışmaya ilişkin basit bir teknik ilgi uyandırmaktır, ama 
yanıltıcı olmamak gerekir. Çocuk, kendisinde özel bir ilgi 
uyandırmayan ve ilk anda ona cansıkıcı görünen işleri de yap
mayı bilmelidir. Genel olarak çocuk öyle bir tarzda eğitilmetidir 
ki, emeğe dayalı çabasının temel unsuru, onun eğlendirici yanı 
değil, yaran ve gerekliliği olmalıdır. Ana babalar çocukta, boşa 
gitmeyen işleri de sabırla ve surat asmadan yapma yeteneğini 
geliştirmelidir. Daha sonra çocuk büyüdükçe, eğer bu işin de
ğerini kavramışsa, en sıkıcı işten bile zevk alacaktır. 

Işe duyulan ilginin ya da işin gerekliliğinin çocukta ça
lışma arzusunu uyandırmak için yetersiz kaldığı durumda ri
caya başvurulabilir. Bu araç diğerlerinden, çocuğu seçiminde 
tamamen özgür bırakarak kullanıldığında aynlır. Zaten böyle 
olmalıdır. Rica çocuğa, ondan istediğiniz şeyi hiçbir baskı al
tında kalmadan, kendi isteğine göre yapmasını hissettirecek bir 
tarzda olmalıdır. Şöyle demek gerekir: 

-Senden istediğim bir şey var. Gerçi bunun güçlüğünü, 
yapacak başka işlerin olduğunu biliyorum . . .  

Rica, çocuğa seslenmenin en iY,i. en olumlu aracıdır, 
ancak çok da abartılmaması gerekir. Özellikle, çocuğun ken
disinden istediğinizi sevinerek yerine getireceğine emin ol
duğumuz zaman başvurulması tercih edilir. Eğer bu konuda 
kuşkulannız varsa, pratik bir ton ve güvenli, dingin bir tarzda 
görev vermenin alışılmış biçimine başvurun. Eğer ço
cuğunuzun küçük yaşlanndan başlayarak, ona seslenmenin bu 
iki biçimini zekice ardarda kullanırsanız ve özellikle onun ki
şisel inisiyatifini gözetirseniz, ona çalışmanın gerekliliğini 
kendiliğinden görmesini ve bunu kendiliğinden yapmasını öğ
reteceksiniz ve istekleriniz hiçbir zaman yerine getirilmemiş ol
mayacaktır. Yalnızca eğitsel çalışınanızı ihmal ettiğiniz zaman 
baskıya başvurmak zorunda kalacaksınız. 

Baskı, emrin basitçe yinelenmesinden soğuk ve titiz bir 
tonla yinelenmesine kadar çeşitli biçimler altında olabilir. 
Hangi durumda olursa olsun, hiçbir zaman fiziksel baskıya 
başvurmamak gerekir; çünkü bu, bütün araçlann en az etkili 
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olanıdır ve çocukta çalışmaya karşı nefret duygusunu ge
liştirir. 

Ana babalann en çok karşılaştı�ı sorun, tembel ço
cuklara nasıl davranacaklannı bilmemeleridir. Tembellik yani 
fiziksel çabaya duyulan nefret, ancak çok seyrek durumlarda 
sa�lık bozuklu�, fiziksel zayıflık ve cansız karakterle açık
lanabilir. Bu durumda do�al olarak yapılacak en iyi şey bir 
doktora başvunnaktır. Ama tembellik çocukta en çok, ana 
baba küçük yaşlardan başlayarak ondaki enerjiyi e�itmeyi, 
onu güçlükleri aşmaya alıştınnayı , onda ev işlerine yönelik 
ilgi uyandınnayı ihmal etti�i,ona çalışma alışkanlı�ını, ça
lışmanın yarattı�ı zevk.in alışkanlı�ını vennedi�i zaman, 
kötü bir e�itimin sonucu olarak gelişir. Tembelli�e karşı mü
cadelenin tek yolu çocu�u aşamalı olarak çalışma alanına 
çekmek ve onda çalışmaya karşı yavaş yavaş ilgi uyan
dırmaktır . 

. .İşin niteli�i üzerine de birkaç şey söylememiz ge
rekiyor. İşin niteli�ine büyük önem verilmelidir: Her zaman 
en yüksek niteli�i isternek ve bunu ciddi olarak isternek ge
rekir. Çocuk do�al olarak deneyimsizdir, genelde bir işi ek
siksiz yapmak için fiziksel olarak yetersizdir. Ondan yalnızca 
kendi araçlan, gücü ve anlayışı ölçüsünde nitelik istenmelidir. 

Kötü bir iş nedeniyle çocu� azarlamak, onu utan
dınnamak, ona sitem etmemek gerekir. İşin doyurucu bir tarz
da yapılmadı�ı. düzeltmek için ya da tamamen yeni baştan 
yapmak için yeniden ele alınması gerekti�i yalın ve dingin bir 
biçimde söylenmelidir. Ve ana baba hiçbir zaman çocu� 
işini üstlenmemelidir; yalnızca bazı durumlarda, çocu�n gü
cünü açıkça aşan bir işin bir bölümünü yapabiliriz, böylece 
ona bu işi vererek yaptı�ımız yaniışı düzeltmiş oluruz. 

Ana babalara, çalışma alanında bazı ödül ya da cezalara 
başvunnalannı kesinlikle önenniyoruz. Eme�e dayalı görev 
ve onun yapılması, çocukta kendili�inden duyaca�ı bir sevinç 
yaratmalıdır. Ona iyi bir iş yaptı�ını söylemek, çocu�un ça
balarının en iyi ödülü olmalıdır. Onun beceriklili�ini, yaratıcı 
düşüncesini, çalışma yöntemlerini övmeniz onun için böyle 
bir ödül olacaktır. Ancak bu sözlü övgüleri de abartmamak ge-
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rekiyor, çocuğun yaptığı işi özellikle dostlannızın ve ta
nıdıklanruzın yanında övmeniz uygun değildir. Aynı şekilde 
onu kötü yapılmış ya da bitmemiş bir iş için de ce
zalandırmanız gerekmez. Bu durumda esas olan şey, işin 
hemen yapılmış olmasıdır. 

CINSEL E(;tr!M 

Cinsel eğitim en güç eğitbilimsel sorunlardan biri olarak 
değerlendirilmektedir. 

Gerçekten de bu denli karşık ve içerisinde bu denli yan
lış düşünce taşıyan bir sorun yoktur. Yine de bu sorun pra
tikte bu denli güç değildir ve pekçok ailede sıkıntılı bir ka
ramsarlığa düşülmeden basitçe çözümlenmiştir. Bu sorun 
yalnızca, öteki eğitsel soruruann bütünlüğünden soyutlanarak 
aynca değerlendirildiği ve kendisine çok büyük bir önem ve
rildiği zaman güçleşir. 

Ailedeki cinsel eğitim sorunu ancak, ana babalar ço
cuklannın cinsel eğitiminde gözebnek zorunda olduklan amacı 
açıkça ortaya koyduklan zaman çözülebilir. Eğer bu amaç ana 
babalar için açıksa, ona ulaşmanın yollan da açık olur . 

. . .  Cinsel yaşam sorunlannda toplumsal ahiakın gerekleri 
nelerdir? Bu ahlak her kadının ve her erkeğin cinsel ya
şamının, yaşamın her iki alanıyla da kesinlikle uyum içe
risinde olmasını gerektirir: Aile ve sevgi. Yalnızca karşılıklı 
bir sevgi üzerine kurulmuş ve kendisini aile içerisinde yani eş
lerin birliğinde, iki amaca yönelik birlikte gösteren cinsel ya
şamı haklı ve meşru kabul eder: İnsanlık mutluluğu, ço
cukların doğumu ve eğitimi. 

Sonuç olarak cirisel eğitimin amacı açıktır: Ço
cuklanmızı öyle bir tarzda eğitmeliyiz ki, cinsel yaşamın tat
lanru yalnızca sevgiyle tarusın, sevinçlerini, sevgilerini ve 
mutluluklannı yalnızca aile içerisinde gerçekleştirsinler. 

Çocuğunuzun cinsel içgüdüsünün eğitiminden söz eder
ken sonuç olarak onun gelecekteki sevgisinin eğitiminden ve 
bir ailenin gelecekteki üyesi olarak kendi eğitiminden söz 
etmek zorundayız. Başka bir cinsel eğitim zararlı ve anti-
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toplumsal olacaktır. Her anne ve her baba önüne öyle bir amaç 
koymalıdır ki, yetiştirdiği geleceğin kadın ya da erkek yurttaşı 
yalruzca karşılıklı sevgide mutlu olabilsin ve cinsel yaşamın 
tadlanru yalnızca bu sevgi türünde arayabilsin. Eğer ana baba 
böyle bir şey amaçlamaz ve böyle bir amaca da ulaşamazsa 
çocuklar düzensiz bir cinsel yaşama, sonuç olarak da gözyaşı, 
mutsuzluk ve sıkıntı dolu bir yaşama sahip olacaklardır . 

. . .  Sevgiye ve ortak yaşama ilişkin sorunlarda, insanın 
genel yetenekleri, politik ve ahlaksal kişiliği, gelişimi, iş 
yapma kapasitesi , dürüstlüğü, yurduna bağlılığı, toplum için
duyduğu sevgi her zaman kesin bir rol oynayacaktır. Geleceğin 
insanının cinsel yaşama hazırlanmasının her zaman, her adım
da, dahası ana baba ve eğitimcilerin cinsel eğitimi dü
şünmedikleri sırada bile gerçekleştiği de kesinlikle doğ
rudur. "Tembellik tüm kötülüklerin anasıdır" diyen atasözü bu 
genel yasayı açıkça _ortaya koyar, ama kötülüklerin yalnızca 
anası yoktur. Salt tembellik değil, ama toplumsal ahlak ku
rallarına ters düşen herşey insanı kaçınılmaz olarak toplum 
içerisinde yanlış davranışlara ve düzensiz bir cinsel 'yaşama 
yöneltir. 

Sonuç olarak bu alandaki kararlı unsuru oluşturan şey, 
yalnızca cinsel eğitime ayrılmış bazı özel araçlar değil, eğitici 
çalış�anın kendi bütünlüğü içerisindeki genel karakteridir. 

Ama bu sorunların çözümü için yararlı olacağı samlan 
özel bazı yöntemler ve bazı davranış biçimleri de bulunur.Ve 
bu yöntemlere, bu davranışlara ilişkin büyük umutlar besleyen 
ve bunları eğitsel bilgeliğin en üst düzeyindeki ifadesi olarak 
değerlendiren insanlar vardır. 

Bu özel reçetelerin açıkca, cinsel eğitimde izlenecek en 
zararlı yollan oluşturduğunu söylemek kaçınılmazdır ve özel
likle bu konuda dikkatli olmak gerekir. 

Eskiden cinsel eğitime çok büyük bir ilgi gösterilmişti. 
Birçok kimse cinsel alanın insanın fiziksel ve ruhsal ol
şumundaki kesin, temel alan olduğunu ve insan dav
ranışlannın tamamen cinsel alana bağlı bulunduğunu dü
şünüyordu. Bu "kuramsal" önennelerin savunuculan gençkız 
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ya da delikanlının tüm eğitiminin gerçekte cinsel eğitim ol
duğunu kanıtlamaya çalışıyordu. 

Bu "kuram" lann büyük ço�uğu büyük bir kesime 
ulaşamadan kitaplarda sıkışıp kaldı, ama bir kısmı da geniş 
çevrelere sızdı ve en zararlı, en tehlikeli düşüncelere yolaçtı . 

Herşeyden önce çocuğun cinsel yaşam konusunda akılcı 
bir hazırlık döneminden geçirilmesi için, hiçbir şeyin "uta
nılacak", hiçbir şeyin gizemli görünmemesi için uğ
raşılıyordu. Bu amaçla çocu�� mümkün olan en kısa sürede, 
bebeklerin dünyaya geliş gizini de açıklayarak, cinsel ya
şamın gizlerini anlatmanın yollan aranıyordu. Ve doğal olarak 
gerçek bir "korku" ile, çocuklan leylekler ve bebeklerin dün
yaya gelmesinden sorumlu diğer lçurgusal vaklıklar hakkında 
öyküler uydurarak aldatan "budalatar" la alay ediyordu. Tüm 
bunlar çocuğa açıkça iınlatılır, cinsel yaşamın sunuluşunda 
utandıncı hiçbirşey kalmazsa çocuğa iyi bir cinsel eğitim ve
rilmiş olabileceğine inanılıyordu. 

Bu tür öğütleri büyük bir dikkatle karşılamak gerekiyor. 
Cinsel eğitimin sorunlannı daha da dinginlikle aşmak ve bu 

noktada onaolmaz aptallıklar yapmamak gerekir. Kuşkusuz 
çocuk sık sık bebeklerin nereden geldiğini sorar, ama bu so
runla ilgilenmesi olgusundan, en küçük yaşlarından itibaren 
ona herşeyi anlatmak gerektiği sonucu çıkmaz. Çocuğun her
şeyi bilmediği tek konu yalnızca cinsel sorun değildir. Ya
şamın öteki alanlannda da bilmediği pekçok şey vardır ve 
yine de onu, olgunlaşmadan, yeteneklerinin üzerinde bilgilerle 
doldurmak için baskı altına almayız. 

Çocuğa üç yaşındayken havanın neden soğuk ya da 
sıcak olduğunu, günlerin neden uzadığım ya da kısaldığını 
açıklamayız. Dahası <>na yedi yaşındayken, bir uçak mo
torunun yapısını bu sorunla ilgilenmesine karşın açıklamayız. 
Her bilgi zamanı gelince verilir ve onu şöyle yanıtlamakta hiç
bir tehlike yoktur: 

Henüz çok küçüksün, biraz daha büyüdüğünde an-
layaeaksın. · 

Çocuğun cinsel sorunlara ısrarlı bir ilgi göstermediğini 
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ve zaten böyle olaınayacagını gönnek gerekir. Bu ilgi ancak 
ergenlik döneminde dogar, ama bu dönemde de zaten cinsel 
yaşamda çocuk için gizemli kalan hiçbir şey yoktur. 

Bu nedenle çocugun geçici bir sorusundan yararlanarak 
"bebeklerin dogmasının gizi"ni açıklamada acele etmenin 
ivedi hiçbir gerekliligi olamaz. Bu sorular çocukta henüz hiçbir 
özel cinsel merak uyandırmamaktadır ve gizin açıklanması 
onda hiçbir heyecan ya da sıkıntıya yolaçmaz. Eger çocugun 
sorusunu bir şaka ya da gülümsemeyle, az çok ustalıkla ge
çiştirir.;eniz, çocuk sorusunu unutacak ve başka şeyle il
gilenecektir. Ama ona kadınla erkek arasındaki ilişkilerin en 
özel aynntılan üzerine açıklamalara kalkışırsanız, merakını 
zorla cinsel alana çeker ve düş gücünü çok erken uyandınnış 
olursunuz. Ona vereceginiz bilgiler tamamen yararsız ve ge
reksizdir, ama onda uyandıracagınız bu düşleme oyunu, ço
cukta, henüz zamanı gelmemiş cinsel tutkulann başlamasına 
neden olur. 

Çocugtın, dünyaya gelmenin gizini arkadaşlanndan ög
renmesinden ve bu bilgiyi saklı tutmasından endişelenmek ta
mamen gereksizdir. Gizin bu durumda hiçbir korkunç yanı 
yoktur. Çocuk insan yilşamının pekçok yanının, herkesin duy
masırun ve tüm toplumun gözleri önüne serilmesinin ge
rekmedigi gizli, özel bir alan oluşturdugunu ögrenmelidir. Ço
cuklarla cinsel sorunlar ancak, çocukta özel yaşama yönelik 
tutum egitildigi, bazı şeyler konusundaki suskunlugu bilgece 
koruma alışkanlıgı biçimlendirildigi zaman ve sonuç olarak 
daha ileriki yıllarda konuşulabilir. Bu konuşmalar anne ile 
kız, ya da baba ile ogul arasında kesin bir gizlilik içerisinde 
geçmelidir. Bunun gerçekten ve kesinlikle yararlı olacagı gö
rülecektir; çünkü bu konuşmalar gençkız ya da delikaniıda 
cinsel yaşamın dogal uyanışına denk düşer. Bu dönemdeki bu 
tür konuşmalar artık sakinealı olamaz, çünkü ana babalar ve 
çocuklar, tartışmanın bazı yararlı nedenlerden dolayı ka
çınılmaz oldugu gizli ve önemli bir konuya degindiklerini an
lamışlardır. Bu konuşmalar cinsel saglık, özellikle de cinsel 
ahlak sorunlarını içennelidir. 

Cinsel olgunlaşma döneminde bu tür konuşmalann ge
regini kabul etmekle birlikte, önemini çok da fazla abartmamak 
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gerekir. Doğruyu söylemek gerekirse, okulda örgütlenen bu ko
nuşmaların bir doktor tarafından yapılması en iyisi olacaktır. 
Ana babalarla çocuklar arasında her zaman, arada bir bu denli 
güç konuların çok açık konuşulmasıyla bozulan bir güven, 
sevgi ve dürüstlük ortamının olması istenilen bir şeydir. 

Çocuklarla cinsel konularla ilgili zamansız tartışmaların 
yapılmasını başka nedenlerden dolayı da salık vermiyoruz: 
Bu sorunların açıkça ve zam;ı.nından önce tartışılması çocuğu 
çinsel alanda kabaca akılcı bir kavram geliştirmeye yöneltir, 
yeni yetmenin bazen en özel cinsel deneyimlerini dü
şüncesizce başkalarına anlattığı böyle utaiımazlığın kö
keninde bu vardır. 

Bu türden konuşmalar cinsel sorunu çocuğa dar bir fiz
yolojik açıdan sunar. Cinsellik konusu bu durumda sevgi ko
nulanyla, yani kadın açısından daha düzeyli ve toplumsal ola
rak daha değerli bir davranışla güzelleşmemiştir. 

Eğer çocuk sevgi konusunda hiçbir şey bilmiyorsa, cin
sel ilişkilerin sevgiyle yüceldiği gerçeği küçük bir çocuğa 
nasıl anlatılabilir? Bu tür konuşmalar ister istemez dar bir fiz
yolojik çerçevenin dışına çıkamayacaktır. 

Ama büyüdükleri zaman oğlunuz ya da kızınızla cinsel 
sorunlardan söz ederken, bu sorunu sevgiyle i lişkilendirmek 
ve genç kız ya da delikanlının kafasında tüm bu sorunlar için 
derin bir saygı, uygar. estetik ve insanca bir saygı yerleştirmek 
mümkün olacaktır. Gençlerimiz sevgi konularına edebiyattan, 
arkadaş çevrelerinden, deneyimden, toplum içerisindeki göz
lemlerden alışıktır. Ana babalar gençlere, yeni yeni edin
dikleri bu bilgiler ve bu kavramlarla ilgili destek olmalıdır . 

. Cinsel eğitim, sevginin yani yaşamın umutlarla ve öz
lemlerle özdeşleşmesiyle güzelleşmiş büyük ve derin bir duy
gunun eğitimi olmalıdır. Ama böyle bir eğitim dar fizyolojik 
sorunların açık ve düşüncesiz bir sınavına başvurmadan ve
rilmelidir. 

Böyle bir cinsel eğitim nasıl verilmelidir? Bu alanda her
şeyden önce örnekler var. Anne ile baba arasındaki gerçek 
sevgi, karşılıklı saygı, birinin diğeri için gösterdiği destek ve 
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ilgi, karşılıklı olarak açıkça belirttikleri sevgi ve sevecenlik 
(çocuk eger yaşamının ilk yıllanndan beri bunlann tanıgıysa), 
güçlü egitsel etkenlerdir ve çocuklarda zorunlu olarak kadınla 
erkek arasındaki bu denli güzel ve bu denli ciddi ilişkilere ilgi 
uyandınr. 

İkinci çok önemli etken genelde çocuktaki sevgi duy
gusunun egitimidir. Eğer çocuk büyürken ana babasını, erkek 
ve kız kardeşlerini , okulunu, yurdunu sevmeyi ögrenmemişse, 
eger karakterinde kaba bir bencilligin tohumlan gelişmişse, 
artık seçecegi kadını derinlemesine sevebilecegini umut et
memek gerekir. Bu tür erkekler zaman zaman çok canlı cinsel 
tutkular duysalar bile, kendilerini çeken bu tutkulara saygı 
duymamaya, ruhsal yaşama aldırmamaya, dahası onunla hiç 
ilgilenmemeye egilimlidirler. Böylece gönül ilişkilerinden ko
layca vazgeçerler ve bu noktayla ahlalc. bozuklugu arasında 
yalnızca bir adım vardır. Bu durum dogal olarak erkekler gibi 
kadınlar için de geçerlidir. 

Çocuklukta sınalınuş bir sevgi ya da sevgiye dayalı bir 
dostluk, bazı kişilere karşı uzun süreli baglılık deneyimi, ço
cukluktan başlayarak yerleştirilmiş yurt sevgisi, tüm bunlar 
eşe ve arkadaşa karşı duyulacak gelecekteki yüksek top
lumsal duygunun egitiminin en iyi yöntemini oluşturur. Bunlar 
olmadan cinsel içgüdüyü disiplin altına almak ve freniemek 
genel olarak çok güçtür. 

Bu nedenle ana babalara, çocugun toplum ve insanlar 
açısından taşıması gereken duygular sorununa büyük ilgi gös
termelerini ögütlüyoruz. Çocugun dostlara sahip olmasını (ana 
baba, kardeşler, arkadaşlar), bu dostlarla ilişkilerin geçici ve 
bencilce olmamasını, ve çocugun onlann çıkarlannı da gö
zetmesini kollamak kaçınılmazdır. Mümkün olan en kısa sü
rede onda kasabası ya da kenti için, babasının çalıştığı fabrika 
için, sonra bütün ülkemiz için, ülkemizin tarihi ve önemli ki
şileri için ilgi uyandırmak gerekir. Dogal olarak bu amaca 
ulaşınada genel konuşmalar yeterli degildir. Çocuk çok şey 
görmeli, çok düşünmeli, tüm bunlardan sanatsal bir izienim 
edinmelidir. Edebiyat, sinema, tiyatro, bu amaçlara çok iyi hiz
met eder. 
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Böyle bir e�itim, cinsel e�itimde de olumlu bir etken ola
caktır. Kolektivisit insarun kaçınılmaz kişili�inin ve ka
rakterinin çizgilerini yaratacak ve bu insan cinsel alanda da iyi 
bir ahlaksal davraruş gösterecektir. 

Ana anlamda aile içerisinde oluşturulmuş do�ru bir sis
tem de iyi bir etki bırakacaktır. Küçük yaşlardan itibaren dü
zene alışan erkek ya da kız çocuk, sorumsuz ve düzensiz bir 
yaşam deneyimine sahip olmadı�ından bu alışkanlı�ı daha 
sonra kadın erkek arasındaki ilişkiler alanına da taşıyacaktır. 

Uygun bir sistemin daha özel bir başka önemi de var
dır. Düzensiz bir cinsel yaşam deneyimi genellikle küçük kız 
ve erkek çocuklar arasında, aylaklık, cansıkıntısı, boş ve de
netimsiz zamanlardan kaynaklanan düzensiz ve beklenmedik 
rastlantılarla başlar. Ana babalar çocuklannın kiminle ilişkide 
bulundu�nu ve bu ilişkilerden nasıl bir yarar sa�ladı�ını 
açıkça bilmelidir. Aynca iyi bir sistem, çocu� normal fi
ziksel yapısına ve cinsel uyaruşın olgunlaşmadan kesinlikle 
ortaya çıkmadı�ı durumda yardımcı olur. Saatinde yatıp kalk
mak, gereksiz yatak keyfi yapmamak iyi bir ahlaksal, sonuçta 
da iyi bir cinsel formasyondur. 

Cinsel e�itimin bir başka önemli koşulu, çocu�n iş ve 
u�raşılardaki normal yerini almasıdır. Di�er ko
nuşmalanmızda bundan sözetmiştik, ama bu sorun cinsel e�i
timde de böyük önem taşır. Akşama do�ru normal ve güzel 
bir yorgunluk ve gün boyunca yapmak zorunda oldu� işlerin 
ve yükümlülüklerin bilinci, sabahtan akşama kadar, çocuk.tak.i 
düşgücünün normal gelişiminin ve çocu�n bu gücünü iyi 
kullanmasının temel koşullannı yaratır. Bu koşullarda onda 
tembel ve havai serserili�e. düşgücünün serbestli�ne, geçici 
izienim ve rastantılara yönelik hiçbir fıziksel ya da ruhsal ge
reksinme oluşmaz. İlk yıllannı do�ru ve dakik bir sisteme uya
rak geçiren çocuklar, genel olarak alıştıklan bu sisteme ya
kınlık duyarlar ve insanlarla olan ilişkileri daha düzenli bir 
biçim alır. 

İyi bir genel e�itimin zorunlu bölümü ol.an spor da zo
runlu olarak cinsel yaşam üzerinde etki yapar. Iyi örgütlenmiş 
sportif çalışmalar, özellikle paten, kayak, yelkencilik, düzenli 
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olarak yapılan salon jimnasti�i öyle sa�lıklı ,  öyle açık ve öyle 
genel kabul gömıüş bir işieve sahiptir ki, bunu gözardı etmek 
yararsızdır. 

Bütün bu e�itsel önlemler ve gösterilen ilkeler, cinsel 
e�itimin amacıyla do�rudan ilişkili de�ilmiş gibi görünür ama 
kaçınılmaz olarak bu amaca yönelirler; çünkü karakter ew
timinde en iyi tarzı oluştururlar, gençli�in fiziksel ve ruhsal 
deneyimini düzenlerler. Bunlar aynı zamanda cinsel e�itimin 
en güçlü araçlandır. 

Ancak bu etki ve önlemlerin aile içerisinde uygulandı�ı 
durumda, ana babanın konuşma aracıyla çocuklar ve gençler 
üzerinde do�rudan etkisi kolaytaşır ve gerçekleşir. E�er gös
terdi�imiz koşullar gözetilmezse, e�er kolektiflik ve çocu�n 
insanlar açısından duygulannın e�itimi ihmal edilirse ve e�er 
sistem ve spor kötü örgütlenirse, hiçbir konuşma, en uygun, en 
şakacı olanı bile yarar getimıeyecektir. 

Bu konuşmalar her zaman rastlantısal bir karakter ta
şımalıdır. Hiçbir zaman acele etmemek ve çocu�a ders ver
memek gerekir. Ama aynı zamanda hiçbir şeyi gözden ka
çımıamak ve sonradan yanm bir işin karşısında bulunmamak 
için en küçük aynntılara bile dikkat etmek kaçınılmazdır. 

Bu tür konuşmalann ögeleri şunlar olabilir: Ölçüsüz ko
nuşmalar, başkalanndaki aile skandallanna yönelik gitgide 
artan bir ilgi, sevgililere karşı net olmayan, kuşkulu bir tutum 
gençkızlada uçan ilişkiler, düzeysiz cinsel ilgi, kadına karşı 
saygısızlık, makyajdan alınan abartılı tad, giysilerin uy
gunsuzlu�. cinsel ilişkileri aynntılı olarak veren kitaplara du
yulan ilgi. 

Daha büyük yaşta çocuklarla, sorunla ilgili olumlu 
çözüm yollan önererek ve di�er gençler, kız ve erkekler örnek 
gösterilerek, olgulann açıklanması ve çözümlenınesi için ikna 
edici bir tutum gösterilebilir. 

Bu konuşmalar daha küçük çocuklarla çok kısa, do�
rudan ve daha yalın bir davranış istendiW,ni belirten tarzda ol-
malıdır. · 
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Ana babalann aile d)şındaki kişilere yönelik sap
tamalan, e�er cinsel karakter sorunlan çocuklann yön
lendirilrnesine uygun olarak konmuşsa, konuşmalardan daha 
iyidir. Böylece ana babalar sert tepkilerini, dahası nefretlerini, 
o�l ya da kızlanndan başka davranış örnekleri beklediklerini 
kendi çocuklanndan hiç sözetmeden anlatmaya çalışarak öz
gürce ifade edebilir. Hiçbir zaman "bunu sakın yapma, bu iyi 
bir şey de�il" dememek gerekir, "böyle davranmayaca�ını bi
liyorum sen böyle biri de�ilsin" demek daha uygun olacaktır. · 
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BÖLÜM II 

Ah..E VE ÇOCUKLARlN EGİTİMİ* 

. . .  Bu kısa söyleşide size, bizi ilgilendiren ana so
runlardan sözennek istiyorum; bu bir anlamda e�itimin temel 
meselelerini ortaya koymamıza olanak verecek; konuşmamız 
bu çok önemli alandaki görüşlerinizin hareket noktalannı be
lirlemeye yarayacak. Neden mi? Yaşam Yolu'nun ya
yınlanmasından sonra, yeni Sovyet, ahlak kurallannı araştıran, 
bunları kendi yaşamıanna uygulamak isteyen ve bana bunu 
nasıl yapaca�ını soran farldı toplumsal konumda ve yaştaki in
sanlar, e�itimciler tarafından ziyaret edilmeye başlandım. 

Genç bir bilginin, bir jeologun bir gün bana gelip şöyle 
dedi�ini düşünün: "Beni bilimsel bir görevle Kafkasya ya da 
Sibirya'ya göndell!lek istiyorlar, hangisini seçmeliyim?" Ona 
yanıtım şu oldu: "Işin en güç oldu� yere gidin." Pamir'e gitti 
ve kısa bir süre sonra ondan, ö�düm için bana teşekkür eden 
bir mektup aldım. 

Ama Ana Babaların Kitabı'ndan sonra, bana ço
cuklannın e�itiminde başansız olan ana babalar gelmeye baş
ladı. İyi yetişmiş çocu�u olanlar neden beni görmeye gelsin? 
İşte beni hangi ana babaların ziyaret etti�ine bir örnek: Bir 
baba ve bir anne bana geldi: 

-İkiıniz de parti üyesiyiz, toplumsal alanda etkin in
sanlanz, ben mühendisim, kanm e�itimci; o�umuz küçükken 
iyiydi, ama şimdi onunla nasıl başedece�imizi bilemiyoruz. 

• Mabmıto 1938 Teıııııılllll'ııda Qbımcvqe dı:rgisiııc, bu dı:IJiııiıı okuyuaılan ilc yapılan bir toplaıııda, bu ktlıu 
Oııı:riııc bir konferans verdi. (Orijiııal lıukıdııki gibi burııd.uı kıaalımk �-) 
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Annesine kaba davranıyor, evden çekip gidiyor, evde 
bıgı şeyler yokoluyor. Ne yapmalıyız? Yine de ona iyi bir e�i
tim veriyoruz, onunla ilgileniyoruz, kendi odası var, istedi�i 
kadar oyunca�a. ayakkabı ve giysi konusunda gereken herşeye 
hep sahip oldu ve biz ona mümkün olabilecek bütün e�
lenceleri sa�ladık. Şimdi de (on beş yaşında) sinemaya, ti
yatroya gitmek isterse gidiyor, bisiklet isterse satın alıyoruz. 
Bakın, biz normal insanlanz, kalıtsal bir olumsuzluk sorunu 
olamaz, bizim o�umuz neden böyle? 

-Sabahlan o�lunuzun yata�ını düzeltiyor musunuz? diye 
anneye sordum. 

-Her zaman. 

- Bu işi ona bırakınayı hiç düşünmediniz mi? 

Sonra babaya şu soruyu sordum: 

-O�lunuzun ayakkabılannı boyuyor musunuz? 

-Elbette. 

-Güle güle. Kimseye bir şey danışmayın. Bulvarda sa
kince bir bank bulup oturun, o�lunuz için yaptıklannızı anım
sayın ve onun böyle olmasından kimin sorumlu oldu�nu 
kendi kendinize sorun. Yanıtı ve o�lunuzu düzeltmenin yol
lannı bulacaksınız. 

E�er gerçekten o�llannın ayakkabılannı boyuyorlarsa, 
ve anne her sabah o�lunun yata�ını düzeltiyorsa, böyle nasıl 
bir çocuk yetişebilir? 

Ana Babaların Kitabı 'nın ikinci cildini bu soruna ayır
dım: Neden duyarlı olan, çalışma ve okuma yetene�ine sahip, 
dahası yüksek ö�renim yapmış, yani normal ölçüde mantık ve 
yetenelde donanmış insanlar, yani dostluk, arkadaşlık ba�
lamında do�al ilişkiler kurabilen ve toplumsal alanın, bir ku
rumu, bir bölümü, bir fabrikayı ya da bir kuruluşu yö
netebilecek düzeydeki militanlan, neden bu insanlar kendi 
çocuklanyla iletişimde, en basit şeylerin aynınma varmada 
yetersiz kalıyorlar? Çünkü böyle durumlarda, yaşamlan bo-
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yunca biriktirdikleri bu sağduyuyu, bu yaşam deneyimini, bu 
mantığı, bu bilgeliği yitiriyorlar. Çocuklannın karşısında 
"anormal", en sıradan soruruann bile içyüzünü anlama ye
teneğinden yoksun insanlar gibi davraruyorlaf. Neden? Bazen 
tek neden insanın kendi çocuğuna duyduğu sevgidir. Sevgi, 
mucizeler gerçekleştiren, yeni insanlar yaratan, insanlığın en 
yüksek değerlerini oluşturan en gelişmiş duygudur . . .  

Bu sonucu daha net bir tarzda ortaya koymak için basitçe 
ve kesinlikle şunu söylemek gerekir: Sevgi, kinin gibi, bes
lenme gibi belli bir doz gerektirir. Kimse on kilo ekmek yi
yemez ve çok yediği için de övünemez. Sevgide de bir doz, bir 
ölçü olmalıdır. 

Eğitsel çalışmada ele aldığımız bazı noktalarda hep bu 
· sorunla, ölçü, daha açıkçası ortalama sorunuyla kar

şılaşıyoruz. Bu sözcük kulaklanınıza hoş gelmiyor. Nedir or
talama? Ortalama insan nedir? Hep "heyecan" içerisinde dü
şünen ve yaşayan pekçok eğitbilimci beni yanlış davranınakla 
suçladı: Eğer ortalamayı salık verirseniz, ortalama insan ye
tiştirirsiniz: Ne iyi, ne kötü, ne yetenekli, ne yeteneksiz, özel
liği olmayan insanlar. 

Bu görüşler beni telaşlandırmadı. Yanılıp ya
nılmadığını, bu ortalama insanlardan yetiştirip ye
tiştirmediğimi düşünmeye başladım, ve eğer eğitbilimsel yön
temirnde bir ortalamanın zorunluluğundan sözettiysem, benim 
eğitbilimsel çalışmarnın sonucu da yetersiz, ilgisiz, cansıkıcı, 
rahatlık içerisinde yaşamayı becerebilen, ama gerçekten soylu 
insanlık tutkulannı duyamayan ve büyük birşeyler ya
ratamayan insanlar olmayacak mıydı? Ben bunu uygulamada 
gerçekleştirdİm ve Dzeıjinski Komünü'ndeki sekiz yılım gibi, 
eğitbilimsel karlyerimin otuz iki yılı boyunca da, bu yöntemin 
doğru ve aile eğitimine uygulanabilir olduğu sonucuna vardım. 

"Ortalama" sözcüğünün yerine bir başka sözcük ko
nabilir ama içerdiği ilke çocuklann eğitiminde hiçbir zaman 
gözden kaçınlmamalıdır. Biz gerçek insanı, başanlara, büyük 
duygulara ve büyük yapıtıara yönelen, bir yandan çağımızın 
kahramanlan olma yeteneğine sahip ve öte yandan da göm
leğine kadar herşeyini verip hiçbir şeyi kalmadıktan sonra da 
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"bakın ne kadar iyi bir insanım" diye övünen bir "enayi" du
rumuna düşmeyen gerçek insanı yaratmak zorundayız. Hiç 
kimse bizim idealimizde de bir çeşit ortalama, bir çeşit ölçü. 
doz ilkesi olması gerektiğine karşı çıkmamalıdır. "Ortalama·� 
sözcüğünün beni neden telaşlandırmadığını anladım.  "Or
talama"nın siyahla beyazın kanşımı olduğu söylenirse bu el
bette doğrudur, siyah renkle beyaz renk kanştınldığı zaman 
gri elde edilir. Bu da çözücü bir renktir. Ama eğer sözcüklere 
körükörüne bağlanmadan yalnızca insanı düşünürseniz, hangi 
insanı kusursuz, çocuklanmızın da olmaı;ını dilediğimiz tür
den en ideal insan olarak değerlendirdiğinizi hemen gö
receksiniz. Eğer bir köşeden ötekine sürüklenmeye ve hiçbir 
sözcük "felsefesi"nin aklımızı çelmesine izin vermezsek, ço
cuklanmızın nasıl olr'nası gerektiğini her zaman söyleyebiliriz. 
Herkes şunu diyecektir: Onun büyük işlerin üstesinden gel
mesini, gerçek bir insan, büyük bir ruh, büyük tutkularla, 
büyük isteklerle, büyük özlemlerle dolu olmasını istiyorum ve 
aynı zamanda yolunabilecek bir enayi olmamasını istiyorum; 
tüm manevi zenginliklerini yitirecek kadar iyi niyetli olan, se
falct içerisinde kalan, kansını ve çocuklannı da bu sefalete sü-
rükleyen birisi de oldukça yetenekli sayılır çünkü. 

· 

Büyük proleter devrimimizin bize kazandırdığı ve yıl
dan yıla büyüyen insanlık mutluluğu herkese ve bir birey ola
rak bana da ulaşmalıdır, bu mutluluğa hakkım var. Bir kah
raman olmak ve büyük işler başarmak, devlete ve topluma 
mümkün olabilecek herşeyi vermek istiyorum ve aynı za
manda mutlu bir insan olmak istiyorum. Çocuklanmız da 
böyle olmalıdır. Gerektiği zaman hiç duraksamadan, yap
tıklanrun, mutluluk ya da mutsuzluklannın hesabına gi
rişmeden özveride bulunmalı, ama öte yandan mutlu ol
malıdır. 

Bunu ne yazık ki tamamen doğrulayamadım, ama şunu 
gördüm: En iyi çocuklar, mutlu ana babalann çocuklan .. .  Ama 
mutlu ana babalarla konforlu, güzel bir dairede oturan ana ba
balan kastetmiyorum. Kesinlikle. Tam konforlu, beş odalı, iki 
hizmetçili bir dairede oturan çok insan gördüm, .ama çocuklan 
pek birşeye değmiyordu. Kadın ya da koca yuvayı ter
ketmiştir, ya da işyerinde sıkıntılar vardır, ya da bir altıncı 
oda, kendine ait bir villa istenmektedir. Ve ben pekçok şeyden 
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yoksun birçok mutlu insan gördüm. Bunu kendi yaşamından 
da biliyorum, yine de çok mutlu bir insanım ve mutlulugum 
hiçbir maddi de�ere ba�lı de�il. Birçok şeyden yoksun ol
dugunuz, ama hep ileriye gitmeyi amaçlayarak dolu dolu ya
şadı�ınız en güzel günlerinizi anımsayın. 

Bu mutluluğun, onun gerekliliğinin, zorunluluğunun tüm 
olanaklan devrimimizin kazanımlandır ve Sovyet sistemiyle 
güvence altına alınmıştır. Çocuklanmızın mutluluğu hal
kımızın birliğinde, Partiye ba�lılıkta yatar. Eylemde olduğu 
gibi düşüncede de Parti idealine ba�lı. dürüst bir insan olmak 
gerekir, çünkü mutluluğun kaçınılmaz ögesi, gerektiği gibi ya
şamanın. ne alçaklık, ne düzenbazlık, ne hile, ne de başka bir 
çirkefliğin hiçbir yerde gizlenmemesinin güvencesidir. Böyle 
dürüst ve içten insanın mutluluğu kendisinin dışında ço
cuklanna da büyük oranda ulaşır. Size şunu söylememe izin 
verin: İyi çocuklara sahip olmak istiyorsanız mutlu olun. Tüm 
gücünüzü harcayın, tüm becerllerinizi ve yeteneklerinizi kul
lanın, tüm dostlannızdan ve tanıdıklannızdan yararlanın, ama 
gerçek bir insanlık mutluluğuyla mutlu olun: Ama mutlu 
olmak isteyen bir insanın, bu mutlulu�a ulaşmak için taş top
lamakla uğraşacağı sarulabilir. Bir zamanlar bu yaniışı ben de 

. yaptım. Bir şeye ulaştığımda bunun henüz mutluluk ol
madığını, yapabileceğim bir başka şey daha olursa g zaman 
mutlulugu bulacağıını saruyordum. Bu doğru değil. Uzerinde 
mutluluk sarayının yükseldiği bu yapı taşlan, bu taşlar çogu 
kez başınıza yıkılır ve bu da açıkça mutsuzluktur. 

Mutlu; yaşamıyla, kültürüyle ve toplumsal etkinliğiyle 
mutlu, mutluluğunu korumasını bilen ana babalan ve bu ana 
babalann her zaman iyi çocuklara sahip oldugunu ve onlan 
her zaman iyi yetiştirdiğini görmek zor değildir. 

Burada başlangıçta sözünü ettiğimiz bir ilke yatar: 
Bizim eğitbilimsel çalışmamızda da bir ortalama olmalıdır. 
Ortalama, topluma verdigirniz büyük çalışmamızla mut
lulugumuz, yani toplumun bize verdigi şey arasında bulunur. 
Ailede uyguladığımız eğitim yöntemi ne olursa olsun ölçüyü 
bulmak ve bunun için de kendimizdeki ölçü duygusunu eğit
mek gerekir. 
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En güç sorun olan (bunu en azından herkesin böyle de
ğerlendird@ni görüyorum) disiplin so�unu alalım. Sertlik 
ve yumuşaklık; en karmaşık sorun budur. Insanlar pekçok du
rumda sertlik ve yumuşaklığı ayarlamayı bilmezler ve bu 
ayarlama eğitimde kesinlikle kaçımlmazdır. Sık sık insanların 
bu sorunların içyüzünü gördüğü doğrulamr, ama söyle dü
şünülür: Doğrudur, sertlikle yumuşaklık arasındaki ölçüyü ko
rumak gerekir, am� çocuk altı ya da yedi yaşianna geldiği 
zaman. Altı yaşına kadar bu konunun önemi yoktur. Aslında 
eğitimin temel bölümü beş yaşına kadar gerçekleşir, bu yaş
tan önce yaptıklannız eğitsel sürecin %90'ım oluşturur ve 
sonuç olarak insanın eğitimi ve insanın oluşumu birbirini 
izler. Bu bütünlük içerisinde beş yaşına kadar ektiğiniz çi
çeklerin meyvelerini toplamaya başlarsınız. Bu nedenle beş 
yaşına kadar sertlikle yumuşaklık arasındaki ölçüyü koruma 
sorunu çok önemlidir. Çocuk genellikle kapris yapar, gün bo
yunca bağınr ya da tersine ağlamasına hiç fırsat verilmez. 
Başka bir çocuk hareketlidir, herşeye el atar, size sorun çı
karır, sizi hiç rahat bırakmaz. Bir başkası da bir robotun edil
gen itaatıru gösterir, ama böylesi bizde pek sık görülmez. 

Bu üç durumda da yumuşaklıkla sertlik arasındaki ölçü 
yokluğunu gözlemleyebilirsiniz. Kuşkusuz beş, altı ve yedi 
yaşlannda, sertlik ve yumuşaklık arasında belli bir uyum; bu 
ölçü, altın kural her zaman olmalıdır. 

Bana şu görüş iletildi : Sertliği ayarlamaktan söz edi
yorsunuz, ama çocuk sertliğe hiç başvurmadan da ye
tiştirilebilir. Eğer hep mantık ve yumuşaklıkla davramrsamz, 
çocukla tüm yaşamı sert olmadan geçirebilirsiniz. 

Sertlikten hiddeti ya da isterik bağınp çağırmalan an
lamıyorum. Kesinlikle. Sertlik, hiçbir isterik işaret taşımadığı 
zaman anlamlıdır. 

Uygulamalannda çok sevecen bir tonla sert olmayı öğ
rendim. İnsanlan, öğrencilerimi etkileyen sözlerimi tamamen 
ince bir biçimde, nazikçe, sakin sakin söyleyebilirim. Sertlik 
zorunlu olarak bağınp çağırmalan getirmez. Bu gereksizdir. 
Tersine dinginliğiniz, güvenli haliniz, sağlam kararlılığımz, 
eğer bütün bunlan sevecen bir tonla ifade etmişsiniz daha et-
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kili olur. "Çekip gidin! " sözlerinin belli bir etkisi vardır, ancak 
"lütfen çıkın" demek daha etkili olabilir. 

İlk kural, özellikle çocugun yaşamına müdahale dü
zeyinizde belli bir ölçünün olmasıdır. Bu çok önemli bir so
rundur ve çogu kez aile içerisinde olumsuz çözümlenir. Ço
cugu hangi dozda ·bağımsız, özgür bırakmalı, hangi ölçüde 
elinden tutmalı, hangi ölçüde ona bir şey için izin vermeli ya 
da yasak koymalı ve neleri onun karanna bırakmalıdır? 

Çocuk sokaktadır. Bağınrsınız: Burada koşma, oraya 
gitme! Bu ne ölçüde doğrudur? Çocuğa dizginsiz bir özgürlük 
vermek yanlış olacaktır. Ama çocuk size her zaman neyi yapıp 
yapmayacağını sormak, her zaman izninizi almak için sizi bul
mak ve ona söylediğiniz gibi davranmak romnda kalıyorsa, 
inisiyatifini ve riske girme becerisini kullanabileceği her türlü 
özgür alandan yoksun kalır. Bu da kötü bir şeydir. 

"Risk" sözcüğünü kullandım. Çocuk yedi sekiz yaşianna 
doğru bazen riske girmelidir ve siz, onun cesaret kazanması, 
her zaman sizin inisiyatifınize bağlı olma alışkanlığını edin
memesi için, davranışlannda belli bir risk payını kabul et
melisiniz: Annem şunu dedi, babam şunu dedi, onlar herşeyi 
biliyor, onlar bilge kişilerdir ve ben onlann söylediği biçimde 
davranacağım. Eğer müdahaleniz bu denli aşın bir biçimde 
olursa, oğlunuz hiçbir zaman adam olmayacakur. Bazen ira
desiz, riskleri göze alamayan biri olur, ama bazen de tersi or
taya çıkar: Çocuk belli bir sınıra kadar baskımza boyun eğer, 
sonra da sert bir çıkış yapar ve iş bir aile skandalıyla so
nuçlanır: "İyi bir çocuk tu, ama sonradan ona birşeyler oldu." 
Aslında olan şey, çocugun boyun eğip itaat ettiği süre bo
yunca, doğanın ona verdiği ve çalışması, büyümesi ölçüsünde 
gelişen güçlerin kendi gerçeğini üretmesidir: Başlangıçta giz
lice karşı çıkmaya çalışıyordu, sonra bu açık bir başkaldın 
oldu . . .  

Yine bu kadar sık görülen bir başka uç durumda ana ba
balar, çocugun tam bir inisiyatif göstermek ve istediği gibi dav
raruhak zorunda olduğunu düşünür. Çocuklann yaşam tarzına 
en küçük bir dikkat bile göstermezler ve çocuklar da de
netimsiz karar vermeye, düşünmeye ve yaşamaya alışır. Çoğu 
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insan böyle durumlarda çocu� güçlü bir irade kazandıgını 
sarur. Bu kesinlikle dogru degildir. Böyle bir durumda hiçbir 
irade gelişmez, çünkü gerçek irade gücü yalnızca isterneyi ve 
birşeyler kazanmayı bilmek degil, ama gerektigi zaman. bir
şeylerden vazgeçmeye kendisini zorlamayı da bilmektir. Irade 
yalnızca istek ve doyum degildir, aynı zamanda istek ve çe
kimserlik, istek ve anında vazgeçmedir. E ger çocuk . yalnızca 
isteklerinin yerine getirilmesini düşünüyor ve onlan diz
girnemeye hiçbir zaman yanaşmıyorsa; güçlü bir iradesi ol
mayacaktır. Frensiz araba olmaz ve dizginsiz hiçbir irade 
mümkün degildir. 

Benim Komün üyelerim bu soruna hiç de yabancı de
gildi."Neden kendini frenlemiyorsun? Burada durmak ge
rektigini bilmiyor muydun?" diye onlara soruyordum. Ve aynı 
zamanda şunu da istiyordum: "Neden öylece kaldın, neden 
karar vermedin? Sana ne · yapman gerektigini söylememi mi
bekliyordun?" Bu da bir yanlıştı. 

Çocuklara durmayı, kendilerini geri çekmeyi bilmeyi ög
retmek gerekiyor. Dogal olarak bu o kadar kolay degildir. Ki
tabımda bu konuyu aynntılı olarak ele alacağım. 

Aynı zamanda geliştirmesi o kadar da güç olmayan çok 
önemli bir yet�negin egitilmesi gerekir: Yönelme duygusu. Bu 
genellikle küçük şeylerde, en önemsiz aynntılarda görülür. 
Küçük yaşlardan başlayarak çocugunuzun ilgisini, yönelmesi 
gereken tarza çekiniz. Çocuk bir şey söylerken evinize bir ya
bancı, ya da tamamen yabancı sayılmayan biri, şirketinizin, 
aitenizin bir ferdi, bir ziyaretçi, bir konuk, bir hala ya da an
neanne gelebilir. Çocuklar bu sırada söylenınesi ve söy
lenmemesi gerekeni (ömegin hiç de hoş olmayacagı için yaşlı 
insaniann karşısında yaşlılıktan sözetmemek, önce dinlemek, 
sonra konuşmak, vb.) bilmelidir. Çocuklara hangi durumda bu
lunduklannı sezme ve bunu hemen sezme yetenegini ka
zandırmak egitimin çok önemli yanlanndan biridir ve bunu 
yapmak çok güç degildir. İlgilerini iki üç olay üzerine yo
�aştırmak ve oglunuz ya da kızınızla bu konuda gevezelik 
etn)ek yeterlidir; bu dürtünün saglıklı bir sonucu olacaktır. Yö
nelme duygusu çevre için de, bu · duyguyu taşıyan ve uy
gulayan kadar hoş ve yararlıdır. 
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Bu benim için Komünde ailedekinden daha güç bir gö
revdi. Orada çok sayıda çocuk vardı ve durum daha kar
maşıktı. Herkes her zaman oradaydı : Oranın insanları , dı
şarının irısanlan, mühendisler, işçiler, yapı emekçileri;  
Komün sürekli olarak konuklan, ziyaretçi gruplannı, vb. kabul 
ediliyordu. Kuşkusuz bu alanda iyi sonuçlar alıyordum, ama 
ailede bunlar çok daha çabuk kazanılabilir. Çocu�n çev
resindeki degişen durumu kavrama yetenegine her yerde rast
lanır: Bir sokagı geçmekte olan küçük çocuk yaya ya da araba, 
geleni görmelidir; işyerinde en güvenli ve en tehlikeli yerlerin 
neresi oldu� bilinmelidir. 

Bu yönelme duygusu çocuga, nerede iradesini ve yü
rekliligini devreye sokup nerede kendisini frenleyecegini seç
mesi için yardım eder. Bunu bugün size genel çizgileriyle an
lıtıyorum, ama aslında yönelme duygusu yaşamın 
içerisindeyken ortaya çıkar. 

Aşagıdaki ömegi ele alalım: Çocuklarınız sizi seviyor 
ve bu sevgiyi size göstermek istiyor. Ama burada da, sevginin 
ifadesinde de aynı hareket ve fren yasasını tekrar buluruz. Şu 
iki küçük kızın gösterdigi davranış ne kadar sevimsizdir (Bu 
çok sık rastlanan bir durumdur): Biri bir okulun sekizinci sı
nıfında, digeri bir başka okulun aynı sınıfınaa, yaşamları bo
yunca birbirlerini iki kez kırda gördüler ve karşılaşınca bir
birlerine tapareasma kucaklaşıyorlar. Birbirlerini gerçekten 
seviyorlar mı? Bu genelde yapay bir duygudur ve ço� kez 
duyguların içtenliksiz ifadesinin, sevgiye ilişkin ikiyüzlülügün 
alışılmış bir biçimi olur. 

Tanıdıgınız çocuklu ailelerde çocukların ana babalarına 
duydukları sevgiyi nasıl gösterdiklerini bilirsiniz. Bazı ai
lelerde bu, tüm bu dış görünüşün altında gerçek bir sevgi mi 
var, yoksa bu yalnızca alışılmış bir oyun mu diye insanın 
kendi kendine sordu� bitmeyen sevgi gösterileri, dakika başı 
söylenen sevgi sözleri ve öpücükierle olur. 

Kimi ailelerde de belli bir soguk. hava egemendir, herkes 
kendi halinde yaşıyormuş görünür. Küçük çocuk gelir, an
nesine ya da babasına oldukça soguk. birkaç şey söyler ve ara
larında hiçbir sevgi yokmuş gibi kendi işlerini yapmaya ko-
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yulur. Ve siz ancak seyrek durumlarda, görünürdeki sakınınılı 
havada hemen kaybolan sevgi dolu bir bakışı sevinerek gö
rebilirsiniz. Bu, annesini ve babasını seven bir çocuktur. Bir 
yandan bu duyguyu, bu yürekten gelen açık ve içten sevgi duy
gusunu, öte yandan dışa yansırnalann, kucaklamaların ve 
öpücüklelin sevginin yerine geçrnernesi için bu sevginin ifa
desindeki sakınımı eğitrne sanatı . Burada çok önemli bir şey 
vardır. Anne ve baba için sevgi gösterildiği bu temelde güzel 
bir insanlık ruhu biçimlendirilebilir. 

Kornündekiler beni bir baba gibi seviyorlardı, ama aynı 
zamanda ben, sevgi sözleri ve dokunuşlan için onlara cesaret 
vermiyordurn. Sevgileri bundan kesinlikle etkilenmiyordu. 
Sevgilerini doğal, yalın ve sakınımlı bir biçimde gösterıneyi 
öğrenmişlerdi. Bu, yalnızca insanın dış davranışlannın eği
timi gerçekleştiği için değil, ama her koşulda yararlı olan 
frenlemenin biçimlenmesi ve ruhun içten bir hareketinin gü
cünü koruduğu için de önemlidir. 

Ve işte tekrar temel ilkeye döndille Kural, ölçü duygusu. 

Bu ölçü duygusu, maddi ilişkiler, pratik sorunlar kadar 
güç ve bunlar kadar karmaşık bir alanda da ortaya çıkar. Kısa 
süre önce bir apartmandaki bir grup kadu,ı beni görmeye geldi. 
Bu apartmanda tatsız bir olay olmuştu. Iki aile birbiriyle gö
rüşüyordu ve her ikisi de çocukluydu. Küçük Lura'nın (ye
dinci sınıf öğrencisi) izinsiz olarak para ya da başka şeyler al
dığından kuşkulanılıyordu. Arkadaşlan da bunu biliyordu. 

Bu arkadaşlannın evinde pahalı bir pergel kutusu kay
boldu. Lura, aileden biri olarak kabul edildiği bu eve sık sık 
gidip gelirdi. Dışandan gelip bu kutuyu alabilecek başka 
kimse de yoktu. Kuşkular onun üzerinde toplandı. Ve son de
rece sorumluluk sahibi olan bu insanlar, son derece kültürlü bu 
iki aile hemen bir soruşturmaya kalkıştı. Lura'nın �u kutuyu 
çalıp çalmadığını ortaya çıkarmak gerekiyordu. Uç ay bo
yunca bu işle uğraştılar. Kuşkusuz polis köpeği getirtmediler, 
hiçbir dış yardıma başvurmadılar ama incelemeler, so
ruşturmalar yaptılar, tanıklar aradılar buldular, gizli toplanular 
yaptılar ve Lura'yı hasta ederek bitirdiler. Sonuçta şunu söy
lediler: 
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- Söyle, seni cezalandınnayaca�ız. 

Baba gö�sünü yumrukluyordu. 

-Acıyın bana, o�lumun hırsız olup olmadı�ını ö�renmek 
istiyorum! 

Yaramaz unutuldu. Baba başlıca ilgi oda�ı olmuştu, acı
lannı dindinnek gerekiyordu. Bana gelindi: 

-Şimdi ne yapmalıyız? Artık böyle yaşayamayız . .  ! 

Çocu� bana getirmelerini istedim. Gözlerden hırsız 
olunup olunmadı�ını her zaman anlayamam, ama ona şöyle 
dedim: 

-Sen hiçbir şey çalmadın. Pergel kutusunu sen alnıadın 
ve artık bu konuda sana soru sorulmasına izin verme. 

Ve di�er tarafta ana babalada konuştum: 

-Artık bu hikayeden sözetmeyin. Pergel kutusu kay
boldu, ya da onu birisi almış olsun. Sizi rahatsız eden şey, o�
lunuzun bir hırsız olup olmadı�ını ö�renmek. Polis romanı 
okuyan insanlar gibisiniz ve sonunu ö�renmek istiyorsunuz: 
Hırsız kim? Bu merakı bırakın. Çocu�uzun yaşamı söz
konusu. Bu yaramaz önceden çaldı, belki şimdi de çalmıştır. 
Böyle bir e�ilimi var, onu e�itin. Ama bu defalık unutun ve bu 
küçü� üzmeyin. 

Bazı durumlarda çocu�n çaldı�ından emin olmak çok 
önemlidir, e�er bunu kanıtıayabiliyorsanız ve ·konuşmak ge
rekti�ini hissediyorsanız, bunu yapın. Ama çaldı�ından emin 
de�ilseniz ve yalnızca kuşkulanıyorsanız, onu başkalannın 
tüm kuşkulanna karşı savunun. Ama siz de uyanık olun ve 
dikkatinizi çocu�uzun üzerinde yo�aşunn. 

Eskiden fahişelik yapan ve taraflından çaılışma Ko
mününe getirilen bir gençkız hırsızlık yapıyordu. Çaldı�ını 
görüyordum, çocuklann bunu bildi�ini ve onun da tedirgin ol
du�nu görüyordum. En son konuşan ben oldum. Onun çalma 
alışkanlı�ının oldu�nu, bunun, onun için çok alışılmış bir-
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şey olduğunu ve ona "nasıl utanmadın?" diye sonnanın onda 
hiçbir etki bırakmayacagını biliyordum. Çok ciddi insanlardan 
oluşan yöneticiler konseyinde şöyle dedim: 

-Onunla neden uğraşıyorsunuz? Ben onun çalmadığına 
inanıyorum, zaten hiçbir kanıtmız da yok. 

Boşuna bağınp çağırdılar, son sözümü söylemiştim ve
sonra sak.inleşLiler. 

Ne düşünüyorsunuz? Bu gençkız önce son derece he
yecanlandı: Karnıaşık bir havayla ciddi ciddi bana bakıyordu. 
O da aptal değildi. Herşey çok açık: Ona nasıl güvenebilirdim, 
güvendiğim doğru muydu, bu nasıl mümkündü? Bir oyun mu 
oynuyordum, yoksa ona gerçekten inanmış mıydım? Ama ona 
güven vennek gibi bir görevim vardı ve ben bunu ona verdim. 

Böylece bir ay geçti. Kız güvenimden tedirgin olmuştu. 
Bir ay sonra beni gönneye gelip ağlamaya başladı. 

-Herkes suçlarken beni savunan tek kişi olduğunuz için 
size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Herkes benim çal
dığıını düşünüyordu, yalnızca siz bunun böyle olmadığıni dü
şünüyordunuz. 

Bunun üzerine şunları söyledim: "Sen çaldın, evet sen, 
bunu kesinlikle biliyorum ve o zaman da biliyordum. Ama 
şimdi, artık çalmayacaksın. Bunu kimseye söylemeyeceğim, hiç 
çalma,mışsın gibi ve bu konuşma da aramızda kalacak" 

Doğal olarak bundan sonra hiç çalmadı. 

Bu tür taktiklerde. hiç yalan yoktur, ölçü duygusundan 
kaynaklanırlar ve aile içerisinde uygulanmalıdırlar. Çocuklara 
her zaman gerçeği söylemek gerekir; bu kural genel olarak doğ
rudur, ama bazı durumlarda bunu söylememek zorunda kalınır. 
Çocuğun hırsız olduğunu bildiğiniz ama kanıtlayamadığınız du
rumlarda, bu düşüncenizi saklayın. Tam kanıya vardığınız, ka
nıtlarınızın olduğu bazı durumlarda da size duyulan güvenden 
yararlanın. Size yalnızca bu ölçü duygusu rehberlik edebilir. 
Çocuğun kişiliğine dokunduğunuz o noktada ölçüsüzce dü
şüncenizi, öfkenizi, duygularınızı ifade edemezsiniz. 
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Çocuklarınızı çalmayacak bir tarzda yetiştirmek dün
yanın en kolay işidir. Karakteri e�itmek daha zordur: Yü
reklilik, frenleme, duygulanna egemen olma, güçlüiderin üs
tesinden gelme yetene�i. Ama nesnelere saygıyı (çalmamayı) 
yerleştirmek çok daha kolaydır. E�er ailede sürekli bir düzen 
varsa, e�er anne ve baba neyin nerede oldu�u biliyorsa, 
sizde hiçbir zaman hırsızlık olmayacaktır. Ama bazı şeyleri 
nereye koydu�nuzu siz de bilmiyorsanız: Parayı dolabın ya 
da büfenin üzerine atmışsanız, ya da cüzdanınızı yastı�ın al
tına sokmuş, sonra da unutmuşsanız, çocuklannız çalmaya 
başlayacaktır. Evinizde işlerinizi yanm yamalak bıraktı�ınız 
zaman, çocu�nuzun bu düzensizli�i görece�i açıktır. Çocuk 
eşyanın tüm düzeninin ilgi alanınızın dışında kaldı�ını görür 
ve bu kanşıklıktan ufak bir şey alırsa aynmsamayaca�ınızı 
düşünür. 

Çocu�n ilk çalma olayı hırsızlık de�ildir: "Sormadan 
almıştır." Sonra bu bir alışkanlık olur, hırsızlık olur. E� er ço
cu�nuz sormadan alabilece�i ve önceden izin alması gereken 
şeyleri açıkça biliyorsa, bu, çocu�n hiçbir zaman hırsızlık 
yapmayaca�ı anlamına gelir. Küçük, basit bir şey, ö�le ye
me�inden kalıp, alınması için kimsenin u�raşmayaca�ı, kilitli 
olmayan bir dolaba konmuş bir pasta da sözkonusu olabilir. 
Ama çocuk bunu gizlice, sormadan alırsa bu artık hırsızlıktır. 
E�er çocuklann evde sormadan pasta almamalan bir kuralsa, 
bu iyi bir şeydir. E�er çocuklar bunun için sizden izin almıyor, 
ama bunu size açıkça söylüyorlarsa, bu da iyi bir şeydir. Bu 
durumda hırsızlık gelişmez. 

Ama herşeyi yasaklarsanız, çocu�. verilebilece�ini dü
şünerek biraz pasta istedi�i zaman da geri çevirirseniz, çalma 
alışkanlı�ı da gelişebilir. Çocu�un herşeyi almasına ve gö
türmesine izin veriyorsanız, ya da çocuk evde hiçbir şey ala
mıyorsa, ona hiçbir özgürlük tanımamışsanız, herşey için izin 
almak zorundaysa, her iki durumda da hırsızlık gelişebilir. 

Öte yandan evde temizli�in ve düzenin olması, toz top
ra�ın. her yere da�ılmış gereksiz ve kınk dökük şeylerin ol
maması çok önemlidir. Bütün bunlar sanıldı�ından daha önem
lidir. E�er evde insanı rahatsız eden ve de�erli 
göründülderinden olsun, hatıra olduklanndan olsun, bir türlü 
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atarnadı�ınız pekçok şey varsa, eski giysi ve halılann, nereye 
koyaca�ınızı bilemedi�iniz için açıkça ortalıkta ·durdugu gö
rillüyorsa, bu durumda düzensizlik ve eşya konusunda so
rumluluk eksikli�i gelişir. Yerleştirdi�iniz ya da işe ya
rarnadı�ı zaman attı�ınız eşyaya gösterdi�iniz özende 
ifadesini bulan bu sorumluluk, eşya içi,n duyulan bu so
rumluluk e�itilir ve çocukta eşyaya saygıyı biçimlendirir, hır
sızlı�a karşı güvence yaratır. 

E�itsel çalışmamızda önemli olarak de�erlendirdi�imiz 
bir şeyden, özden sözettim: Sevgide, sertikte ve yumuşaklıkla 
ölçü duygusu ve eşya ve ev işleriyle ilişkinizde kesinlik. Bu, 
üzerinde ısrarla durdu�m temel ilkelerden biridir. Böyle bir 
e�itimle yakınmadan, gözyaşı dökmeden ve sızıanmadan 
büyük ölçüde sabredebilen insanlar yetiştirilebilece�inin altını 
çiziyorum, çünkü bu e�itim sayesinde iradeyi bi
çimlendireceksiniz. 

SORULARA Y ANlTLAR 

Soru. B izi rahatsız eden sorunlanmız var ve tüm bunlan 
Anton Makareolm ile tartışmak istiyoruz. 

İki o�lum var. Birinin parayla ilgilenmemesine karşın, 
di�eri paradan başka bir şey düşünmüyor. Hiçbir kilit işe ya
ramıyor. Biz emekçi bir aileyiz ve ana baba birlikte yaşıyoruz. 
Biraz reçel kalmışsa küçük onu hemen yer. E�er içerisinde 
otuz kırk ruble bulunan bir cüzdan ortaya yerde bırakılmışsa, 
parayı son kuruşuna kadar alır. 

İyi bir çocuktur. Başkalanndan hiçbirşey almaz ve elin
dekini de verir. Onunla ne yapaca�ımızı bilmiyoruz. Baba bu 
konu açıldı�ı zaman öfkeleniyor. Çocuk on altı yaşında, ama 
fiziksel olarak on sekizinde gibi gelişti. Büyü@ Komsomol, 
ama bu, Komsomol olmaya hiç ilgi duymuyor. Yakışıldı . bir 
çocuk. Kızlardan hoşlanıyor. Okumak istemiyor ve okulun ilk 
yıllanndan itibaren pek çalışmadı. Sınıfını· "orta" derece ile 
g�çiyor. Çalışmaktan korkuyor, oysa her girdi�i işi başanr. 

-Peki okumak istiyor musun? 
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-Evet. 

-Öyleyse neden çalışmıyorsun? 

Sessizlik. 

-Okumak istemiyorsan işe gir. Yaşamdan ne bek-
liyorsun? 

-Bilmiyorum. 

Futbolu seviyor, eve sabahın üçünde dönüyor. 

-Neredeydin? 

-Nerede miydim? Önemli de�il . . .  

Başkalanna kaba davranmıyor, yalnızca ailesine. Sonra 
bir de hırsızlık.. .  

· 

Onunla ne yapaca�ız? Babası onun hiçbir şey al
madı�ını söylüyor, ben de böyle sqylüyorurn. Babası güven 
üzerinde duruyor, ama bu da sonuç vermiyor. 

Şimdi dokuzuncu sınıfa geçti. 

Yanıt. KÜçük o�lunuzun e�itiminde neden başansız ol
dunuz? 

Sonınuzu çocu�uz yokken yanıtlamak olanaksız. E�er onu ta
rusaydırn konuşabilir ve yol gösterebilirdim, ama yaşadı� ko
şullan bilmeden, yanlışlannızı bilmeden. yaşamınızı ve ilişkilerinizi 
bilmeden size yol güsteıme ı.nrumlult$Jnu alamam. 

Yine de genel olarak şunlan söyleyebilirim: İşte pek de 
avutucu olmayan olgular. Ana Babaların Kitabı'nda tek bir 
konu ile yetinrneye dikkat ettim: İyi bir e�itim vermek için ne
yapmak gerek ve yeniden e�itim nasıl olmalı? Bu, ne Kitap'ta, 
ne de bugün sözetmeyi denedi�im bir sorun. Bir aile için bu 
sorun oldukça güçtür. Yeniden e�itmek için çocu�n yaşadı�ı 
kolektifin bütün havasını de�fştirmek gerekir, çocu�nuz, ai
lede, sizin gerçekten tamamen kaybetmeDize ve onu nasıl yola 
getirece�inizi bilmemenize karşın, Komünde, normal ve iyi bir 
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çocuk oldu� ve yetiştirildigi için çok kolay bir çocuk ola
caktır. Oradan oraya koşuyor, degişik şeyler deniyorsunuz 
ama inanıyorum ki, eger beni evinize davet ederseniz ve bir
likte tartışırsak bir sonuca ulaşacagız. Benim danışman egit
bilimci olarak sık sık giuigim pekçok ev var. Şu benim için 
önemlidir: Gözlemlerymin alanını genişletiyorum. Ve canınızı 
sıkmamanızı rica ediyorum: Bana başvuruyorsunuz ve size 
bazı yardımlarda bulunuyorum, siz bana yardım edeceksiniz, 
ben de size. 

Soru. Altı yaşında bir kızım var. İyi ve atak bir kız ol
masını istiyorum, ama bütün çabalanma ve onu korkutmaktan 
kaçınmama karşın ürkek, çekingen bir çocuk. Y atarken bana 
hep soruyor: "Hangi rüyalan görecegim?" Rüya görmekten 
korkuyor, rüya görür görmez de uyanıyor. 

Çocukta ataklıgı nasıl geliştirebilirim? Ya-
pabileceklerimi yaptım, ama sonuç vermedi. 

Yanıt. Kızını'zdaki korkaklıgı nasıl yeneceginizi mi so
ruyorsunuz? 

Bu noktada korkacak bir şey yok. Altı. yaşındaki kız
larda sıksık aşın bir duygusallık, abartılı bir sinirlilik göz
lemlenir. Kız çocugu altı yedi yaşlannda korkak olur, ama on 
bir yaşında onu kollamamza gerek kalmayacak kadar şeytan 
olacaktır. Ailenizde ya da komşulannızda ona korkulu öy
küler anlatan insanlar var mı? Çocuk neden korkuyor? 

Bunun nasıl bir korku oldugunu bilemiyorum. Belki de 
hayal gücünden Jcaynaklanıyordur? Bu bazen hızlı bir hayal 
gücünün sonucudur. 

Burada size özellikle doktor yardımcı olacaktır. Siz bana 
kızın davranışını belirlemeye yardım edecek hiçbir bilgi ver
miyorsunuz. Eger bana onu tarutmazsanız, ondan sözetmek 
kendi adıma pek de ciddi olmayacaktır. Evinize gelmeme izin 
verin, ya da daha iyisi bir nörologa başvurun. 

Soru. Şöyle bir durumda ne yapmalı? Evde küçük og
lumuzla izin verilen ve verilmeyen şeyler üzerine ko
nuşuyoruz. Ona iyi alışkanlıklar kazandırmaya çalışıyoruz. 
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Di�er çocuklarla gitmesine izin veriyoruz, yani gidip gelmesini 
kısıtlamıyoruz. De�işik çocuklarla görüştü�nü, kaba söz
cükleri söylemeyi ö�renebilece�ini , arkadaşlarının hır
sızlıktan da sözetti�ini bildi�imiz halde çıkmasını engellemek 
artık mümkün de�il. Bu durumda onu eve kapatmak, gözlernek 
v.e bütün zevklerinden yoksun bırakmak gerekecek. Çıkmasına 
izin vermek tehlikeli, çünkü avlumuzun çocuklanndan her 
türlü olumsuzluk beklenebilir. 

Yanıt. Güç bir sorun: Çocuk dışannın kötü etkilerinden 
nasıl korunur? Bir kez seçkin bir Fransız politikacısı, Sov
yetler Birli�i'ne geldi�inde, hoşuna giden Komünümüzü zi
yaret etti. Beethowen'i çalan Komün orkestrasını dinlerken a�
lıyordu. Eski "sokak çocuklan"nın kendisine Beethowen'i 
çalabileceklerini hayal bile edemezdi. Bizi daha yakından ta
nımaya karar verdi. 

-Herşey bana çok iyi görünüyor, dedi, ama bir noktada 
sizinle aynı düşüncede de�ilim: Normal, iyi çocuklarla eski 
sokak serserilerinin birlikte e�itilebilecegi.ni nasıl kabul eder
siz? 

Onu kısaca yanıtıadım : 

-Yaşamda da iyi insanlar kötülerle yanyana yaşamıyor 
mu? 

Çocuklan yalnızca ideal insanlarla yaşayabilecekleri bir 
tarza hazırlayamayız. E�er çocu� böyle yetiştirirseniz, top
lumla ilişkiye girmesiyle birlikte dengesi bozulur. Çocu�nuz 
çok de�işik insanların oldu�u bir topluma alışmalıdır. in
sanlarla anlaşmayı ve onlara direnmeyi bilmelidir, dahası ya
şamın tüm koşuHanna uygun bir ortamda bulunmalıdır, en 
iyisi budur. Onu soyutlamak, dışan çıkarmamak ona çok 
büyük zararlar verebilir. Aile küvezine öylesine alışacaktır ki, 
herkes onu kandırabilecek, aldatabilecektir. Direnme ye
tene�ini geliştirmek gerekir. Ve bunun için kusursuz bir araç 
vardır: Ailenizdeki hava. E�er bu hava gerçekten iyiyse, e�er 
otorite sahibiyseniz, e�er küçük çocuk annesinin en güzel, en 
do�ru. en özenli, en neşeli ve aynı zamanda en ciddi oldu�a 
inaruyorsa, onu aynca ikna etmeye çalışmanıza gerek kalmaz, 
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çünkü siz onun için otoritesi en üstün yasa sayılan en gelişkin 
varlıksınız. Ama onu ikna etmek için çabalamaya başlarsanız 
şöyle düşünecektir: Aslında bu kadar üstün bir varlık de�ilsin, 
çünkü beni inandınnaya çalışıyorsun. Herşeyi açıkça söy
leyin: "Bunu yapmaman gerekti�ini bilmelisin." Yine de yan
lış davranırsa ondan şunu isteyin: "Bana açıkla." Davranışını 
size açıklayan o olsun, ona açıklayan siz de�il. "Gerekmiyor" 
gibi hiçbir kuşkuya yer venneyen bir buyru�a başvunnak o�
lunuzun direnme yetene�ini kazanmaya yönelik ilk. adımı ola
caktır. 

E�er oynadı�ı arkadaşı iyi yetişmemiş bir çocuksa, o�
lunuzun onunla oynamasına engel olmayın, ama bu çocu�u ya
kından izleyin, neden kötü davrandı�ını, olumsuz özelliklerini 
ne zaman ve nasıl gösterdi�ini anlamaya çalışın. Ona bir
şeyler ö�retmekten vazgeçmeyin, ama o�lunuzun üzerinde, 
onun da kötü bir çocuk olaca�ına ilişkin endişe duy
madı�ınızı gönnesini sa�layacak bir ·izlenim yaratın. Bu yal
nızca bir akıl ve duygu işi de�il. ama aynı zamanda bir gö
zatma, kendi çocu�nuza ve başkalannın çocuklanna çok 
gerekli olan yardım etme yetene�idir. O�lunuz için güvenle ya
rarlanaca�ı bir güç kayna�ı olacaksınız; zararlı etkiler tehlike 
oluştunnayacak, onlan kolayca aşacaktır. 

Soru. O�lum dördüncü sınıfta. Ana babasıyla arası iyi. 
Hasta odu� zaman annesinin başucunda beklemesini istemez: 

-Sen yorgunsun,-ben kendim kalkabilirim. 

Disiplinlidir.Okulda ö�retmen onun yanına hep di
siplinsiz çocuklan oturtuyor. Buna karşı de�ilim. Ama onda 
hoş olmayan belli bir çizginin gelişti�ini görüyorum. Eve dö
nünce şöyle diyor: 

-Biliyor musun, bugün benim "ö�rencim" çok iyi bir not 
aldı . 

Böylece onu de�iştiriyorum, şimdi onun yerine Petrov 
ya da İvanov gelecek. Onları da yola getinnem gerekiyor. 

Bunun onun için hangi noktada iyi ya da kötü oldu�u. 
herşeye karşın onun henüz bir e�itimci de�il. di�erleri gibi 
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küçük bir çocuk oldugunu ona nasıl açıklayaca�ımı bi
lemiyorum. 

Bir başka durum. Bir ailede gözlemledim, bir buçuk ya
şından beri tanıdıgım küçük bir çocuklan vardı. Baba sanatçı, 
anne ev kadını ydı. Çocuk on iki yaşına geldigi zaman baba 
öldü. Çocuk bir süre daha eskisi gibi kaldı. Kızkardeşi çok se
vimli bir kız; küçükken a�abeyi ona çok baglıydı. Şimdi ise ne 
annesi, ne kızkardeşi için kaygı duyuyor. Bu akıllı çocuk nasıl 
oluyor da babasının ölümünden sonra birden bire on attı ya
şında kaba ve saygısız biri olup çıkıyor? Yine de anne ço
cuklannı çok seviyordu ve kendisini onlara adamıştı. Ama 
şimdi oglunu doyurmak için yemek bile yemiyor. 

Yanıt. Annenin oglu için tokmasını agzından çıkarması 
işlenen en büyük suç. Çocuk annesini doyurmak zorunda, 
çocuk' annesi için vazgeçmek zorunda. Sözünü ettiginiz ailede 
mücadeleyi annenin yüklenmesi gerekiyor. Bu güç bir mü
cadele. 

Ben çocuklann tramvayda yerlerini yetişkinlere ver
mesinden yanayım. Bu dogrudur, ama bu sorun üzerine sık sık 
ana babalada tartışınam gerekiyor. Şuna da inanınm: Ailede 
en iyi şey her zaman ana babanın olmalıdır. Eger bir ipek 
kumaş kuponunuz varsa, bununla anneye bir elbise dikilmesi 
gerekir. Eger yüz rubleniz varsa.ve Volga-Moskova kanalında 
bir gezintiyi kimin ana babalann mı, çocukl,;mn mı yapacagı 
sorunu gündemdeyse, en uygun karar şudur: Once ana babalar, 
sonra çocuklar. Bu, hiçbir zaman çocuklan düşünmeyeceginiz 
anlamına gelmez. Onlar için kaygılanabilirsiniz, ama bu, ana 
babalar için duyulacak kaygının ilk planda olmasına inanarak 
olmalıdır. 

Bana şu tür düşünceler ulaştı : Bir Komsomol, annesine 
yeni elbiseleri konusunda şunlan söylüyor: 

-Senin bunlara gereksinmen mi var? Otuz sekiz ya
şındasın, daha ne kadar yaşayacaksın? Oysa ben gencim, ya
şamalıyım! 

Benim kızım yok, ama büyüyüp yetişen bir yegenim var. 
Eğer kanının dört, yegenimin iki elbisesi varsa, kanma bir be-
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şinciyi yaptınnası için ısrar ediyordum, gençkız bek
leyebilirdi. Kız çocuklanna on altı yaşına kadar yalnızca 
basma* elbiseler giymelerini öğütlüyorum. Ama ö�renimleri 
bitince, okulun onuncu sınıfının sonunda, yalın, ipek bir elbise 
giyilebilir. Kendileri tarafından dikilmiş iki üç basma elbise 
yeterlidir. E�er bir arkadaşlannın şık bir elbisesi varsa, k.ı
zınızın da bir benzerini istemesinin hiçbir anlamı .yoktur. 

O�lunuza, küçük "e�itici" çocu�a gelince, okul ve ög
retmen işe kanşıyorsa ben ne yapabilirim? Bunlar ne yap
tıklannı bilen bilinçli insanlardır. 

Ben de Komündekilere daha zayıf olanlan kollama gö
revinde güveniyordum. Ama bunun için farklı bir yol izlemek 
gerekir. Başka bir yöntem sözkonusudur. Şunu demezdim: Sen 
ötekilerden daha iyisin. Ama şunu dedim: 

-Şunu ya da bunu gerekti�i gibi yapmadın, sana bir görev 
daha veriyorum: Derslerinde geri kalan şu çocukla ilgilen. Ke
sinlikle iyi sonuçlar istiyorum, başaramazsa sorumlu sensin. 

Sorun böyle koyulunca arkadaşına yardım eden çocuk 
kendisini bir e�itimci gibi hissetmez, kendisine verilen görevi 
yerine gelinneye çalışır. 

Sizin durumunuzda, aynı görevin o�lunuzun dışında sı
nıftaki öteki çocuklara da verilmemesi üzücüdür. E�er kar
şılıklı yardımtaşacak olurlarsa, kimse kendisini bir e�itimci 
yerine koymayacaktır. Herşey ö�retmenin çalışma tarzına 
ba�lıdır. Burada genel bir yasa yaratılamaz. O�lunuzun ken
dini be�enmiş olma�! zararlı, çok zararlı olacaktır. Ona şunu 
söylemek gerekir: "O�retmen biraz yarulmış, senin kendini 
biraz daha gözden geçinneye gereksinmen var." 

• Makarenko kız çocuklanna pahalı elbiseler giymcmı:Ierini önerirken, bu giysilerin ınıım. 
kün oldu�u kadar güzel olmalan için da ısrar ediyordu. 
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BÖLÜM ID 

AİLEDE VE OKULDA EÖİTİM * 

Çocuklann ailede ve okulda e�itimi, hiç dunnadan gün 
boyu söz edilebilecek çok geniş bir konudur. Bir günde ancak 
bazı temel sorunlara de�inebiliriz. Temel olan konularda da 
ben uzman sayılmayabilirim. Neden, diye soracaksınız. An
layacaksınız. Kısaca kendimden sözedece�im. 

Ben ö�retmenim. On yedi yaşından beri, ö�retmenim. İlk 
on altı yılım bir demiryolu okulunda geçti. İşçi çocu�yum. 
Babamın çalıştı�ı fabrikanın okulunda görev yaptım. Burada 
on altı yıl kaldım. Eski rejim zamanında, eski bir okuldu. 

Ö�retmenlikten sonra bir işçi kuruluşunun çocuklannın 
gitti�i fabrika okulunun müdürü oldum ... Ben de bir işçi ai
lesinin, bir işçi kolektifinin üyesiydim. O�rencilerim ve ana 
babalann, aynı fabrikanın küçük bir kolektifini oluşturuyordu. 

Büyük olanaklanın vardı. Moskova'da bu olanaklar si
zinkilerden belki de daha fazlaydı, çünkü sizdeki çocuklar yö
resel özellikler temelinde bir aradaydı. 

Onlann ana babalan tek bir işçi kolektifinde top-
Janmamıştı . Ailelerle ilişki kunnak için sizlerin benden daha 
az olana�ınız olmuştur. Ama buna karşılık siz Sovyet re
jiminin sundu�u ola�anüstü koşullarda çalışıyorsunuz. Ben 
böyle koşullann tadını alamadım. O zaman eski otokratik 
Rusya zamanıydı. 

• Makarenko 'nun 8 Şubat 1 939'da, Moskova' da, Fnınze Bölgesi Ögrebnenler 
Klübü'nde verdiği konferans. 
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Devrimden sonra koşullar beni ailemden uzaklaştırdı. 
On altı yol boyunca anası babası, ailesi olmayan çocuklarla ça
lıştım: Hemen hemen hiçbir zaman ana babalarta kar
şılaşmadım. 

Son yıllarda aileye yaklaştıgım dogrudur, ama Sovyet 
rejimindeki temel çalışınam "ilke" olarak aileyi tanımayan ço
cuklann yaşadıgı yerlerde gerçekleşti. 

Türlü ilginç koşullar arasında başıma dikkate deger bir 
olay geldi. 

Stüdyolardan birinin gönderdigi bir sinemacı Dzeıjinski 
Komünü'nü filme almak için bana gelmişti. Herşeyi görmeyi, 
bulmayı bilen, uyanık, ufak tefek ihtiyarlardan biriydi. 

Koroünden büyülenmişti . Herşeyden hoşlanmıştı. Ça
lışma odamda gevezelik ederken birden içeriye iyi giyimli, 
ancak trenden yeni inmiş gibi görünen her yanı toz içinde bir 
arkadaş girdi. 

-Ben Melitopol'dan geliyonun, dedi, oglwn Vasili Stol
yarov'un sizinle oldugunu ögrendim. 

-Evet, burada bu isimde bir çocuk var. 

-Ben onun babasıyım. Evden kaçtı. Altı aydır onu an-
yonun, sizinle oldugunu ög�ndim ve onu görmeye geldim. 

Adam heyecanlıydı, sesi titriyordu. 

-Tamam, lütfen Vasya'yı çagınn. 

Vasya geldi. Altı aydır Koroünde yaşayan, üniforması 
içinde güven dolu, nasıl davranacagıru, nereye bakacağını 
bilen, on dört yaşında örnek bir çocuktu. Yaklaşarak sordu: 

-Beni mi çagırdınız? 

-Evet, baban burada. 

-Babam mı? 
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Bütün fonnaliteler unutuldu: Birbirlerinin kolianna atılıp 
kucaklaştılar; taşkın sevgi gösterileri, baba oğlunu seviyor, 
o�l babayı seviyor, vb. 

Kucaklaşmalar ve tipüşmeler bitince çocuk sakinleşti ve 
baba şöyle dedi: 

-Peki, benimle gelmesine izin verecek misiniz? 

-Rica ederim •. buna karar verecek olan o�unuzdur. Nasıl 
isterse öyle yapar. Sizinle gitmek isterse gider; 

Ve az önce sevinçten ağlayan bu çocuk, şimdi kızannış 
ve ciddileşmiş olarak bana bakıp başını salladı ve şöyle dedi: 

- istemiyorum. 

- Neden? O senin oaban. 

- Fark.etmez, istemiyorum. 

Adam sarardı. 

- Nasıl, istemiyor musun? 

- Hayır, istemiyorum. 

- Neden ama? 

- istemiyorum, hepsi bu. 

- Neden gitmek istemiyorsun? O senin baban. 

-istemiyorum ve gitmeyece�m. 

Baba kızmaya başlamıştı : 

- İster iste, ister isteme. Seni götüreceğim. 

O sırada görevliler araya girdi: 

- Buradan hiç kimseyi glitüremezsiniz, o Dzeıjinski Ko
münü'nün bir üyesidir; boşuna kendinizi yoruyorsunuz, is
tiyorsa gelecektir, ama istemezse burada kalır. 

75 



Baba koltu�a yı�ıldı. Gözyaşlan. Onu sakinleştirmeye 
çalıştık, bir batdak su verdik. Sonra biraz sakinleşti ve şöyle 
dedi: 

- Vasya'yı ça�ınn. 

- Hayır, şimdi ça�ıramam. 

- Yalnızca veda edece�im.  

Birisini görevlendirdim: 

-V asya'ya babasına veda etnieyi isteyip istemedi�ini 
sorun. 

Vasya geldi. Yine gözyaşlan, kucaklaşmalar, öpücükler. 
Bütün bunlar bitince V asya sordu: 

- Gidebilir miyim? 

- Sen bilirsin. 

V asya çıktı ve ben babayla iki saat daha oturdum. Ona 
baktım : . Koltu�na oturmuş, içini çekiyor, a�lıyor, sa
kinleşiyor, sonra yeniden a�lamaya başlıyordu. Sonuçta 
V asya'sız döndü. 

Ama bu öyküde daha da "dramatik" olan şey, baba ile 
o�l a�laşıp, birbirini kucaklar, öperk.en duygulannı bas
tıramayan benim sinemacının, bu sahneden çok etkilenmiş ol
masıydı. Bütün bunlan filme almıştı ve yaptı�ından son de
rece hoşnuttu: 

- Böyle bir sahneyi canlı çekmek bizim sinemacılık ya
şamımızda ancak bir kez yakalanabilir. 

Burada aile ve ailede e�itim sorununu vurgulamak is-
tiyorum. 

· · 

. . .  İyi ve kötü aileler vardır. Ailenin gerekti�i gibi e�itim 
yapaca�ına ilişkin güvence vermek mümkün de�ildir. Ama ai
lenin diledi�i gibi e�itim yapaca�ını da söyleyemeyiz. Ai
ledeki e�itimi örgüttemeliyiz ve örgütleyici ilke, yurttaşın e�i-
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timinin temsilcisi olan okul olmalıdır. Okul aileyi yön
lendinnelidir. 

Bu yönlendinne nasıl olmalıdır diye soracaksınız. Ana 
babalan toplamak ve onlara "önlemler alın" demek yön
lendinne de�ildir. ' 

Ana babalan toplamak ve onlara, kollan yukan kaldınp 
"ah, sizde işler nasıl da kötü gidiyor" demek de birşeye ya
ramaz. 

Bu durumda yararlı olan şey nedir ve nasıl yararlı olu
nur? Kötü, yani çocuklannı yetiştinneyi bilmeyen ana ba
balara, gereken her zaman ö�retilebilir, bazen bir e�itimciye de 
ö�etilebildiw gibi. 

Di�erlerinin arasında arkadaşlar, pekçok ana baba 've 
e�itimci çocukla konuşmayı bilmez. Ses tonunu ayartamak ge
rekir. Ne yazık ki okullarda ve yüksek e�itbilimsel ö�renim ku
rumlannda size sesinizi ayarlamayı ö�retmezler. Bu ku
rumlann her birinde . ses ayarlamayı bilen iyi bir uzman 
bulunmasını isterdim. Bu çok önemlidir. 

Başlangıçta bu konuda çok başanlı de�ildim ve kendi 
kendime bunun nedenini soruyordum. Deneyimli bir aktöre 
başvurdum. · 

- Sesinizi ayarlamanız gerekiyor. 

- Nasıl? Ben şarkı söylemeyece�im ki. 

- Şarkı söylemeniz de�il. ama konuşmaruz sözkonusu. 

Onunla bir süre çalıştım ve temel şeyin iyi ayarlanmış 
bir ses tonu oldu�unu anladım. Konuştu�unuz ton çok önem
lidir. Şu tek basit sözcük, "gidebilirsin" sözcü�ü elli tarzda 
söylenebilir. Ve her birinde bunu işitmesi gereken kişiyi de
�işik biçimlerde etkileyebilirsiniz. 

Bu çok kannaşık bir şeydir. E�er iyi ayarlanmış bir se
siniz yoksa, göreviniz de kolay olmayacaktır. Yöneticilerin 
seslerini ayarlamalan çok önemlidir. Bazı ana babalar ve ew-
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tirnciler bu "lüks"e, seslerinin ruhsal durumlannı yansıtması 
ölçüsünde izin verirler. Bu tamamen yanlıştır. Ruhsal du
rumunuz ne olursa olsun. sesiniz do�al. iyi ve kararlı bir ses 
olmalıdır. 

Ruhsal durumunuzun sesinizle hiçbir ilgisi yoktur. Benim 
şu andaki ruhsal dururnurnun ne oldu�nu nasıl bilebilirsiniz? 
Acılar içerisinde olabilirim. Ya da büyük bir sevinç duyuyor 
olabilirim. Ama herkesin beni dinledi�i bu tarzda konuşmak 
zorundayım. Her ana baba, her e�timci çocukla konuşmadan 
önce, kendisini, ruh durumunun seçilmesine olanak vermeyecek 
bir tarza zorlamalıdır. Bu o kadar güç de�ildir. 

Haydutlada çevrili bir ormanda üç yıl yaşadıktan sonra 
ruh durumumuz ne olabilir? Kendimi bırakabilir miyim? Ben 
duygulanını denetlerneye alıştım ve bunun çok kolay ol
du�na inandım. Görünümünüz, gözleriniz, sesiniz her du
rumda ayru kalabilmelidir. E�itimci "neşeli bir yüz"e . sahip 
olmak zorundadır. Ana babalann da böyle olması arzu edilen 
bir şeydir. 

Belki de çok sevdi�imiz birisinden tatsız bir mektup al
dı�ınızı varsayalım. Ama bu tatsız mektup nedeniyle, bir aylık 
bir e�itbilimsel çalışmanın sonucunu yitirmeyi göze almak mı 
gerekir. Sonuç olarak belki de hiçbir şeye degmeyen bir sev
di��niz nedeniyle ve o belki de bu mektubu yazmakla iyi et
miştir. 

İyi ayarlanmış ses, mimik, dikkat, tüm bunlar bir e�it
bilimci için büyük önem taşır. Ana babalar bu aynntılardan 
yararlanabilir. 

Kısa bir süre önce bir baba bana geldi ve şöyle dedi: 

- Ben komünistim, işçiyim. Bir o�lum var. Bana itaat et
miyor. Ona bazı şeyler söylüyorum, dinlemiyor. Yineliyorum, 
aldırmıyor. Bir üçünçü kez, yine ayru. Onunla ne yapaca�ım? 

Gelip beni bulan bu babayı otuntum ve onunla söy
leşmeye başladım. 

- Peki, bana çocu�nuzla nasıl konuştu�uzu anlatın. 
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- Şimdiki gibi. 

- Öyleyse şimdiki gibi konuşmayı deneyin. 

- Yapamıyorum. 

- Deneyin. 

Onunla bir yanm saat ilgilendim ve emirleri nasıl ve
. rece�ini ti�rendi. Bu yalnızca ses tonu sorunuydu. 

Okulun ana babalara yardımı ancak, okul, ti�rencilerden 
ne istedi�ini bilen ve bu gerekleri kararlılıkla isteyen birleşik 
bir kolektif oluşturuyorsa mümkündür. 

Bu, ana babalara yardırnın biçimlerinden biridir. Baş
kalan da vardır. Aile yaşamını incelemek gerekir, ktitü bir ka
rakterin nedenlerini incelemek gerekir. Ben burada aileye yar
dırnın tüm biçimlerini sıralamayaca�ım . . .  

. . .  Başka bir sorun. Gerçek ailenin iyi bir ev kolektifi ol
ması gerekti�i ilkesi üzerinde duruyorurn. Ve çocuk çok küçük 
yaşlanndan itibaren bu ev kolektifinin üyesi olmalıdır. Ai
lenin satın aldıklannı, neden şunu satın alıp bunu satın al
madı�ını, kaynaklannın nereden geldi�ini, vb. bilmelidir. 

Çocuk mümkün oldu� kadar erken, beş yaşından iti
baren evin kolektiflik yaşamına katılmayı ö�renmelidir. 
Çocuk, kolektifın işlerine yanıt vermelidir. Do�al olarak bi
çirnsel . bir tarzda de�il. kendi yaşamının ve aile yaşamının ra
hatlıklan ile yanıt vermelidir .. E�er işler kötü gidiyorsa yaşam 
da hoş olmayacaktır. Bu sorunu da aşmak gerekmektedir. 

Ve işte arkadaşlar, sonuncu sorun, belkide en güç olanı, 
mutluluk sorunu. 

Genellikle şöyle denir: Ben baba ve ben anne çocu�a her 
şeyi veriyor ve ona mutlulu�uz da dahil olmak üzere her
şeyi sunuyoruz. 

Bu, ana babalann çocuklanna yapabildi�i en büyük kö
tülüktür. Böyle bir noktada, şu ö�dü verebiliriz: Çocu�nuzu 

79 



zehirlernek istiyorsanız, ona yüksek dozda mutlulu�unuzdan 
içirin, böylece zehirlenecektir. 

Sorunu 
/
şöyle koymak gerekir: Çocuklar için hiçbir şey

den vazgeçmemelidir.Tersine, çocuk ana babasına yardım 
etsin. 

Birçok küçük kızın annelerine şunu söyledikleri tarzı bi
lirsiniz: . 

- Sen hayatını yaşadın, ama ben daha hiçbir şey gör
medim. 

Bu bazen henüz otuzuna gelmemiş anneye söylenir. 

- Sen hayaunı yaşadın, ama ben daha hiçbirşey gör
medim, sonuçta herşey benim için, sana hiçbirşey yok. 

Oysa küçük kız şunu düşünmelidir: 

- Benim önümde koca bir yaşam var, . ama sen anne, 
senin öyle de�il. 

- Bu nedenle Ana Babaların Kitabı'nın dördüncü cil
dinde açıkça şunları yazaca�ım: Yeni giysiler önce annelerin. 

E�er çocuklannızı ana babalannı mutlu etmek arzusuyla 
yetiştirirseniz, çocuklar da size kızınayı bırakacaktır. Ço
cuklar ilk planda ana babalann mutlulu�nu düşünsünler ve 
ana babalann ne düşündü�ü çocuklan ilgilendinnesin. Bizler 
yetişkin insanlanz ve neyi düşünece�imizi biliriz. 

E�er elinizde kalan parayla kime, anneye mi, kıza mı 
giysi almanız gerekti�ini soruyorsanız size şunu söyleyece�im: 
Yalnızca anneye. 

Anne ve baba çocuklann gözlerinde mutlulu� ilk planda 
haketmiş olmalıdır. Ne anneler için, ne kızlar için, dahası ne 

de devlet için, annenin mutlulu�unun tüketicilerini e�itmek 
gibi bir duygu sözkonusu olamaz. En korkunç şey, annenin ya 
da babanın mutlulu�a zarar veren çocuklar yetiştinnektir. 

Komünümüzde gezi için 200.000 ruble, tiyatro biletleri 
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için de 40.000 ruble harcıyorduk. Bunlar için parayı esir
gemiyorduk. Ama giysiler için kuralımız şuydu: Küçükler, 
daha büyüklerio dar gelen giysilerini giyiyordu. Ve kendilerine 
yeni giysi alınmayaca�ını biliyorlardı. Yalnızca giysilerinin ye
niden dikilecegini düşünebilirlerdi. Do�rudur, daha büyüklerio 
giysilerini tamamen eskitip onları atmalannı bekleyebilirdik. 
Ama bunu yapmadık. Büyükler giysilerini biraz kullanıyordu 
ve onlan daha küçükler için yeniden dikiyorduk. 

On dört yaşındayken Çin ipe�i giydirdi�iniz bir genç 
kıza, on yedi, on sekiz yaşlarında ne vereceksiniz? 

Peki bu neyi getirir. Bu genç kız için ne yapmalıdır. Son
radan şöyle düşünmeye başlayacaktır: Benim yalnızca bir el
bisem var, ama senin (yani annenin), senin üç tane. 

Çocuklarda ana baba için duyulan kaygıyı e�itmek, aıme 
ya da babalann sahip olmadı�ı kişisel bir zevki yalın ve do�al 
bir biçimde geri çevirme istegini e gitmek gerekir. 

Evet arkadaşlar, artık bitirece�im. 

- Sorusu olan var mı? 

Salondan bir ses: "Dzeıjinski Komünü hal4 var mı? Kim 
yönetiyor ve ilişkileriniz hangi düzeyde?" 

Dzerjinski Komünü benden sonra iki yıl daha yaşadı, 
sonra kapandı. Neden mi? Çünkü eskiler yüksek ö�renim ku
rumlanna gittiler ve orada kurulan fabrika da yeni yönetime 
devredildi. Komün'deki herkes iyi bir sertifıka ile mezun oldu. 

Komün'dekilerle ilişkimi sürdürüyorum. 

. . .  Bu ilişkilerin bazı sıkınıtılar yaranıgıru söy
lemeliyim. Oldukça kalabalıklar. Onları hal4 anımsıyorum, 
ama kimin kiminle evlendigini, kaç çocugu oldugunu anım
sayamıyorum. Oysa mektuplarda bunlardan sözetmek ge
rekiyor. 

Tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar, haftada bir günümü 
mektup yazmaya ayırınarn gerekiyor. Bu benim çok zamanımı 
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alıyor. Elbette kızmıyorum, çünkü onlann benden b�ka ana ba
baları yok. Kime ba.<jvurabilirler? Ama bazen bu türden bir mek
tup yı�ınıyla bo�uluyorum! 

Öme�in bu eski ö�rencilerden biri Moskova'ya geldi, Trene 
atlayıp beni buldu, yakl�ık bir ay bende kaldı. Açıkyüreklilikle 
söylüyor:"Benim, Anton Semyonoviç, bir aylı�ına sizdeyim." Te
l�landım. Herşeye karşın karım için üzüldüm, nöbetçi otel sa
hibi gibi oldu. Konuktarımın yiyip içmesinden yakınmıyorum, bu 
sözkonusu bile olamaz, ama böyle çok sıkınu yarauyor. 

-Geldin ha? Buyur. Galya bak bir konuk geldi. 

-Kim? 

-Visya Bogdanoviç. 

-Hoşgeldin Visya. 

İki gün sonra şu konuşmalar başlıyor: 

-Belki otele gitmem daha iyi olacak. 

-Neden otele gideceksin? Burada kal. 

Üç gün sonra yeniden b�lıyor: 

-Belki Leningrad'a gitmem gerekecek. 

-Neden gideceksin? Burası daha iyi. 

Ve gidece�i zaman içim bir türlü rahat etmiyor. 

-Moskova'ya yerleşebilir, burada çalışabilirsin, benim ya-
nımda kalırsın. 

Ço!unlukla başarılı insanlar oldular. Bu ilişki bazı yükler 
getirse de, benim için büyük ve gerçek bir sevgi kayna� oldu. 
Yine de bazılarıyla ilişkimin koptu� do�rudur. 

Bana madalya verildi�i zaman Wrangel Adası'ndan, "Mitk:a 
Jeveli" imzalı bir telgraf aldım. Onu Yaşam Yolu'ndan ta
nıyorsunuz. 
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Bugün de "Orisanko (Gud), mühendis" imzalı bir kut
lama �ektubu aldım. 

Salondan bir ses: "Peki dayak konusunda ne dü
şünüyorunuz?" 

Ben dayağın karşısındayım. Ve hep öyle oldum. Genel 
olarak dayağı bir yöntem olarak kabul edemem. Dayağın iyi 
sonuçlar verdiği bir aile görmedim. 

Elbette annenin iki üç yaşlanndaki bir çocuğa hafifçe bir 
iki kez vurmasından sözebniyorum. Çocuk henüz bunun ne ol
duğunu anlayamaz. Anne de onu cezalandırmaktan çok, kendi 
duygulannı açığa vurmuş olur. Ama on iki, on üç yaşlannda 
bir çocuğa vurmak tam bir güçsüzlük ömeğidir. Çocukla bütün 
iyi ilişkiler bozulabilir. 

Dzerjinski Komünü'nde çocuklar kesinlikle kavga et
mezdi. 

Bir olayı anımsıyorum. Vapurla Baturn'dan Kınm'a dö
�üyorduk. Tüm üst güverteyi tutmuştuk. Bizi herkes sevmişti. 
Iyi giyinmiştik, kusursuz bir orkestramız vardı, konserler ve
riyorduk. Yolcular ve mürettebat bizden hoşlanmıştı. Yine de 
bir sabah Yalta açıklannda, bizim büyük çocuklardan birisi 
daha küçük bir arkadaşının başına bir konserve kutusu fırlattı. 
Bu, bizde hiç rastlanmadık bir durumdu. Şaşkına dönrnüştüm. 
Ne yapmalıydım? Toplanma ziHnin çaldığını işittim. 

-Neden toplanılıyor? 

-Nöbetçi yöneticinin emri. 

-Neden ama? 

-Çok açık. Siz de toplama emri verin. 

-Tamam. 

Toplandık. Ne yapılacaktı? Bir önerge verildi: Suçluyu 
Yalta'da bırakmak ve ondan tamamen aynlmak. 

· 

Baktım: Kimse tepki göstermedi. 
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-.t-re oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz, yoksa ciddi mi
siniz? Mümkün mü bu? Kuşkusuz arkadaşına vurdu ve ha
talı, ama bir Komün üyesi böyle kovulamaz. 

-Bu kadar konuşmaya gerek yok, oylamaya geçelim. 

-Bekleyin, dedim. 

Bunun üzerine başkan söz aldı: 

-Anton Semyonoviç'e söz verilmemesi önerildi. 

Ne yaparsınız? Aynen böyle yaptılar. Onlara şunu söy
ledim: 

-Biz gezideyiz, ben yöneticiyim, hepinize beş sa,;ıt oda 
hepsi verebilirim, şu anda Komün'de de�iliz, konuşmama 
nasıl engel olursunuz? 

-Peki, tamam, konuşun. 

Ama söyleyecek bir şey yoktu. Bu öneri için oylamaya 
geçildi. öneri oybirli�iyle kabul edildi. Sonra bir başka öneri 
getirildi: Onunla inen de geri gelmeyecekti. 

Yolculardan ve mürettebattan bir grup bu çocu�n ba
�ışlanması için ricaya geldi. 

-Hayır, biz ne yaptı�ırnızı biliyoruz. 

Yalta'da tek bir çocuk karaya çıkmadı. Oysa Yalta'yı sa
bırsızlıkla bekliyorlardı, kenti görmek, kentte gezmek is
tiyorlardı, ama hiçbiri vapurdan inmedi. Nöbetçi yönetici ona 
sertçe şöyle dedi: 

-Defol. 

Ve o da gitti. 

Karaya vardı�ımızda, o bizi meydanda bekliyordu. 
Kamyona binmeye başlamıştık. Çevremizde dolanıp du
ruyordu. Nöbetçi yönetici ona şöyle dedi: 
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-Meydandan çek git. Sen burada oldugun sürece karo-
yona binmeyece�iz. 

Gitti. Üç gün sonra Komüne beni görmeye geldi. 

-Geçemezsin, dedi kapıdaki nöbetçi 

-Ama herkesi geçiriyorsun. 

-Herkes geçebilir, ama sen de�il. 

-Öyleyse Anton Semyonoviç'i ça�ır. 

-Hayır, ça�ırmayaca�ım. 

Yine de beni ça�ırdılar. 

-Ne istiyorsun? 

Genel toplantı yapalım. 

-Olur. 

Akşama kadar benimle kaldı .  Akşam, genel toplantı 
başladı. Ben, ba�ışlanmasını istedim. Sessizce bana baktılar. 
Kimin söz istedi�ini sordum. Hiç kimse konuşmadı. Ama bir
şeyler söyleyin, dedim. Gülürnsediler. Böylece onun Ko
münde kalmasına kesinlikle izin vereceklerini düşündüm. Bir 
oylama yapılmasını istedim. Başkan, "Anton Semyonoviç'in 
önerisinden yana olanlar elini kaldırsın" dedi. Tek bir kişi bile 
elini kaldırmadı. "Karşı olanlar?" Hepsi. 

Çocuk ertesi gün yine geldi. 

-Bu kadar kan bir biçimde cezalandınlmam mümkün 
de�il. Genel bir toplantı daha yapın, bana açıklama yapılmasun 
istiyorum. 

Akşam genel toplantı yapıldı. 

-Açıklama yapmaruz gerekiyor. 

-Tamam. Konuş Alekseyev. 
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Alekseyev söz aldı :  

-Vapurda, tüm Sovyetler Birli�i'nin gözü önünde, -çünkü 
vapurda tüm kentlerden gelen insanlar vardı-mürettebatın kar
şısında, aptalca bir şey için bir arkadaşın kafasına bir şey fır
lattı . Bu bağışlanamaz ve biz de seni hiçbir zaman ba
ğışlamayacağız .. Buraya bizden sonra gelen çocuklar da seni 
bağışlamayacak. 

Çocuk gitti. Eskilerin çoğu Komünden aynlmıştı . Çok 
sayıda yeni çocuk gelmişti. Yeniler hep şunu söylüyordu: 
"Zivyagineç için yapılanı yapmalı." Zivyagineç'i hiç gör
medikleri halde öyküsünü biliyorlardı. 

İşte arkadaşlar, Komün'dekilerin kavgacılara nasıl dav
randığını gördünüz. Bir eğitbilimci olarak böyle bir sertlikten 
dolayı onlan eleştiri yorum, ama bir insan olarak, hayır. 

Bu kuşkusuz sert bir cezadır, ama hakedilmiş bir
sertliktir. Doğal olarak kavganın bir kolektifte kabul edilebilir 
yanı yoktur. Ben kişisel olarak şiddet yöntemlerinin kesinlikle 
karşısındayım. 

Birisi de oturduğu yerden şunu sordu:"Komünde onyedi, 
on sekiz yaşlannda gençkızlar ve erkekler vardı. Onlann ara
lanndaki ilişkiler nasıldı? 

Yanıtlamak çok güç. Bu konu üzerinde uzun uzadıya 
durmak gerekiyor. B unu kitabımda da ele aldım. Yine de kı
saca bundan sözedeceğim. Do�al olarak sevgiyi yasaklamak 
mümkün değil, ama onsekiz yaşırlda aşık olup evlenmelerine 
izin vermek de mümkün değil. Böyle bir birliktelikten hiçbir 
mutluluk beklenemez. Bizde, kolektifın birliği ve benim duy
duğum güven büyük bir rol oynuyordu. Gençkızlan topluyor 
ve onlara gençkızıann nasıl davranması gerektiği konusunda 
konferanslar veriyordum. Ardından bunu erkeklerle ya
pıyordum. Bu ikinciler için, ilk planda şu ya da bu biçimde 
yanıt verme, şu ya da bu biçimde davranma dışında birşeyler 
konuşmam gerekmiyordu. 

Komsomol, Parti ve do�al olarak Genç Öncü örgütleri 
beni destekliyordu. Hatta Meclis bile. 
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Bu nedenledir ki, bizde bu konuyla ilgili olarak herşey 
yolunda gitti. Örneğin Kravçenko'nun Donya'yı, Dünya'nın .da 
Kravçenko'yu sevdiğini biliyorduk. Sürekli birliktelerdi, bir
likte geziyorlardı, ama bunda kötü bir şey sözkonusu değildi. 
Komün'deki tüm boş zamanlannı birlikte geÇirdiler, her ikisi 
de bir yüksek öğrenim kornınuna girdi ve üç yıl sonra da ev
lendiler. Komüne gelip evleneceklerini haber verdiler. Yö
neticiler onlan şöyle diyerek alkışladı: "Tam zamanı, beş yıl 
beklediniz." 

Kalabalıktan birisi: "Nasıl oluyor da okul öncesi ço
cuklann düşünce yapısını bu denli iyi tanıyorsunuz?" 

Benim çocuğum yok, ama evlatlıklanm var. Komünde 
personelin çocuklan için bir çocuk bahçesi vardı. Bunu yapan 
ve düzenleyen bendim. Çok sayıda okul öncesi yaşta çocuk ta
nıdım ve onlan çok sevdim. Bu büyük bir deneyim sayılmaz, 
ama yine de bir deneyimdir. 
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BÖLÜM IV 

DENEYİMiMDEN BAZI DERSLER * 

Size söyleyeceklerimde belirgin birşeyler bulaca�ınızı 
sanmıyorum. Aynca benden ve di�erlerinden oldu� kadar siz
den de ö�renecek çok şey oldu�nu düşünüyorum. Mükemmel 
kurumlarda sizin de dikkate de�er bir çalışma deneyiminiz var. 

Size anlatacaklanından kazanaca�ınız tek yarar ancak 
bir tepki ve belki de tepkinin neden oldu� bir direnme ola
bilir; çünkü benim deneyimim çok özel bir nitelikte olup si
zinkiyle pek de ortak noktalara sahip de�ildir. Ben belki de 
sizden daha şanslıyım. 

Bu nedenle sözlerimde bir reçete. bir yasa araınamanızı, 
onlardan bir sonuç çıkarınamanızı rica ediyorum. On altı yıl 
ara vermeden yalnızca bir çocuk kolonisinde çalışmış olmama 
karşın, belirli bir sonuça vardı�ımı söyleyemem. Hiç kuşku 
yok ki, ben de sizin gibi hala ö�renmekteyim. 

Çok sayıda sorunun çözümü için belki de sizin yar
dımınıza, di�er arkadaşıann yardımına başvurmalıyım. 

Bu nedenle, size söyleyeceklerim sonuçlar de�ildir: So
nuçlar büyük bir işten, bir monogrofıden, marksist çö
zümlemeyle do�rulanrnış çalışmalardan çıkanlır. E�itime 
ilişkin sonuçlara varaınadım, aynca varsayımlanından ya da · 
dilerseniz sezgilerimden, arkadaş arkadaşa konuşuyormuşuz 
gibi sözetmeme izin verin;* çünkü söyleyeceklerim so
nuçlardan çok sezgilerimdir. 

• Makarenko"nım 20 Ekim 1938"de, Çocuk Kolonileri ve Özel Okullar Bilimsel Aıafbnna ve Uy

gulamalı Eğitim EnstitllsU'nde verdi�i konferans. 
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Düşüncelerimi e�itbilimsel deneyimimin belirledi�ini 
çok iyi biliyorum, Başka bir deneyimin mümkün olduğunu da 
biliyorum, e�er onu yaşamış olsaydım, belki başka türlü dü-
şünüyor olacaktım.  ' 

Deneyimim oldukça sınırlıdır. Sekiz yıl suçlu çocuklar 
için bir okul olan Gorki Kolonisini, sekiz yıl da Dzeıjinski Ça
lışma Komünü'nü yönettim. Bu sonuncusu artık suçlulara yö
nelik bir okul de�ildi. İlk zamanlarda, bilinen terkedilmiş ço
cuklan topluyordum; ama son dört yıl boyunca hemen hemen 
yalnızca maddi durumlan, yani e�itbilimsel koşullan ve 
yaşam koşullan iyi olmayan ailelerden gelen çocuklan kabul 
ettim. 

Şu üç kategoriden en zoru hangisidir? Suçlu çocuklar, 
terkedilmiş çocuklar ya da aile çocuklan. Bunu yanıtlamak 
güç, ama ben sonuncusunun en zor olduğunu düşünüyorum. 
En azından karakterlerinin de�işkenli�i ve direnme güçleri ne
deniyle bu çocuklar deneyimlerimin ışı�ında bana böyle gö
rünüyor. 

Ama o sırlarada kendimi mesle�imin tekni�iyle do
nanmış buluyordum ve zaten güçlü gelenekleri ve on altı yıl
lık bir geçmişi olan bir çocuk kolektiflm vardı. 

Yalnızca bu nedenledir ki, aile çocuklanyla çalışmak 
bana, nasıl çalışılaca�ını henüz bilmedi�im ilk suçlu ö�
rencilerimle çalışmaktan daha kolay göründü. 

Bu üç kategoriyle ilgili deneyimim temelinde, ça
lışmamın son yıllannda, benim için çok önemli olan şu sonuca 
vardım; bugün bu sonuç bana biraz ayk.ın görünüyor. Bu 
sonuç, sorunlu çocuk diye birşey olmadı�ını do�ruluyor. Bu 
do�rulama benim açımdan bir yadsıma niteli�i taşımaz. 

Genel olarak, toplumsal ahlak kurallanyla toplumsal 
ahlak sapmalan arasındaki mesafenin yok denecek kadar az ol
dugunu söylemek istiyorum. 

Buradan hareketle yine pek de emin olmadı�ım bir so
nuçta karşılaşıyorum: Yeniden oluşturma denilen şeyin, yani 
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karakterin düzeltilmesinin, evrim yoluyla uzunca bir sürede 
gerçekleşmemesi gerekti�ini bilmek. 

Buradan, toplumsal olmayan alışkanlıklar ve toplum için 
kabul edilemez bir nitelik taşıyan deneyim ile normal deneyim 
arasındaki bu mesafe çok belirsiz oldu�na göre, bu mesafenin 
mümkün olan en kısa sürede aşılması gerekti�i kanısına va
nyorum. 

Bunu söylerken, bu sonucun tam da bu deyimlerle for
müle edilmesi gerekti�ine pek de ikna olmadım. Bu kuramın 
mümkün olabilecewnden emin de�ilim, ama deneyimimden 
eminim. 

Son beş yıl boyunca, çok sayıda belirgin ve güç ka
rakterin oldu� Dzerjinski Komünü'nde çalışırken, ka
rekterlerin evrim sürecini izlemedim. Evrimi, her zaman bü
yümeyi ve gelişmeyi anladı�ımız alışılmış biçimiyle 
gözlemliyordum; çocuk okulun üçünçü sınıfında, dördüncü sı
nıfında, sonra beşinci sınıfa geçiyor. Ufku açıldı ,  alışkanlık 
ve bilgi da�arcı�ı genişledi. Fabrikada çalışıyor, niteliklerini 
geliştiriyor, toplumsal alışkanlıklar kazanıyor. Ama bu, bo
zulmuş bir karakterin normale do�ru evrimi de�il. alışılmış 
bir gelişmeydi . 

Bu hiçbir zaman bozulmuş bir karakterle normal bir ka
rakter arasında hiçbir fark olmadı�ı anlamına gelmez, ama ka
rakteri dü_zeltmeye, dilerseniz patlama yöntemi de di
yebilece�imiz bir yöntemle girişmenin daha iyi olacagını 
belirtir. · 

Patlamayla hiçbir şekilde birinin ayaklarına bir dinarnit 
lokumu atıp fitili ateşlemeyi, sonra da adamın havaya uç
masını beklemeden oradan kaçınayı anlamıyorum. 

Burada, insanın tüm arzulanna ve isteklerine ilişkin bir
devrime işaret ederek, anlık bir eylem görüyorum. 

Bu degişimlerin dış görünümleri beni o denli şaşırtu ki, 
sonradan bu patlarnalann metodoloji sorunuyla ilgilenmeye 
başladım ve patlama yönteminin-başka bir sözcük bu-
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lamıyorum - egitimciler tarafından başarılı bir yöntem olarak 
kullanılabilecegine inandım. 

Size, beni yalnızca böyle düşünmeye değil, ama bu yön
temle yaptığım çalışmayı sürdürmeye iten izlenimlerimden ba
zılarını aktaracağım. 

193 1 'de, yüz elli çocuktan oluşan Koinünüme, iki hafta 
gibi çok kısa bir süre içerisinde yüz elli çocuk daha almanı is
tendi. 

Kornündeki çocuklarım iyi örgütlenmişti. Yüz ellinin dak
sanı Komsomol olup yaşlan on dört, on sekiz arasındaydı, di
ğerleri Genç Öncü'ydüler. 

Hepsi de bi.rbirine bağlı, çok iyi, kesin ve kararlı bir di
sipline sahip çocuklardı; dikkatle çalışmayı biliyorlardı, Komüne 
ve onun disiplinine sadıktılar. Oldukça ciddi bir sorum.uluk ta
şıyan, dahası fiziksel ve ruhsal olarak güç olan görevlerde onlara 
güvenebiliyordum. 

İşte, bu yeni gençlerde güçlü bir izienim yaratmak için kul
lanmış olduğum yöntem. 

Doğal olarak çalışma alanlan oldukça degişikti, odalann 
düzenlenmesine dayanıyordu: Yatakhaneler, çalışma odalan, sı
nıflar ve buralann yerleştirilmesi, aynalar, çiçekler. 

Komün bolluk içerisinde yaşıyordu, çünkü ticari gi
rişimimiz vardı. Çocuklann nasıl topladığımıza gelince, onları 
her zaman ekspres trenlerde buluyorduk. Bu iş Harkov'da olu
yordu. Bu trenlerle yolculuk yapan çocuklar bizim kon
tenjanımızdaydı, bizim böyle bir hakkımız vardı. Moskova
Minaraline Vodi, Moskova-Soçi, Moskova-Kislovosk trenleri 
hep Komünümün adaylarını taşıyordu. 

Bütün bu trenler Harkov'dan gece geçiyordu ve biz de ço
cukları gece topluyorduk. 

Yedi sekiz yaşlanndan oluşan ve içlerinden birinin o gece 
için nöbetçi yönetici olduğu bir grup Komün üyesi bu nedenle 
gara gönderilmişti. Bu geçici yönetici her zaman çocuk toplama 
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işleminden sorumlu olurdu ve görevinin bilincindeydi. 

Grup, iki üç saatlik arada çocuklan trenin alundan, tuvalet 
ve vagonlann üzerinden topluyo�u. Bu "yolculann" nerelere sak
landığını iyi biliyorlardı. Ben ise onlan kesinlikle bulamazdım. 

NKVD (İçişleri Halk Komiserliği) çalışanlan, askerler 
garda bize bir oda ayınyordu. İlk toplantının yapıldığı yer bu 
oda olurdu. 

Bu toplanU, çocuklan Koroüne davet etmeye yönelik de
ğildi, ama şöyle başlardı : Komüncülerimiz onlara şöyle ses
lenirdi: "Sevgili arkadaşlar, Koroünümüze çalışacak insan ge
rekiyor. Yeni bir fabrika kuracağız, sizden yardım istemeye 
geldik." 

Ve kimsesiz çocuklar da bunun iyi olacağına inanırlardı. 

Onlara şöyle diyorduk: "Istemeyenler bir sonraki ekspresle 
dönebilir." 

Böylece patlama yöntemi dediğim şaşırtmalı eylem yön
temi başlamış oluyordu. 

Genel olarak çocuklar, inşaat işimizde bize her zaman yar
dımcı oluyordu. Geceyi bu oda geçiriyorladı. Ama ertesi gün 
öğlen, müzikleri, altmış kadar beyaz metal trampetleri, beyaz ya
kalı, markalı gösterişli giysileriyle bütün Komün gann önünde 
sıra oluyordu. Uzun bol giysilere sanlmış, çıplak ayaklı ter
kedilmiş çocuklar çetesi gardan çıkınca, müzik çalmaya başlıyor 
ve çocuklar Komün üyelerinin topluluğuyla karşı karşıya ka
lıyordu. Onlan müzik eşliğmde karşılıyor ve en iyi ar
kadaşlanmız gibi selamlıyorduk 

Sonra bu terkedilmiş çocuklar tarafından izlenen Kom
somollarımızın, küçük kızlanmızın başta olduğu bir yürüyüş 
başlıyordu. 

Ve grup, sekizli sıralar halinde büyük bir ciddiyelle yü
rüyotdu.Yurttaşlar duygulanarak ağlıyordu; ama biz bunu hiçbir 
duygusallığa düşmeden yalnızca basit bir teknik olarak gö
ıiiyorduk. 
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Komüne gelir gelmez banyoya götürülüyor, oradan saç
lan kesilmiş, yıkanmış ve arkadaşlan gibi beyaz yakalı, şık 
giysiler giyinmiş olarak çıkıyorlardı. Sonra eski giysiler el ara
balan ile bir yere taşınıyor,. üzerlerine benzin dökülerek ya
kılıyordu. 

O gün avlunun temizliginden sorumlu olan iki kişi sü
pürgelerle geliyor ve külleri kovalara dolduruyordu. 

Bu, birçok meslekdaşımın gözüne bir şaka gibi gö
rünüyordu; ama gerçekte bu tören, simgesel olmanın ötesinde, 
çarpıcı somut bir etki yaratıyordu. 

Trenlerden toplanıp getirilen bu terkedilmiş çocuklardan 
yalnızca iki, üç tanesinin yeni yaşama uyum saglamadıgını 
söyleyebilirim. 

Ama bu çocuklar gardaki karşılanmalannı, o ateşi, yeni 
yatakhanelerini, kendilerine gösterilen yeni davranış tarzını, 
yeni disiplini hiçbir zaman unutmayacaklar ve tüm yaşamlan 
boyunca canlı bir anı olarak saklayacaklardır. 

Patlama yöntemi * olarak adlandırdıgım bu yönteme bir 
örnek verdim. 

Bu yöntem benim tüm egitim sistemiminin içerisinde 
sürer ve gelişir. 

Bu yöntem herşeyden önce kolektifli�e dayanır. Ne 
yazık ki bizde, bunun bir kolektif, özellikle de çocuk e�itimine 
ilişkin bir kolektif oldu� hiç bir kitapta yazılmamıştır. 

Bu konuda birşeyler yazmak ve bu kolektifle ilgili ya
zılanlan ço�altmak gerekir. 

Bir kolektifin ilk özelli�i, bunun rastgele bir kalabalık 

* Bu yöntem eğitbilimciler arasında bUyük tartışmalara neden oldu. "Pat
lamalar yöntemi" nden söz ederken Makarenko'nun bunu yeniden eğitim i�in 
dUşUndUğUnU gözardı etmemek gerekir. "İyi örgUtlenmiş bir eğitim", ka
rakterin "düzeltilmesi", "iyileştirilmesi" koşullarında genel olarak uy
gulanmaz, "Patlamalar yöntemi" nin alanı böylece sınırlanmış olur. 
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de�il. örgütlü bir tarzda davranan ve birşeyler yapabilen ku
rulu bir örgüt olmasıdır. 

Bizim kolektifimiz toplumsal bir örgütlenmeye dö
nüşebilecek bir tarzda örgütlenmişti; hep kolektif olarak ka
�ıyor, hiçbir zaman kuru bir kalabalı�a dönüşmüyordu. 

Bu belki de e�itbilimsel çalışmamızın en güç bölümüdür 
ve ben, hiç benimki gibi bir kolektif görmedim. Bunu övünmek 
için söylemiyorum, yalnızca hir saptama yapıyorum. 

Ve ben bu kolektifi tek başına oluşturmadım. Bu ko
nuda uzun süre konuşmak gerekecek, yine de herşeyi söy
leyebilece�inden emin de�ilim. 

Ama örgütlenme, kolektif örgütlenmesi de olsa, çekirdek 
kolektif sorununun çözümüyle başlamalıdır. Bu konuda çok 
düşündüm, kolektif örgütlenmenin pek çok aracını gözden ge
çirdim ve şu sonucu vardım. 

Çekirdek, yani sonradan kolektiflere ya da daha sınırlı 
oluşurnlara bölünmeyecek olan kolektif, yedi kişiden az, on 
beş kişiden fazla olmamalıdır. Bunun neden böyle olması ge
rekti�ni bilmiyorum, fazla derinlemesine irdelemedim. Y al
nızca, yedi kişiden az oldu� zaman çekirdek kolektifin bir 
dostluk kolektifine, dost ve arkadaşlardan oluşan bir gruba dö
nüşmeye başlayaca�ını biliyorum. 

On beş kişiden fazla olan bir çekirdek kolektif de her 
zaman ikiye bölünme e�ilimi taşır, bir bölünme çizgisi hep 
vardır. 

Ben yalnızca, birli�inin, ba�lılı�ının ve gücünün bi
lincinde olan, aynı zamanda bunun yalnızca aniaşan in
sanlardan oluşan bir dostluk kli�i de�l. ama belli zo
runluluklan, belli bir görevi ,  belli bir sorumlulu� olan bir 
kolektif oldu�un da bilincinde olan bir kolektifi çekirdek ko-
lektif olarak de�erlendiriyorum. 

· 

Bu çekirdek kolektifi yönetecek ve ondan sorumlu olacak 
kişinin kişilik özellikleriyle özel olarak ilgilendim. 
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Çalışmarnın on altı yılını bu yaY.ıcı sorunun çözümüne 
ayırdım ve çekirdek kolektifın başında kesinlikle tek bir yö
netici olması gerekti�i kanısına vardım. Bu kişi, sahip oldu� 
yöneticilik otoritesiyle diktatör de�il. bu koiektirten sorumlu 
olabilecek bir kişilikte olmalıydı. 

Çok sonralan şu etkenin de önemini kavradım: Bu çe
kirdek kolektifin süresi. 

Böyle bir çekirdek kolektifı yedi sekiz yıl boyunca hiç 
de�işikli�e u�ramadan korumayı başardım. Yaşlan onla on 
beş arasında olan kız ve erkek çocuklar bu süre boyunca çe
kirdek kolektifın niteli�ini korudular, bu gruplann olu
şumundaki de�işiklik % 25'lik bir oranı aşmadı, sekiz .yıllık 
bir sürede, on iki çocuktari oluşan bir gruptan, üç çocuk ay
nldı, üç çocu�n yerine de başkalan alındı. 

Böylece gerçekten de çok ilginç bir kolektif ka
zanaca�ımızı seziyordum ve bunu gördüm; bu kolektif, ha
reketinin ve evriminin niteli�i. yürekli ve güvenilir havasının 
niteli�i. çekirdek kolektif çizgilerini koruma e�ilimiyle bir mu
cize olarak de�erlendirilebildi� için ilginçti. Bu kolektifın 
ayakta durmasının anahtan, yöneticinin, daha sonra da ekip 
şefinin sahip oldu� otoriteydi. 

Başlangıçta, bu çekirdek kolektifın başına en yetenekli, 
en "açıkgöz" , en kokusuz, herkesin elinden tutabilecek, onlan 
yönetecek, onlara emir verecek, onlara söz geçirecek yetenekte 
bir kız ya da erkek çocu�n getirilmesi e�ilimi vardı. 

Ama onaltı yıllık sürede, en güçlü kişinin yönetici ola
rak seçilmesi e�iliminin, sonradan aşamalı olarak de�işti�ini 
ve bu çekirdek kolektifın (buna bizde genellikl� birlik denirdi) 
başına öteki niteliklerine hiç bakılınadan eskilerden birinin 
geldi�in gördüm. 

Bu süre boyunca bu de�işim, benim hiç aynmsamadı�ım 
bir tarzda ve e�tsel amaçlanından ba�ımsız olarak eski ö�
rencilerin sırayla birlik başkanı olması sonucunu do�rdtr. 

Son yıllarda bir e�itbilimci olarak Kornündekilerden her-
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hangi birinin, bu işi başanyla yapaca�ından kuşku duymadan 
birlik başkanlı�ına getirebilmekten dolayı mutlu olmuştum. 

Şimdi size bu ilginç görevdeki çocuklann, bizzat ço
cuklar tarafından seçilen, ne çok güçlü, ne çok başanlı, ne çok 
kararlı olmadan di�erlerinden yalnızca görev ve sorumluluk 
duygusuyla ayırdedilen ve kolektifı yönetmeyi, yönlendirmeyi 
bilen bu kişinin karakterinden aynntılı olarak sözedece�im. 

1933'de yüz kadar Komün üyesine, Ukrayna Hü
kümetinin bizden istedigi, çok özel bir niteli�i olan, sa�lam si
nirler gerektiren, oldukça güç bir görev vermek zorunda kal
dım. Bu görev yüzünden Komün'deki çocuklar, Komün 
dışında çok güç koşullarda aylarca çalıştılar. 

Komünün en iyilerini seçemedim, çünkü hepsi de normal 
olarak okullannı dokuz, oh yılda tamamlamış olan en nitelikli 
işçilerimizdi; ticari bir girişimimiz oldu�dan işçilikle il
gileniyordum. Bu nitelikli işçiler fabrikamızın atelye şef
leriydi. 

Yöneticiler arasında ortalama bir seçim yaptım ve onlan 
gruplara ayırdım. Böylece riske de girmiş oluyordum: Onlarla 
birlikte gitmedim ve beslenmelerinden sorumlu olan biri dı
şında kimseyi de göndermedim. 

Hepsinin, özellikle de alfabetik sıraya göre ve sonradan 
atadı�ım yöneticilerin görevlerini büyük bir başanyla yap
tı�ını söylemeliyim. Yapabileceklerinin ve sorumluluklannın 
sınınnın nerede oldugunu çok iyi anlamışlardı. 

Bu ciddi sorumluluk ve yetkilerinin sının bilincini e�it
mek için do�al olarak çok zaman gerekiyor. Hiçbir kolektifte 
bunu bir iki yılda oluşturmanın mümkün olmadı�ını dü
şünüyorum. 

Bir çocuk kolektifinde bu normal ve ilginç görev duy
gusunu e�itmek için dört ya da beş yıl gerekir. 

Bu iş, büyük bir çalışmayı , zorlu bir çabayı gerektirir. 

Aynı mantıksal çerçevede, yalnızca çekirdek kolektifın 
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örgütlenmesi degil, ama büyük kolektifin içerisindeki top
lumsal ilişkilerin örgütlenmesi de bulunur. 

Bende çekirdek kolektif, bir birlikti . 

Başlangıçta birlikleri şu ilkeye göre örgütledim: Be
raberce okuyan ve çalışanlan aynı birlikte bir araya ge
tiriyordum. 

Sonra küçüklerle büyüklerio aynlrnası gerektigine karar 
verdim. Daha sonra bunun zararlı olacagı sonucuna vardım ve 
nihayet birlik, küçüklerle, on yedi, on sekiz yaşlarında bü
yüklerden oluştu. 

Böyle bir kolektifin, aileyi anımsattıgı için, egitsel iliş
kiler açısından daha avantajlı olacagını düşünüyordum. İçe
risinde küçüklere karşı koruma duygusu, büyüklere saygı, ar- · 
kadaşlıktaki en incelikli aynntılar dogup gelişecekti. 

Böylece küçükler kendi yaglarıyla kavruldukları kapalı 
bir yere hapsedilmemiş olacaklar ve büyükler de hep açık 
saçık öyküler anlatmaktan kaçınacaklardı ;  çünkü küçükler için 
duyduklan kaygı bu konuda onlara engeldi. 

Burada geçici yetki sorunu çok önemli bir sorundur. An
lamsız bir sorun olarak görünebilir; ama bu konuyla yakından 
ilgilenerek, tüm günlük dikkatimi görev seçimine yo
gunlaştırarak, onlan şu ya da bu gruplara ayınp, kısa süreli bu 
görevler işin raporlar isteyerek, Komün üyelerimin içerisinde 
degerli kadrolar oluşturdum. 

Ve nihayet hep aynı kolektif mantık çerçevesi içe
risinde özel olarak, kendi kendisini yöneten büyük bir kolektif 
sorunuyla ilgilendim. 

Bu on altı yıl boyunca, kendi birliklerinden sorumlu yö
neticiler ve bir de Yöneticiler Konseyi oluşturdum. 

Kurdugum bu yönetici organ, yalnızca öğretmenierin ve 
eğitbilimcilerin değil, ama gazeteci ve yazariann da tepkilerine 
neden oldu. Hepsi de bunun kışlayı ve kışla düzenini anım
satlığını düşünüyordu. 

98 



Ne yazık ki, aralanndan çok azı derinlemesine irdeleme 
yoluna gitti. 

Yöneticiler Konseyi bir yönetim organı olduğu için, işte 
bundan dolayı çok yararlıdır. 

Kolonide· yinni sekiz birliğim vardı ve yinni sekiz de yö
neticinin olması gerekiyordu . . .  

Yöneticiler Konseyi'nin bir çalışma planı oluştunnasına 
karşıydım. Bana yukandan yapılan haskılara karşın, Konseye 
hiçbir zaman böyle bir plan önennedim. Yöneticiler Konseyi 
her gün ortaya çıkan konulardan ve görevlerden sorumlu bir 
yönetim organıydı ve bir plan dahilinde davranması mümkün 
değildi. 

Son sekiz on yıl boyunca, çok devingen bir organ oldu. 

Hangi sorunla karşılaşırsam karşılaşayım, iki dakika 
içerisinde Yöneticiler Konseyini topluyordum. 

Yöneticiler Konseyini çağırmak için trompet çok kısa üç 
nota çalıyordu. Bu işaret yalnızca bir kez verilirdi; hiçbir yö
neticinin tembellik alışkanlığı kazanmaması ve hemen Konsey 
de bulunması için yinelenmesi yasaktı. 

Sınıfta, işte ya da hanyoda bulunan yönetici, işareti duy
duktan sonra hemen Konseye gelmek zorundaydı. 

Başlangıçta bunu yerleştinnek güç oldu, ancak sonradan 
bu davranış bir alışkanlığa, gerçek bir kolektif reflekse dö
nüştü, 

Eğer bana vekalet edenlerden biri Konseyi toplamaya 
kalkışırsa, çağnya hemen koşardım: 

Bu koşullu bir refleksti. Görevimi tamamlamak için 
ivedi davranmak zorundaydım. 

Bizim ilginç bir yasamız vardı: Bir dakikadan fazla ko
nuşulamazdı. Bu süreyi aşan kişi "geveze" olarak de
ğerlendirilirdi ve kimse onu dinlemek istemezdi. 
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Bazen de bu toplantılarda beş on dakikalık aralar vennek 
zorunda kalırdık. 

Yöneticiler Konseyi'nin esprili bir başkanı bir çeşit kum 
saati bulmuştu; her kum tanesinin düşüşünde bir sözcük söy
lenebileceğini ileri sürüyordu, kum saatinde iki bin kum tanesi 
olduğuna göre, dakikada iki bin sözcük söylenebilirdi. Da
kikada iki bin sözcükten daha fazlasına kimin gereksinmesi 
vardı? Böyle bir düzenleme kaçınılmazdı. 

Bütün bu kurumların koşuHanna uygun ve tüm dö
nemleri dolu olan on yıllık bir okulumuz vardı. 

Öte yandan herkesin günde dört saat çalıştığı bir fab
rikaya sahiptik. Okuldaki beş saatle birlikte, toplam dokuz saat 
ediyordu. 

Aynca hiçbir zaman bir temizlikçi kadınımız olmadı; 
parketeri her sabah çocuklar temlzliyordu. Hiçbir yerde kir pas 
yoktu; bazı günler üç dört ziyaretçi grubu kabul ederdik. Her 
taraf pırıl pınl olmalıydı. 

Üretim konferanslarıru, Öncü, Komsomol toplantılarını, 
spor toplantılannı da eklemek gerekir. Yitirecek bir dakikamız 
bile yoktu. Başkaları belki de çok daha iyi koşullarda bu
lunacak ve böyle bir düzenlemeye gereksinme duymayacaklar. 

Yönticiter Konseyi'ni toplantıya çağırdığımız zaman, yö
neticilerden bir kısmı fabrikadaki önemli bir işi bı
rakamamaktan dolayı toplantıda bulunamayabiliyordu. Bu 
durum bir alışkanlık, bir yasa kazandırdı: Yöneticinin yok
luğunda Konseye yardımcısı katılıyor, onun da yokluğunda bir
liğin herhangi bir üyesi geliyordu. 

Genel olarak Konseye çağn yapıldığında hangi birlikten 
kimlerin katılacağı bilinirdi. Gelenek yavaş yavaş yer
leşiyordu: Yöneticiler Konseyi toplandığında İvanov ya da Pet
rov diye değil, birinci ,  ikinci, üçüncü, dördüncü birlikler burada 
mı diye soruyorduk. 

Birliğin yerini almış olması önemliydi. 
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Yöneticiler Konseyi yavaş yavaş Birlikler Konseyine dö
nüştü. Bizim gözlerimizde önemli olan, birlik adına gelinmiş 
olması değil, Komün üyesi adının taşınmasıydı. 

Eğer Konsey'de önemli bir sorun görüşülecekse, zorunlu 
olarak yöneticinin de bulunmasını isterdik; çünkü bizde yö
netici, birfik tarafından değil, Komünün genel toplanusında se
çilirdi. 

Biz bu formüle, Yöneticiler Konseyi'nin yalnızca 
Komün'de değil,  ama her birlikte ve yalnızca şu ya da bu bir
likte değil, ama Komünün tümünde geçerli olan bir Konsey ola
rak algılanması için vardık. Bu Konsey birliğin üzerindeydi. 

Yöneticiler Konseyi on alu yıl boyunca bana ça
lışmalanmda yanıncı oldu ve ben şimdi aynı içgüdüyü aynı 
yüzü, aynı havayı koruyarak gitgide büyüyen bu organa, büyük 
ve ciddi' bir saygıyla birlikte gönül borcu duyuyorum. 

Dikkatinizi şunun üzerine çekmek istiyorum: 

Biz yetişkinler kendimizi çok zeki buluyoruz, her zaman 
çok şey biliriz, herşeyi açıkça görür ve herşeyi anlarız, yeni 
bir konuma gelip yeni bir görevle karşılaşınca herşeyi yeni 
baştan yapmaya kalkışınz.· 

Bu eğilim nedeniyle, henüz yirmi yılını doldurmayan 
genç Sovyetik eğitbilimsel çalışmamız, çok hızlı biçimsel de
ğişmeler, korkunç bir kararsızlık ve gelenek yokluğuyla yıp
ranıp durmaktadır. 

Bu sorunu ancak çalışmalarımın on altıncı yılının so
nunda anladım. Gelenekler, yani birşeyler yapan, birşeylere 
karar veren ye dört, be�. alu yıl önce sahneyi terkeden yetişkin 
kuşaklann deneyimi: Onceki kuşakların bu deneyiminde bazı 
şeyleri değiştirmenin o kadar da kolay olmayacağı gerçeğinden 
hareketle, onlara saygı duymak gerekir. 

Sonuç olarak bu Komün'de öylesine ilginç, özgün ve be
lirgin kurallar vardı ki, kim olursa olsun, kendisinden gündelik 
hizmet beklenen herkes onu yönetirken hiçbir güçlükle kar
şı1aşmazdı. 
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. . .  Disiplin sorununa geçiyorum. 

Eger Yaşam Yolu'nu okudJ.!ysanız, kitaba bu sorunla baş
ladıgırnı anırnsayacaksınız. ogrencilerirnden birini to
katladıgırn olayla başlamıştım. 

Kitap 'ta herşey aynntılanyla anıatıldı ve ben, bazı çev
reler tarafından dayaktan yana olmakla suçlandıgırnı · duyunca 
çok şaşırdım. 

Yaşam Yolu'ndan txsyle bir şey çıkanlarnaz. Tersine, bu 
olay benim için çok üzücü bir nitelige sahipti; üzüntüm böy
lesine bir umutsuzluk noktasına vardıgırn için degildi ,  ama so
runa çözüm getiren kişinin ben degil, vurdugurn çocuk Za
dorov olrnasındandı. 

O, nasıl bir urnutsuzıuga düştügürnü anlama gücünü ve 
cesaretini kendisinde buldu ve elirnden tuttu. 

B u dururnda k azamlan başa nh sonuç benim yöntemimden 
kaynak.lanrnıyordu; yalnızca bir rastlantıydı ve yalnızca fi
ziksel şiddete maruz kalan çocugun insani özelliklerine bag
lıydı. Herkes kendisine vurduktan sonra elinizden tutup size, 
"sana yardım edecegim" diyen ve gerçekten de yardım eden 
size, bir insana rastlama şansına sahip olamaz. Benim bu şan
sım oldu ve bunu hemen anladım.* 

Uygulamada, şiddete dayalı 1 böyle bir disiplin ku
rarnazdırn. Son romanım Kulelerdeki Bayraklar'da gerçek bi
çimini göstermek istediğim bir disiplin anlayışına ulaştım. 

Bu romanda çelik gibi, katı , mutlu bir yaşarnı yön
lendirebilecek bir disiplinden söz edilmektedir. Bu disiplin yal
nızca Sovyetler ülkesinde mümkündür; böyle bir disiplini sağ-

• Makarenko Yaşam Yolu'nda Zadorov olayını açıklayarak şımları yazclı:"'Bütün bu öy· 

küde onlar dayagı degil patlayan insaru, ötkeyi gördüler. Onu dövrneyip, uslanmaz biri ola

rak pekala suçlu çocuklar komisyonuna gönderebilecegimi ve bunun ona ciddi zararlar ve

recegini anladılar. Ama ben bunu yapmadun, benim için tehlikeli, ama biçimsel degil, 

insani olan bir davranışı seçtim. Hepsinin de Koloniye gereksinme duydugu açıktı. Bu, o 

kadar da basit del! i Idi. Öte yandan onlar için birşeyler yaptıgııruzı göıüyorlardt. 
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lamak oldukça güçtür. Bunun için yetenek gerekir,"ruh ve ki
şilik gerekir. Kişili�in ortaya konması gerekir. 

Bu nedenle bu iş, başanların yavaş yavaş, aşamalı ola
rak kazanıldı�ı. ilerlemenin ayırdedilmesinin hemen hemen 
mümkün olmadı�ı güç bir çalışmadır. İleriyi görebilmek, 
bugün görünenden daha fazlasını görebilmek gerekir. 

Biz böyle bir disiplinin amacını çok iyi anlıyoruz. Bu, 
yüksek bir bilincin, mekanik de diyebilece�imiz çok katı bir 
düzenle uyumu demektir. 

Yalnızca bilinci içeren bir disiplini, iyi bir disiplin olarak 
de�erlendirmiyorum. Böyle bir disiplin olamaz ve her zaman 
aşın bir sertli�e dönüşme e�ilimi taşır. Bilgiç ·olacak, her 
zaman şu ya da bu durumdan birisini seçmek sorununu gün
deme getirecektir, sürekli bir ikilem yaratacaktır: Nasıl dav
ranmalı? Şöyle mi , böyle mi? 

Yalnızca bilincin üzerine kurulmak istenen disiplin her 
zaman bilgiçce olur. Hangi kolektifin içerisinde olursa olsun 
ölçüleri de�iştirir, sonuç olarak sürekli baskı, sorun ve tar
tışmalara yol açacaktır. · 

Ama öte yandan teknik bir ölçünün, dogmaların, ku
ralların üzerine kurulan disiplin, her zaman kör bir itaate, yö
neten kişiye mekanik bir biçimde boyun e�eye dönüşme e�i
limi taşır. 

Bu bizim disiplinimiz de�ildir. Bizim disiplinimiz açık 
bilinci, tam ve net anlayışı ve herkes için ortak olanı, do�ru 
bir tarzda, gevezelikleri,. savsaklamalan, itirazları, aynlıklan, 
tartışmalan gerektirmeyen açık ve net bir dış görünümle bir
leştirmeyi bilir. Disiplindeki iki düşüncenin bu uyumu çok 
güç bir şeydir. 

Bizim kolektifımiz bu uyumu yalnızca benim sayemde 
de�il. ama çok sayıda kişinin ve çok sayıda mutlu koşulun 
katkısı sayesinde gerçekleştirmeyi başardı. 

Bu bilincin, kesin disiplinin bu biçimiyle birleşmesi 
nasıl gerçekleşti? 
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Buna ulaşmak için çok sayıda araç vardı. Sonuçta tüm 
araçlar, tüm yöntemler buna hizmet ediyordu. Bu durumda di
siplin, iyi bir çalışmanın koşulu değildi . Bizde genel olarak iyi
bir çalışmanın kaçınılmaz koşulunun bu tür bir disiplin olduğu 
düşünülür; ama ben gerçek disiplinin çalışmanın koşulu ola
mayacağını kısa bir süre önce anladım; o yalnızca tüm yön
temlerin ve tüm çalışmanın sonucu olabilir. Disiplin bir yöntem 
değildir, bir yöntem olarak da tasarlanamaz, bu durumda ister is
temez bir felaket olur. Disiplin yalnızca tüm çalışmanın son 
halkası olabilir. 

Disiplin kolektifın yüzüdür, onun sesidir, güzelliği, ha
reketi, anlatımı, erdemidir. Bir kolekıifte bulunan herşey so
nuçta disiplin biçimini alır. 

Disiplin, Sovyetler Birliği'nin bir yurttaşının bilinci de di
yebileceğimiz, derinlemesine politik bir görüngüdür. Bunu 
şimdi çok iyi anlıyorum. 

Sizi temin ederim ki, on alu yıl boyunca, ipin ucunun ne
rede bulunduğunu, herşeyi anlamak ve herşeyi yerli yerine koy
mak için gereken bu fonnülün nerede olduğunu öğrenemedim. 

Bu nedenle disiplinden bir eğitim aracı olarak söz ede
meyeceğim. Disiplinden eğitimin sonucu olarak sözedebilirim. * 
Eğitimin bu sonucu yalnızca birisinin birşeyler emretmesi, bir 
diğerinin de itaat etmesinde değildir. İnsanın tek başınayken de 
nasıl davranması gerektiğini bilmesindedir. 

Komün üyelerim şunu söylüyordu: Biz senin di
siplininden, başkalannın gözü önündeki davranış tarzını, emir
ler venneni ya da bir işi yerine gelinneni değil, başkalarının 
bunu gördüğünü bilmediğin zaman, gösterdiğin davranış tarzını 
anlıyoruz. 

örneğin, cilalanmış bir parke üzerinde yürüyorsun ve 
yere düşmüş kirli bir kağıt göfi!yorsun. Seni kimse gönnüyor, 
sen de kimseyi gönnüyorsun. Onemli olan bu kağıdı yerden 

• Makarenka daha sonnı, sonuç olan disiplinle araç olan disiplin arasındaki k�orik çe
litkiyi ywnuwaıarak bu formülü değiştirdi. Şöyle diyordu: ''Disiplin herşeyden önce eği
timin aracı değil. ana sonucudıırve dahı sonra araç olacaktır." ( Eğitbilimsel Göriqlerim.) 
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alıp almayaca�ıru bilmektir. E�er onu alır ve kimse seni gör
meden atarsan disiplinli bir insansın demektir. 

Disiplinin bu son biçimi özellikle ekip şefi ya da nöbetçi 
yönetici olan kişilerde görünüyordu. 

Ekip şefleri, alışıldı�ı gibi en eskilerden olmayan erkek 
ya da kız çocuklardan olurdu, çünkü Komsomollann en es
kileri, büronun en yetenekli üyeleri daha üst düzeyde so
rumluluk taşıyan görevler alıyordu: Gazetenin redaktörlügü, 
atelye şefli�i. plan dairesi şefli�i. Komsomol örgütünün so
rumlusu ya da sekreteri gibi. Oysa ekip şefleri ya da birlik yö
neticileri on beş, on altı, on yedi yaşlannda erkek ya da kız 
çocuk! ardı. 

Genel olarak ceza venne yetkileri yoktu; Komün'de özel 
haklara sahip de�illerdi, ama gün boyunca Komünün yö
netimini sa�ayan nöbetçi ekip şefi olmak da az bir şey de
�ldi. 

Komün'de hiç e�itimcimiz yoktu. 1930'dan sonra hep
sinin görevine son vermiştim. Okula ö�retrnen olarak gel
mişlerdi ve biz bu işi kendimiz yapmaya karar vermiştik. Ko
lektif sekiz yıl boyunca tek bir e�itimci olmadan yaşadı. 

Sabahın altısından gece yarısına kadar ya da geceden sa
baba kadar, nöbetçi ekip ·şefi Komün'de olup biten he�eyden, 
zamanın düzenli ve dakik kullanımından, temizlikten , zi
yaretçilerin kabulünden, yemekierin kalitesinden sorumluydu; 
e�er Komün geziye gidecekse geziden sorumlu olurdu, e�er ek 
bir iş yapacaksa onunla ilgilenirdi. Gece uyuma hakkı vardı. 

Genel toplantıda yalnızca ona emir verme hakkı ta
nınmıştı. Bu hak, herkesin buna uydu� ve bununla gurur duy
du�u çok karmaşık bir gelenek biçimi alarak yavaş yavaş ge
lişti. 

On beş yaşındaki bu çocuk hiç duraksamadan en eski 
Komsomola, büronun en önemli üyesine emir verebiliyordu: 
Bir bez al ve parkeyi sil. 

Genel olarak emir bir daha yinelenmezdi, ama emri alan 
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kişi de "anlaşıldı ekip şefi arkadaş" demek zorundaydı. 

Dahası parkeyi sildikten sonra da "tamam, ekip şefi ar
kadaş" dememişse, emri yerine getimıemiş sayılırdı. 

Bu nöbetçi şeflerle oturarak konuşmaya izin ve-
rilmemişti; karşılarında hazırola geçmek gerekiyordu. 

Hiçbir itiraz kabul edilmezdi. Benimle, herhangi bir yö
netici ya da ekip şefiyle tartışılabilirdi; ama kimsenin nöbetçi 
ekip şefiyle tartışmaya hakkı yoktu; çünkü yapacak çok işi 
vardı ve herkes onunla tartışmaya kalkışırsa hiçbir şeyi bi
tiremezdi. 

Dahası, nöbetçi ekip şefi şu ya da bu konuda yanlış bir 
karar almış olsa bile, kural bunu yerine getirmek ve tar
tışmamaktı. 

Benim, nöbetçi ekip şefınin raporunu denetleme hakkım 
yoktu. 

O gün şu ya da bu bölümde ortaya çıkan şu ya da bu işi 
bildirirdi. Raporunu tüm Komünün önünde verirdi; herkes ayaga 
kalkıp bayragı selamlamak üzere toplanmış olurdu. 

Rapora ilişkin bazı kuşkulanın olsa bile şunu söy
leyemeıdim:"Bana falanca Komün üyesini çagır, ona so
racagım."  

Bu, bakaretierin en acımasızı olurdu. 

Gelenek şöyle biçiınlenmişti : Sonra, ertesi gün, raporda 
s6zü edilen kişi nöbetçi ekip şefinin "yalan attıgıru" wy
leyebilirdi; ama benim duymamam için özen gösterirlerdi; 
çünkü böyle konuşanlar için oda hapsi veriyordum. Nöbetçi 
"yalan atıyor" olsa da bunu söylemesine izin vermemek ge
rekiyordu. O bizim vekilimizdi, biz ona baglıydık, onun sözünü 
dinliyorduk. 

Ertesi gün onun zayıf oldu� ve dewşmesi gerektigi söy
lenebilirdi; ama rapor sırasinda hiçbir şey söylemeye izin yoktu. 
Böylece sonu gelmeyen tartışmalardan kaçınmış oluyorduk. 
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Temel nokta, nöbetçi ekip şefinin raporunun de-
netlenmiyor olmasıydı . Akşam bana kesinlikle herşeyi an
latırlardı ve ben anlattıklannın içerisinde hiçbir yalana rast
lamamıştım. Zaten yalan söyleyemezdi. 

Eger bu nöbetçi ekip şefi gezerken bana rastlar ve bi
risiyle ilgili birşeyler anlatırsa, bunu toplantıda kanıtlamasını 
isteyebilirdim; ama bunu herkesin kanşısında yaparsa artık 
böyle bir şey isternek mümkün degildi. Komün üyeleri şunu 
söyleyeceklerdi : · 

"Bunu, bahçede birlikte otururlarken Anton Sem
yonoviç'in kulagına söylemedi, ama bayrak töreninden sonra 
raporunda, herkesin önünde anlattı, nasıl yalan olabilir?'' 

Komün üyeleri koşullann, dahası nöbetçi ekip şefinin 
içinde bulundugu durumun, onun yalan söylemesine izin ver
meyecegine inanmıştı. Bu ahlaksal bir yasaydı ve ka
nıtlanması gerekmiyordu. 

Disiplin denilen bütünlüklü sonucun çizelgesi böyledir. 

Bu sonuca hangi yöntemlerle ulaşılmalıdır? Egitbilimsel 
ustalık ve belirgin bir örgütlenme olarak kolektifin yapısıyla. 

Egitbilimsel ustalık boş bir sözcük degildir. Egitbilimin 
yüksek ögrenim kuruluşlannda bile egitbilimsel ustalıgın ne 
oldugu bilinmez. Şimdi herkesin zanaatsal meslek dedigi ve 
bunda da haklı oldugu bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bu sorunla ilgili çok sıkıntı çektim, zaten kendimi hiçbir 
zaman yetenekli bir egitimci olarak görmedim ve açıkça ko
nuşmak gerekirse hala da gönnüyorum; yoksa bu denli ça
lışmak, bu denli yanılmak, bu denli acı çekmek zorunda kal
mazdım. 

Şimdi daha çok sıradan ve ortalama bir egitbilimci ol
duguma kesin olarak inandım. Bu, gerçege daha yakın; ama 
belli bir egitbilimsel ustalık kazandım; bu da önemli bir şey. 

Eğitimeinin ustalığı yetenek gerektiren özel bir sanat 
değil, müzisyene müziği, doktora mesleğini öğretmek zorunda 
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olmanız gibi, öğreti/rnek zorunda olan bir özelliktir. E�er geri 
zekalı de�ilse herkes doktor olabilir ve insanlan iyileştirebitir 
ve e�er geri zekalı de�ilse herkes, kimi en iyi, kimi daha k{itü, 
müzisyen olabilir. Bu, enstrümanın niteli�ine ve araca ba�lıdır. 
ama bir e�itbilimci için böyle bir {i�renim yoktur. 

öwehne becerisi qedir? Ben e�itim sürecini, {iwetim sü
recinden ayırma e�ilimindeyim. Her e�itim uzmanının bu an
layışa karşı çıkaca�ını biliyorum. Ama e�itim sürecinin, e�i
timcinin ustalı� konusu gibi, mantıksal olarak aynlabilece�ini 
düşünüyorum. 

Bakışı, yalın ve fiziksel bakışı anlamak gerekir. Bu e�i
timci için kaçınılmazdır. İnsanın yüzünü, çocu�n yüzünü oku
ınayı bilmek gerekir, dahası bu sanat, {izel bir derste an
latılabilinir. Ruhun devinimlerinin belli işaretlerini yüzde 
okuma yetene�inde mistik olan, olmayacak olan hiçbir şey 
yoktur. 

E�itbilimsel ustalık e�itimcinin havasına, yüzünü de
netim altına alma sanatına dayanır. 

Bugün sayın müdürüDüz beninı yanımda küçük bir ço
cukla konuşuyordu. Herkes böyle konuşmayı beceremez. Çok 
abarbnak ve bunun büyük bir yetenek oldu�nu s{iylemek is
temiyorum; ama burada bir ustalık vardı. Çocukla kızgın bir 
tonla konuşuyordu ve çocuk böyle bir durumda olması ge
rekeni, kızgınlı�ı. {ifk.eyi g{irüyordu. Bana g{ire bu bir ustalıktı. 
Müdürünüzün büyüleyici bir biçimde e�itici rolü oynadı�ını 
g{irdüm. 

E�itbilimci e�itici rolünü oynamadan yapamaz. Bu oy
namayı bilmeden e�itbilimci olunamaz. Siniderimizin e�it
bilimsel bir araç oldu�nu, çocuklan yüre�mizin, ruhumuzun 
dalgalanmalannın yardımıyla e�itebilece�imizi kabul ehnek 
mümkün de�ildir. Hepimiz insanız. E�er başka uzmanlık alan
lannda insan duygusal acılarını içine atabiliyorsa, bunu bizim 
de yapmamız gerekir. 

Ama bazen {i�renciye bir biçimiyle duygusal acılann işa
retini g{istermek, ve bunun için de e�timci rolünü oynamayı 
bilmek gerekir. 
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Bunun üstünkörü, basit bir sahne oyunu olması gerekmez. 
Bu oyunu sizin kişiliğinizle birleştirecek bir çeşit iletişim ka
yışı mutlaka vardır. Bu, ruhsuz bir oyun, bir teknik değil, ama 
ruhunuzdaki süreçlerin gerçek yansımasıdır. Bu duygusal sü
reçler öğrenci tarafından kızgınlık, öfke, vb. olarak duyumsanır ... 

•Ben ancak on beş y"irmi ayrı tonla "buraya gel"demeyi, se
simin, tüm kişiliğimin, yüzümün ifadesine yirmi çeşit ayrıntı 
kazandırmayı öğrendiğim zaman bu meslekte gerçekten us
talaşmış oldum. Ve böylece çocuğun gel dediğim zaman gel
memesinden, ya da duyurnsaması gerekeni du
yumsamamasından artık korkmuyorum. 

Yine de bu ustalık eğitimeide her dakika olmalıdır. Yal
nızca ben eğitimci ve sen öğrencim, yalnız kaldığımız, başbaşa 
bulunduğumuz zamanlarda değil. Bu durum, bizi çevreleyen du
rumlar kadar önemli değildir. 

Sizin eğitimci olarak davranışınız, kimsenin size bak
madığı dururnlaı;-da bile önemlidir. Bu mistik bir şey değildir. 

Çalışma odamda yalnızdım. Bütün Komün üyeleri okulda 
ya da işteydi. Birisine kızmıştım, birşeyler yapmam ge
rekiyordu. belli bir yüz ifadem vardı ve bu herkese yan
sıyabilirdi. Biraz sonra biri içeri girdi, bana baktı, çıkarken ya
nındakine birşeyler fısıldadı ve kısa sürede birşeyler herkese 
yayıldı. 

Bu bir yüzde okunan öfkenin, bütün çocukların yüzünü et
kileyeceği anlarnma gelmez, ariıa öfkeyi denetlerneyi bilmek ge
rekir. 

Eğer aynı çalışma odasında ağlamaya ve hıçkırrnaya baş
lasaydınız, bunu herkes öğrenecekti ve belirgin bir izienim or
taya çıkacaktı. 

Bu durum kendisini bütün ayrıntılarda hissettirir: Hergün 
traş olup olmadığınızda, ayakkabılarınızı hergün boyayıp bo
yarnadığıruzda. 

Cebinden kirli ve siyah bir mendil çıkaran bir eğitimci, 
artık bir eğitimci sayılamaz. Bumunu silmek için bir köşeye 
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çekilmesi ve kimsenin onu görmemesi en iyisi olacaktır. 

Ama bu ustalık, bazı özel yöntemsel llerlernelerin ör
gütlenmesi bakımından önemlidir. 

İşte, öme�in sık sık başvurdu�um bir uygulama. Bazı 
hatalı ö�rencilerimi odama ça�ınp azarlayabilirdim. Ama 
böyle davranmıyordum. 

Ona bir not yazıp akşam on birde beni görmesini is
tiyordum. Ona özel olarak hiçbir şey söylemeyi ta
sarlamazdım; ama o akşamın on birine kadar konuşaca�ımız 
saati beklerdi. Kendi kendine pekçok şey düşünürdü; ar
kadaşlan da ona birşeyler söylederdi ve bana hazırlıklı ge
tirdi. Bana gelince, benim onunla yapacak bir işim kalmazdı. 
Ona yalnızca "tamam, gidebilirsin" derdim. Ve bu erkek ya da 
kız çocukta, hiç kuşkusuz zihinsel bazı süreçler ortaya çıkardı. 

E�itbilimsel bir ö�renim kurumunda bazı alıştırrnalann 
yapılması gerekti�ini düşünüyorum. Bizler ö�renciyiz, siz, siz 
de, v.b . . .  

Bana şöyle söylendi: "Siz, Makarenko Arkadaş, şimdi 
uygulamaiı bir alıştırrna yapacaksınız. Bir çocu�n üç ruble 
çaldı�ın varsayalım, onunla konuşun. Onunla nasıl ko
nuştu�nuzu dinleyece�iz ve sonra da konuşma tarzınızın iyi 
mi, kötü mü oldu�unu tartışaca�ız." 

Bizde böyle alıştıemalar yapılmaz, çünkü çalıp çal
madı�ını henüz bilmede_n, çaldı�ından kuşku duyulan bir ço
cukla konuşmak çok güç birşeydir. Böyle bir durumda do�al 
olarak, yalnızca bakışını ya da sesini denetleme tarzında de�il. 
mantıksal olarak alınacak tavırda da ustalık gerekmektedir . 

. . .  Dostlanm, arkadaşıanın ve meslektaşlanmla hep bu 
ustalı�ı kazanmak için çalıştım. Toplanıyor, sorunu tar
tışıyorduk, ama hiçbir not almıyorduk. 

Bir başka yöntem daha vardır: Oyun. Oyunu, çocu� 
u�raşlanndan biri olarak de�erlendirrnenin yanlış oldu�u 
düşünüyorum. Bu yaşta oyun ölçüdür ve çocuk her zaman, da
hası ciddi birşeyle u�raşırken bile oynamak zorundadır. 
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Oyuna yönelik bu egilim biz yetişkinle de de vardır. Neden 
dantel bir yaka bazılarının hoşuna giderken, kimileri de kapalı 
bir yakadan hoşlarur? Neden Hint kumaşından bir giysi ye
rine Çin krebinden bir giysi giymeyi yegleriz? Üniforma giy
ıneye neden istek duyulur? Herbirimizil} sevinerek bir albay 
giysisi giyebilecegini düşünüyon.ım. Uniforma neden çe
kicidir? Çünkü onda oyuna benzer birşeyler vardır. 

Neden yaldızlı cildi olan kitaplanmızı kitaplıgımızın üst 
raftanna koyarken, digerlerini , daha az gösterişli olanları daha 
alt raftara koyanz? Çünkü bir kitaplıgı olan, kültürlü, aydın in
sanların rolünü oynuyoruz. 

Çocukta da oyun için bir tutku vardır ve bu tutkunun kar
şılanması gerekir. Ona yalnızca oyun için zaman vermek yet
mez, bu oyunu tüm yaşamına yerleştirmesi de saglanmalıdır. 
Onun tüm yaşamı oyundur. 

Birinci sınıf araçlarla donatılmış bir fabrikamız vardı. 
Burada bir mikron düzeniyle "Leika" marka fotograf araçlan 
üretiyorduk, bu yine de bir oyundu. 

ilişkilerde o}rundan hoşlandıgım için pek çok egit
bilimci bana bir kaçık gözüyle bakıyordu. 

Çocuklarla oynamak gerekir, onlara hizaya geçmeyi ög
retmek gerekir, sonradan onlara laf söyleyebilirsiniz. Saptanan 
saatte bana raporunu getiren yönetici rolünü çok iyi oynar, ben 
de onunla oynanm. Her konuda onlann hepsinden ben so
rumluyum, onlar ise kendilerinin sorumlu oldugunu düşünür. 

Bazı durumlarda oyunu desteklemek gerekir. 

Turistik bir gezi yapacaktık. Leningrad'a mı, Kınm'a mı 
gidecegimize karar vermemiz gerekiyordu. Ben de dahil olmak 
üzere çogunluk Kınm'ı istiyordu. Ama onlarla bir çılgın gibi 
tartışmaya başladım. Onlara şöyle diyordum: "Kınm'da ne 
göreceksiniz? Güneşten baka bir şey yok, kurnda yatıp ka
lacaksınız, oysa Leningrad'da Putilov Fabrikası, Kışlık Saray 
var. " Onlar da benimle aynı biçimde tartışıyordu. Sonra hepsi 
bana bakarak ellerini kaldırdı. Onlarla çok iyi oynamıştım. 
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Onlar kazananı oynuyordu, bense yenileni. 

Üç gün sonra aralannda şöyle konuşmaya başladılar: 
"Anton Semyonoviç numara yaptı, o da Kınm'a gitmek is
tiyordu. " demek ki herşeyin farkındaydılar ve onlar da oy
namıştı.  

Şimdi de e�itbilimsel riskten sözedece�iz. Bu hala çö
zülmemiş bir sorundur. Rjske girmeli mi, girmemeli mi? 

İki yıl önce bir e�itbilimsel dergide bir tartışma ya
yınlandı. Bir e�itimci şu soruyu soruyordu: Okulda bir serseri 
gibi davranan çocuk için ne yapmalı? 

Yanıt: Bu çocukla konuşmalı. E�itbilimci, çocu�. ö�
retmenin ona kızdı�ını de�il. onunla konuştu�nu, çünkü 
bunun görevi oldu�nu anlaması için, çoçukla ses tonunu yük
seltmeden, dingin bir sesle konuşmalıdır . . .  

Bir e�itbilimcinin ideal görünümünü vermeniz için din
gin bir ses tonuyla konuşmaruz gerekir; ama bu şekilde de hiç
bir sonuça ulaşamazsınız. Çocuk geldi�i gibi aynı serseri ta
vırla yanınızdan aynlır. 

Ben riske girmekte bir sakınca görmüyorum Riske gir
mekte sakınca görmedi�im zaman tüm Makbet büyücülerinin 
çevreme toplandı�ını gördüm: Haydi bakalım, nasıl riske gi
receksin? Görelim, ne yapacaksın? 

Ben de yüksek sesle şöyle derdim: 

-Bütün bunlar ne demek oluyor? 

Ve bizde bu tutum başanya ulaşıyordu. 

Leningrad'da bu sorunla ilgili konuşurken şu pusulayı 
aldım: "Riskten söz ediyorsunuz, ama bizim okulumuzda 
şöyle bir olay oldu: Bir ö�renci kötü bir not aldı ve kendini 
astı. Size göre bu tip kayıplan gerekli kabul edebilir miyiz?" 

Çok şaşırmıştım. Bu davranış bana karşı de�il. size 
karşıdır, dedim. Bu çocuk e�itbilimcinin riske girmesi ne-
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deniyle kendini asmadı. E�er bu bir riskse, kötü notlar ver
meyin, yoksa herkes kendisini asacak. Bir risk sözkonusu ol
du�nda kötü not vermekten çekinebilirsiniz, ama bu çok da 
anlamlı de�ildir. 

K<>tü bir not riskli bir davranış sayılmaz, çocu�n başını 
okşamanın.da hiçbir riski yoktur. 

Dingin bir sesle konuşmak da hiçbir risk taşımaz. 

Belki de bu küçük çocuk, riski olmayan bir dizi dav
ranışla şımartılmış ve intihar gibi bir e�ilim edinmiştir. Uzun 
yıllar boyunca kendisiyle yalnızca dingin bir ses tonuyla ko
nuşulan her insan intihar etme iste�i duyar. E�er tüm e�i
timciler çocukla böyle bir ses tonuyla konuşurlarsa sonucun 
nereye varaca�ını bilemem. 

Ama neyse ki hepsi böyle konuşmuyor. Bazılan riske gi
riyor, birşeyler istiyor, kötü notlar veriyor, ve özellikle bir
şeyler istiyorlar. Yaşamda canlı bir hava ancak böyle ka
zanılır. 

Bu risk sorunu e�itbilimsel uygulamada incelenmelidir; 
e�itbilimci olarak gülüyorum, seviniyorum, şakalaşıyorum, 
açıkça kızı yorum. 

E�er şakalaşmak istersem, şakalaşıyorum. E�er belli et
meden birini kızdırmak istiyorsam, bunu da yapanm. 

Böyle bir risk korkunç bir şey de�ildir. Ben di�er e�it
bilimcilerden daha fazla riske girmek zorundayım. 

Öme�in bazen genel toplantıda bir çocu�n ·Komün'den 
atılma karan alınıyordu. Boşuna mücadele ediyor, tehditler 
yaMınyordum. Yalnızca bana bakınakla yetiniyor ve yeniden 
ellerini kaldınyorlardı: Dışan. Ben de onu dışan atıyordum. 
sekiz yılda on kişiyi kovdum. Kapıyı açıp şöyle diyordum: 
Defol, istedi�in yere, seni gözüm görmesin! 

Bu korkunç bir riskli, ama bu risk sayesinde gerekli olan 
son derece içten havayı kazandım ve herkes bunun ilk günden 
itibaren kendisini de ilgilendiren bir hava oldugunu, kimse için 
A. ve O. Çocuk Egitimi: F/8 1 13 



beklerunedik bir şey olmadı�ını biliyordu. 

Ama en şaşırtıcı olan şey, hemen hemen bütün bu ko
vulan ö�rencilerin bana mektup yazmasıydı. 

Geçenlerde, altı yıl önce kovdu� ve ilişkimizin kop
muş oldu� bir çoctıktan bir mektup aldım. 

Şöyle yazıyordu: Şu anda te�enim, Hasan Gölü çar
pışmalannda yararlılık gösterdim ve bu nedenle size yazmaya 
karar verdim. Beni kovdu�ııuz için size ne kadar minnettar ol
du�mu bilemezsiniz. Size ve kolektife karşı do�ru dav
rarunadım; ama kovuldu�um zaman şöyle düşündüm: Ben 
gerçekten beş yüz kişinin benimle yaşamayı istemeyece�i 
kadar kötü bir insan mıyım? Beni yeniden almanız için size ri
caya gelmeyi düşündüm; sonra kendi yolumu kendim çizmeye 
karar verdim. Şimdi te�enim, kendimi savaş alanlannda gös
terdim ve beni kovmanızdan dolayı kaygı duymamanız için, 
bunu size bildinnenin görevim du�nu düşündüm. 

Kaygı duymamam için altı yıl sonra bana yazmıştı. 
Onunla ilişkimiz kopmuştu; ama şimdi Hasan Gölü kah
ramanlanndan biri olarak bana yazıyor; çünkü bugün beni, 
şimdiki başanlı konumunun nedenlerinden biri olarak anım
sıyordu. 

Bundan sonra, her eylemin sonuçlannı önceden gönneyi 
deneyin bakalım. 

Risk sBrununun üzerinde dunnak gerekir; çünkü nezaket 
denilen şey yalnız e�itimcilere de�il. ö�rencilere de sıkıntı 
venneye başlar. 

Ukrayna Halk E�itim Komiserliği'yle tartışma du
rumunda kaldı�ım sıralarda, bir e�itbilimsel konferansta bana 
şu soruldu: Nezaketin ne oldu�nu biliyor musunuz? 

-Evet, biliyorum. 

-Peki, nedir? 

Biriyle yemek yemekte oldu�uzu ve o birinin ta-
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ba�ınıza tükürdü�ü varsayalım, ona şunu söyleyebilirsiniz: 
Bu yaptı�ınız nezaketsizliktir. 

Ama şu tarzda da davranabilirsiniz: Bir tabak alıp ka
fasına fırlatmak. Ve hiçbir riske de girmemiş olursunuz. Bazen 
taba�ın kınlması, insan eyleminin mantıksal sınınna kadar 
itilmesi ve olayın geçiştirilmemesi gerekir. 

Nezaket bazen sorumlulu� geçiştirme biçimi de�il 
midir? 

· 

Önümde birşeyler yapmak zorunda oldugum, ama risk
ten çekinerek hiçbir şey yapamadı�ım bir kız ya da erkek 
çocuk var ve ben nezaketle davranmaya başlıyorum. Kaçmak 
ve köşeye gizlenrnek ancak, bu incelikli davranışla olur. Belki 
de yanılıyorumdur; ama biz çok olumlu sonuçlar alıyorduk. 

Kendisiyle evlendi�im halde yeniden fahişeli�e baş
layan bir gençkızın durumu dışında hiçbir suçun yinelenrnesi 
durumuna rastlamadık. 

Deneyimierirnde aynı sizin gibi belli bir gerçekli�e ulaş
mış oldu�ma inanıyorum. 

Okul öncesi, okul dışında, okulda yaptı�ımız e�it
bilimsel çalışmaınızın temel ilkesinin, insan için duyulan 
saygı oldu� gerçe�inde ısrar ediyorum. Sekiz yaşındaki 
küçük. bir çocu�a da Komarov Arkadaş diye sesleniyorduın. 
Pesya, Vaska, vb. de diyebilirdim, ama kolektif içerisinde Ko
marov Arkadaş diyorduın. 

En büyük saygı belirtisi, kesin, açık, kararlı bir istekle 
şöyle ya da böyle davranman gerekiyor diyebilmektir. 

Ve bu mucize�ere herkes ulaşabilir. 

Bana gelip mucizeler yarattı�ımı söyleyen ana ba
balardan yorulmuştum. Anne ve baba otomobile atlayıp bana 
geliyor ve şöyle diyordu: "Artık onunla birlikte ya
şayamıyoruz: Kaba, buyrukçu; bana para verin, tiyatro bileti 
alın; odasını toplaınıyor. vb. tann aşkına onu buraya alın." 
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Çocu�a bakıyorum: Tamamen nonnal bir fızi�e sahip, 
zeka açısından herhangi bir gerili�i yok, sa�lıklı, sekizinci sı
nıfa gidiyor, onunla ilgilenmek neden gereksin? 

"Tamam, kalsın" dedim. "Ama iki yıldan önce buraya 
adım atmayın, gözüme görünmeyin! "  

Giysilerini temizlememek, yata�ını düzeltmemek, alış
verişe gitmek istememek, başlıca yakınma konulandır. Ama 
burada yöneticiler onunla ilgilenecek ve o da de�işmeye baş
layacaktı. ·  Altı ay sonra ilk kez izinli çıkması mümkün olu
yordu. 

Ana babalar mucizeler yarattı�ımızı düşünüyorlar. Bu
rada ne mucize, ne de lceramet vardır; ama çocu�un kuşku 
duymayaca�ı bir tarzda isterneyi bilrnek gerekir. Çocuk bun
dan mutlu olur. Kendisinin de çalışmayı bildi�ini ana babasına 
göstemıekten hoşnuttur. E�itbilimci çocu� hukukuna gü
venmelidir. E�er sonuna kadar isteyebilrneyi sa�larsanız, 
çocuk her zaman gerekeni yapar. 

Anlattıklanmda, ö�retme iddialı birşeyler varsa, beni ba
�ışlamasınızı rica ediyorum. Kesinlikle sizlere birşeyler ö�
renne iddiasına de�ilim, yalnızca yaşamda tanık olduklanını 
anlattım. 
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BÖLÜM V 

DENEYDEN BAZI DERSLER * 

Arkadaşlar, bu söyleşide bana belki de birşeyler söy
leyece�inizi düşünüyorum; çünkü benim deneyimim, ki bu ko
nuşmam deneyimimle ilgilidir, sizinkinden farklıdır. Ben aynı 
zamanda da ö�retmenim, bir demiryolu okulunda ögretmenim 
ve bir demiryolu işçisinin ogluyum, bu nedenle sizlerden bel
kide daha avantajlı olmama karşın, sizlerle ortak bir egit
bilimsel düşünce tarzına sahip olmak zorundayım. 

1 920'de Sovyet iktidan beni bir suçlu çocuklar ko
lonisinde görevlendirdi. Kendimi çok yeteneki bir egitimci ola
rak görmedigim için bu görevi kesinlikle kabul etmedim. Dev
rimden sonra çalışmalanını Yerel Egitim Komiserli�i'nde 
sürdürmem için öneri geldiginde, Peltava'da bir okulda ça
lışıyordum. Oraya gittigimde, kirli masalar, yerlere düşmüş 
sigara izmaritleıi ve genelde nikotine ve sigara durnaruna doy
muş bir havayla karşılaştım. Bu koşullarda çocuklarla ça
lışma yapmak çok güçtü ve ben, nereye olursa olsun koşup 
gitmeye hazırdım. Kolonide on altı yıl sürecek olan çalışma 
deneyimim böyle başladı. Çok az insanın aynı kolekıifte bu 
denli uzun bir süre çalışma şansı olmuştur. 

Bu deneyim 1935'de sonra erdi ve bu sona eriş ne benim 
istegimle, ne de bir yanlışımdan dolayı oldu.** 

• Makarcııko'nwı 29 Mart ı939'da, Moskova'da, Yaroslavi Demiryolu Okulu öğretmenleriyle 
yaptığı toplantıda verdiği kcnferans. 

•• Makerenka 1935 Temmuzu'nda Kiev'deki Ukrayna NKDV'si Çalı§llla Kolonileri BöiUm 
Şefliğine atanmı§tı. 
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Tüm bu yıllar boyunca, insanların de�işti�i . ama 
aşamalı olarak geleneklerin, kuşaklann mirasının korundu�u 
aynı kolektifin içerisinde çalıştım. Bu kolektifteki çalışma 
bana normal okullar için de geçerli sayabilece�im bazı kanılar 
edindirdi. Okul sorurıuna neden böyle genel yaklaştım? Çünkü 
Ukrayna NKDV'si (lç�şleri Bakanlı�ı) Dzerjinski Komünü son 
sekiz yıl boyunca alışılmış bir okulun çocuk toplumundan çok 
az farklı bir nitelik gösteriyordu. 

Komün'de tam bir ortaokulumuz vardı ve çocuklar orada 
hızla, yaklaşık üç ya da dört aylık bir sürede normale dönüyor, 
hatta bizim ortaokul normal olarak de�erlendirilirse, normalin 
üzerinde bir noktaya ulaşıyorlardı. Bu nedenle özellikle u�
raşılması güç çocuklarla karşılaştı�ımı söyleyemem. U�
raştı�ım unsurlar, birçok okuldakinden daha kolaydı. İş öz
gürlü�nün öylesine tadına varmıştım ki, öme�in Komün'deki 
çalışmarnın üçüncü yılından itibaren aylıldı e�itimcilerden 
vazgeçmeye karar verdim. Günlük yaşam içerisinde ö�
rencilerin denetlenmesine artık gereksinme duymuyordum. 
Okul, sizdekinden daha fazla güçlük getiriyordu; çünkü ö�
renimlerine az çok geç kalmış, on, on iki yaşlannda iyi kötü 
okuma yazma ö�renmiş, bazen de yazmayı hiç bilmeyen ço
cukları topluyordum. Öyle ki, on yıllık okulu on sekiz yaşında 
bitirmek onlara güç geliyordu. 

Terkedilmiş çocu�n her zaman yetenekli bir insan, bir 
dahi oldu�u söyleyen eski entelektüel de�er yargısı hal! ge
çerliydi. Oysa gerçekte bu çocuk, bazı ilişkilerinde normal ço
çuktan daha zayıf, ve düzenli okul çalışmalannda da daha ha
zırlıksızdı. Bu nedenle ortaokul e�itimini sürdüiürken oldukça 
güçlük çekiyordu, ama bu çocuklarda, kendilerine ilişkin ya da 
benim karşılaştı�ım en büyük güçlükleri aşmada yardımcı 
olacak birşeyler vardı. Ana babalarının yardımına gü
venemiyorlardı ve yalnızca kendilerine güvenmek zo
rundaydılar. Bunu anlıyorlardı ve okulun yüksek ö�renim ku
rumlanna gidecek bir yol oldu�u anlamakla 
gecikmiyorlardı. Bu gerçek, ilk yüksekokul ö�rencilerimiz Ko
münü ziyarete geldi�i zaman daha da netleşti. Komün üyeleri 
yüksek ö�renim okullanna giden yolun çok umut verici ve çok 
ilginç oldu�nu anladı. Bu kurum, yurt ve kredi sa�ladı�ı için 
de aynca çekiciydi. 
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Benim Komün üyelerimde okumak için duyulan tutku, 
nonnal bir ögrencinink.inden daha fazlaydı; tembelligi ve bu 
yoldaki tüm güçlükleri bu sayede aşıyorlardı. 

Kornündeki egitim çalışması sizdekinden çok daha iyi 
koşullarda örgütlenmişt; çünkü Komün üyeleri beş altı yedi 
yil boyunca günde yirmi dört saat gözümün önünde bu
lunuyordu. Şu terimler sizde de kullanılır: Bu egitsel bir yön
temdir, şu egitsel bir yöntem degildir. Öte yandan egitsel yön
tem, sizde amaca götüren bir yöntem degil, daha az yaygaraya, 
daha az bağırmaya yol açan (sa/onda gülme/er) ve iki tarafı da 
hoşnut eden bir yöntemdir. Ama bu yöntem hangi sonuçlara 
ulaşırsa ulaşsın denetlenmez, özellikle önemli bulunmaz. 

Ancak ben sonuca götüren yöntemi egitsel bir yöntem 
olarak değerlendiriyordum. Bagırmalan, yaygaralan kış
kırtma riskine karşın, hangr skandal olursa olsun karşılamaya 
hazırdım. Bu bakımdan ben daha uygun koşullarda bu
lunuyordum. Ve daha eli çabuktum. Son olarak bir başka 
durum da işimi kolaylaştınyordu: Komün'de üretici bir gi
rişim vardı. 

Ben eskiden "çalışma süreçleri" nin taraftanydım. He
pimiz çocuğun bu süreçlerde emeğe yönelik içgüdülerine çıkış 
bulduğunu düşünüyorduk. Ben aynca çalışma silrednin ço
cuğa emekçi bir zihniyet vermek için de gerekli olduğunu dü
şünüyordum. Çocuğun üretime yönelik bazı işler öğrenmesi 
ve bir nitelik kazanması gerektiğini çok sonralan öğrendim. 

Biz eğitbilimciler yüksek kuramsal alanlarda uçuyor, 
ama uygulamada çok alt düzeyde kalıyorduk. Çopuğa iyi bir 
mesleki nitelik vereceğimizi düşünüyorduk, ama gerçekte ona 
yalnızca kötü bir tabure yapabileceği kadar bir nitelik vP.
riyorduk; yalnızca bir elbezi dikebilen terziler yetiştiriyorduk. 
Öğrencilerim bana iyi bir pençe, bir elbezi, basit bir tabure ge
tirdikleri zaman ben de belli bir hayranlık duygusuna ka
pılıyordum. Sonra bu eğitbilimsel önyargıdan kendimi kur
tardım. Çalışma sürecinin ders programına "bağlı"bulunması 
gerektiğini içeren bu önyargıyı kuşkusuz arumsıyorsunuz. 
Bütün yapabildigimiz şey bu sorun üzerinde kafa yormak ol-
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rnuştu. Çocuklar bir tabure yapıyor ve bunun ço�rafya ya da 
rnaternati�e ba�h olması gerekiyor (ga/meler). Bir komisyon 
geldi�i zaman, taburreyle Rus dili arasında ba�lantı bu
larnadı�ında, kendimi hemen çok kötü hissediyordurn (gül
meler ). Sonra kendimi bırakınaktan vazgeçtim ve burada bir 
ba�lantının zorunlu olmadı�ını kesinlikle do�rularnaya ko
yuldurn. 

Şimdi ise, Kornün'de gelişmekte olan çok güzel bir fab
rika gibi kanıtıanın var. Bu "Leika" lar üreten ve bizim ya
pıtımız olan bir fabrikaydı. Çok zengindi. Leika, eski 
Rusya'nın kesinlikle tanırnadı�ı çok karmaşık bir süreç ge
rektiren çok hassas bir makine olup üç yüz parçadan oluşur. 

Bunun ne dernek oldugunu, bu fabrikanın işlevini göz
lernledikten -ki böyle bir fabrika belirli bir plan, dayanıklık öl
çüleri, nitelik ölçüleri, onlarca mühendisin erne�i. bir plan da
iresi, vb.. .  demekti - ve bu tür bir üretirnin ne oldugunu 
gördükten sonra anladım. Çalışma süreçleriyle okul prograrnı 
arasındaki ba�lantı konusunda yapılan bu gevezelik ne kadar 
anlarnsızdı. Okuldaki e�itirn süreciyle sanayi üretiminin güçlü 
bir biçimde kişili�i belirledi�ini, çünkü bunlann fiziksel ça
lışmayla zihinsel çalışma arasındaki sının yok etti�ini ve böy
lece yüksek nitelikli insan yetişti�ini keşfettirn. 

Harkov'da enstitü son sınıfa ve aynı zamanda yüksek ni
telikte lens pariatıcısı olan bir gençkızla ka�ılaştırn.  Ens
titüde derslerine devarn ediyor, ama J:m mesleki niteli�ini de 
koruyor ve her zaman anırnsıyordu. O�rencilerirnin ortaokulu 
bitirip ve mesleki nitelikleri açısından iyi bir yere gelerek 
Kornün'den aynldıklannı g�rdü�rn zaman aldıklan okul e�i
timinin yarannı anladım. Uretirnin, ciddi üretimin koşullan 
aynı zamanda e�itbilirnsel çalışmayı kolaylaştıran koşullardı. 
Şimdi üretirnin Sovyetik okulurnuzda yer alması için mücadele 
edece�irn.  Ve çocuklann üretime yönelik çalışmasının sayısız 
e�itsel yolu açması için de u�raşaca�ırn. 

Ve işte hiç de yabana atılmayacak bir başka nokta: İşin 
kazanç yanı . Dzerjinski Komünü devlet yardımını geri çe
virerek, kendi rnasraflannı kendi karşılama yoluna gitti. Son 
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zamanlarda yalnızca fabrikanın, lojmanın giderlerini ve okul, 
giysi, beslenme gibi diger giderleri karşılamakla kalmadı; dev
lete de yılda beş milyon ruhielik net bir kar aktardı. Bu yal
nızca ticari anlayışından kaynaklanıyordu. 

Egitbilimcilerin ellerinde hangi güçlü araçlanr'ı bu
lundugunu bir düşünün. Beş yüz kişiyle Volga üzerinden Kaf
kasya'ya turistik bir gezinti yapmaya karar veriyorduk. Bunun 
için iki yüz bin ruble gerekiyoidu. Bu iki yüz bin rubleyi ka
zanmak için, bir ay boyunca yanmşar saatlik ek bir çalışma 
yapmaya karar verilmişti. 

Erkek çocuklara · yünlü, kızlara ipek giysiler ve
rebiliyorduk. Tiyatro biletleri için kırk bin ruble ayınyorduk. 
Bütün bunlar zenginlik, kazanım, çalışma disiplini çer
çevesinde yapılınca, bu yeni egitbilimsel gücü neyle kı
yaslayabiliriz? 

Bu düzenin .�kinci derecede .. önemli öteki degerierinden 
sözetmeyecegim. Veretler hariç. Veretin önemi çalışana para 
sagıanması degil, ama onun kendi bütçesini denetlerneyi ög
renmesidir; ücret gelecegin evsahiplerini egitmenin olanagını 
verir. ögrencilerimizin herbiri Komün'den ayrılırken iki bin 
ruble para birliktiımiş oluyordu. 

Egitimimizin amacının yalnızca, devlet yapılanmasına 
mümkün olan en etkili bir biçimde katılabilen yurttaş insanı, 
yaratıcı insanı yetiştiınıeye dayanmadıgına inandım. Biz 
mutlu olmak zorunda olan insanı yetiştirmeliyiz. Sovyetler ül
kesinin parası kusursuz bir egitimci, kusursuz bir egit
bilimcidir. Sizinkilerden çok daha iyi koşullar da edindigim ve 
kendi deneyimimden çıkardıgım egitbilimsel sorunlardan söz 
ediyorum. 

Bu koşullaıin okulda yaratılmas� olgusu üzerinde ısrarla 
duruyornın ve duracagım. 

Bu başlangıçta ürkütücü görünecektir; ama gerçekte o 
denli ürkütücü degildir. Şimdi bana bir okul verilse, ög
retmenler kurulunda gerçekleştirmeyi tasarladıgım dü
şüncelerimi açıklar, bir yandan da gerekli kaynaklan nasıl sag-
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layabilece�imi kendi kendime sorardım. Dzeıjinski Ko
münü'nde her türlü alım satımı, herşeyi yapmayı iyi bilen bi
rini aramaya başlamıştım.Ve onu buldum. Bana şunlan söy
ledi : "İki yüz kolunuz var, neden yakınıp duruyorsunuz?" 
"Ama ne yapabiliriz ki?" diye sordum. Yanıtı şu oldu: "Gelin, 
iplikçilik yapalım. "Ya kaynak?" "Kayna� ne yapacaksınız? 
Bir anlaşma yapaca�ız ve a�aç işleri tezgahlan satın ala
ca�ız." Bunlan satın aldık ve iplikçilik yapmaya başladık, altı 
yılın solı.unda Sovyetler Birli�i'nin, milyonlarca ruble de
�erindeki en iyi optik fabrikasına sahip olduk. 

Böylece iplik ve tabureyle işe başlamış olduk. Ta
bureleri nasıl yapmamız gerekiyordu? Bir sandalye yapmak 
için bir ö�rencinin tüm parçalan yapmak zonında oldu�. böy
lece iyi bir usta olaca�ı söylenir. Kimileri de şunu der: Hayır, 
bir kişi bir parçayı, ikincisi di�erini, üçüncüsü de cilasım yap
malıdır, v.b. Bu do�rudıir; ama "duyarlı" bir e�itbilimci bu ça
lışmayı gördü�ü zaman sararmış ve baygınlık geçirmişti; ço
cukla böyle alay edilmesine nasıl izin verilebiliyordu? Çocuk, 
bu parçayı kesrnekten başka bir şey yapmıyordu. Bu tek ke
limeyle korkunçtu. Evet ama bu çocu�n işi yalnızca bu par
çaydı, bundan birkaç dakika içerisinde iki yüz tane kesiyordu 
ve kolektif için çalışıyordu. 

işbölümü bizim için kaçınılmazdır. Bugün artık, bir san
dalyenin tümünü yapmasını bilen bir mobilya ustasına, yu
varlak torna üzerinde çalışmayı bilen bir tomacı ve bir frezeci 
kadar gereksinmemiz yoktur. Böyle bir kolektif ve böyle bir 
üretim biçimi deneyimi bir bölümüdür. 

Size söylediklerim hiçbir zaman, benim herşeye yalnızca 
ekonomik açıdan baktı�ım anlarnma gelmez. Hayır, ben her 
zaman bir e�itbilimci olarak kaldım, e�itimin sorunları beni 
her zaman ilgilendirdi ve belki de varolan kuramsal kanılarla 
çelişen bazı sonuçlara vardım. Ben her zaman e�itbilimin ço
cu� dersleri üzerine kurulması düşüncesine ve bütünlükçü 
olmayan soyut yönteme karşı çıktım. E�itimin, e�itbilimcinin 
politik inançlarının ifadesi oldu�na ve bilgilerin yalnızca 
ikinci derecede bir rol oynadı�na inanıyorum. kafama di
ledi�iniz bütün e�itbilimsel yöntemleri sokun, yine de bir 
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beyaz rnuhafız yetiştİnneyi ö�renernern. Siz de öyle. Bunu 
ancak içinde beyaz rnuhafız olan birisi yapabilir 

Egitbilirnsel ustalık hemen hemen teknik denebilecek 
kadar yüksek bir olgunluk derecesine ulaşabilir. Buna ina
nıyorum ve tüm yaşarnını boyunca bu inancın kanıtlannı ara
dım. ·Egitsel süreç yalnızca sınıfta degil, ama kesin olarak top
raklanrnızın her metrekaresinde tarnarnlandıgı sürece, egitsel 
yönternin ve egitim sorunlannın da ögrenirn sorunlanyla sı
nırlanrnası gerektigi olgusunda ısrarlıyırn. Ve e�itbilirnin, bu 
güçlü ve evrensel nokt.ada etki araçlanna sahip olması gerekir, 
öyle ki, ö�rencirniz güçlü ve kararlı bir etkiye kapılmış du
rumda da olsa, kendi etkirnizle bu durumu ortadan kal
dırabiliriz. Öyleyse hiçbir zaman bu e�itsel çalışmanın yal
nızca sınıfta tarnarnlandı�ını düşünmernek gerekir. E�itsel 
çalışma çocu�un tüm yaşarnını ilgilendirir. 

Üzerinde ısrarla durdu�rn ikinci nokta da şudur: Ben 
etkin bir e�itirnden yanayım; yani belirli niteliklerle donanmış 
bir insan yetiştinnek istiyorum; ve herşeyi yapıyorum; bu 
amaca ulaşmak için tüm zihnirni ve tüm çabalanını kul
lanıyorurn. Bu noktaya ulaşmanın araçlannı bulmalıyırn ve 
önürne her zaman bu arnacı koyrnalıyırn; gösterdi�irn bu ide
ali, bu modeli gönneliyirn."Bireyin karşı çıkışlanna" al
dırmadan-bırakalım karşı çıksın-amacıma dogru yü
rüyece�irn. Bu hiçbir zaman benim acılardan yana oldu� 
anlamına gelmez, tersine ben e�itirn sistemi, e�itirn yöntemi, 
özelikle de disiplin konusundaki pekçok yanlışın, terkedilmiş 
çocuklarla birlikteyken çok iyi anladı�ırn. çok önemli bir du
ruma yeterli ilgiyi göstennernernizden kaynaklandı�ına inan
dım: Çocuklann bozulmuş sinirleri; şöyle düşünüyordurn: Bu 
bir bozguncudur, şu hırsızdır, ternbeldir, ama ço� kez bunlar 
sinirleri bozulmuş çocuklardı. Her sözünüze, her dav
ranışımza tepki gösteriyorlardı; onlara yaklaştı�ınız anda si
nirleri aya�a kalkıyordu. Ve bazen en usta e�itibilirnsel bu
luşla:nrnız bile yalnızca onlann sinirlerini bozmaya yanyordu. 

Şöyle söyleniyor: Çocuk dersten sonra biraz ba�ınp ça
�ırrnalıdır. (Sizin okulda bu yapılmaz), bazen bir cam kınnak 
bile isteyebilir, çocu� dogası bunu gerektirir, Çocugun cam-
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kınnayı istememesi için başka şeylerle oyalarunası, ilgisinin 
başka şeylere çekilmesi gerektigi düşünülüyor. Şarkı söy
lemesi, dans etmesi ya da radyo dinlemesi gerekmektedir. 

Birçok okulu ziyaret ettim. Benim sağlam çelik gibi si
nirlerim var, ama böyle gürültülü bir okula girdiğim zaman si
nirsel bir tik duymaya başlıyorum. Ve çocuklar yaşamlannın 
on yılını okulda geçiriyor. 

Ama biz iyi "eğitbilimciler" olmak ve duygulanmızı dışa 
vunnamak zorundayız. Bazen yalnızca dudaklarımız titrer, uy
kusuzuzdur ya da bu biriken gerilim evde yakınlarımızın üze
rinde boşalır. Bazıları okul çalışmasının sinir bozucu bir ça
lışma olduğuna ve öğretmenin sinir hastası olmak durumunda 
kalacağına gerçekten inanır. 

Bu konuyu uzun süre düşündüm. S'onra şunu gördüm : İyi 
bir düzen ne kadar iyi bir şey. Oynamak istiyorsanız, işte oyun 
alanlan, ama bağırmak istiyorsanız, bağıramazsınız! Bizim de 
sağlığıımza dikkat etmemiz gerekir, çünkü biz öğretmenler, biz 
devletin bir değeriyiz, ve siz de çocuklar, bize özen gösterin. 

Pencere sorununa gelince, tek bir karar gereklidir: Cam 
kırmak yok, size radyo, müzik dinletmeyeceğim ve devletin 
malına zarar vennenize de izin veremeyeceğim. Size hiçbir eğ-
lence vaadetmiyorum; ama hiçbir şeyi kıramazsınız. 

· 

Kolektif, bu düzeni bilinçli bir tarzda kabul ettiği zaman, 
herşeyin belirli sınırlannın olduğu, koşulacak ve ko
şulmayacak yerlerin bilindiği, sinirlerin yalışmasının ka
çınılmaz koşulu olan bu sıkı disiplin, bu dinginlik orada ger
çekten egemen olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için yeterince 
zaman harcadım. Ne zaman isterseniz Komünü ziyarete ge
lebilirsiniz; çocuklann itişip kakıştığını, camlan kırdığını vb. 
hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Canlı ve yaşam dolu bir ko
lektifte hiçbir çocuk, ne olursa olsun kavga etmez. İçteki din
ginliği yerleştirmek için, çocuğun sağa sola rastgele kqşma ve 
bağınna gereksinmesinin disiplin altına alınabileceğine yü
rekten inanıyorum. Gerçekte sık sık eğitbilimsel bir zeka işa
reti sayılan şey aslında hep şu kuşkuyu taşır: Burada ger
çekten eğitbilimsel bir zeka var mıdır? 
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Bir başka önemli sorun: Okul üst düzeyde bir ge
rekliligin yerini almalıdır. Komün üyelerime gönül borcu du
yuyorum: Gerekliligin de�erini anlıyorlardı ve birçok noktada 
onlar beni egitti. 

Örneğin yanşma konusunu ele alalım . . .  Ben çok şey is
tiyordum, kolektif çok şey istiyordu. Yanşma yalnızca iki 
grup arasında değil, tüm sınıflarda, tüm bölümlerde ve her
şeyde oluyordu: Nezaket, iyi davranma, vb. Fişlerim, bir kü
tüğüm vardı; aylık yanşmanın galibi ' olan en iyi birlik için bir 
prim konuyordu: Diyelim ki, otuz kişilik tüm birlik için her 
gün altı tiyatro bileti, ve ortak kullanım yerlerini temizleme 
hakkı. İstegin mantıksal evriminin şu çok ilginç biçimlerde 
sonuçlandığı bir gerçektir: Kendini en tatsız görevin ya
pılmasından bile sorumlu tutmak, bir tercih göstergesi olarak 
degerlendiriliyordu. Dördüncü birlik, kusursuz bir birlikti. Ça
lışma odalannın temizligi kurayla bir ay için onlara verilmişti. 
Alkol ve sodyumla yıkıyor, sonra kolonyayla ıslatıyorlardı. 
Gösterdikleri çabayı ve buraya egemen olan temizligi bir bil
seydiniz! Birlik, yerlerin temizlenmesinde birinci sınıfu. Bir 
ay sonra birlik şunu açıkladı: Yerlerin temizlenmesinden biz 
sorumlu olacağız. Bu görevi üç ay yaptılar. Sonraki ay yine iyi 
bir birlik olan üçüncü birlik başa geçti ve şunu açıkladı : Şimdi 
biz birinciyiz, öyleyse yerleri biz temizlemeliyiz. 

Arumsadıgım zaman şimdi bütün bunlar bana gülünç ge
liyor. Başlangıçta yerlerin temizligi, diger öteki temizlik işleri 
gibi kurayla verilirken sonralan bir haketme sorunu haline gel
mişti. 

Arkadaşlar bu mantıktır, bu benim icadım degildir, bu 
istemekt�n kaynaklanan dogaı mantıktır. 

Eger gerçekten birbirine baglı,  birleşmiş bir kolektif 
yoksa, hiçbir şey isteyemezsiniz. Eğer şimdi be.� bir okula 
gönderselerdi, herşeyden önce şunu yapardım. ogretmenleri 
toplar v� onlara şunu söyledim: Sevgili arkadaşlar, size böyle 
yapmayı öneriyorum. Eger sizlerden biri bana karşı çıkarsa, 
yüksek niteliklerine karşın, ona şunu söyleyecegim: Başka bir 
okula gidin. Ama eğer benimle aynı düşüncedeyse, on sekiz 
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yaşında bir genç kız da olsa, ona şunu söylerdim: Henüz de
neyimsizsiniz, ama gözlerinizde çalışmak istediginize ilişkin 
bir ışık görüyorum, öyleyse kalın -ve çalışmaya başlayın, size 
nasıl yapacagıruzı gösterecegiz. 

Gerçek bir kolektif çok güç birşeydir. Çünkü insan haklı 
olsun ya da olmasın, bu sorunlar ne kişisel erdem, ne de bir
şeyin çıkarianna göre degil, ama kolektifın çıkarianna göre 
saptanmalıdır. Her zaman disiplini korumak, tatsız görevleri 
yerine getirmek gerekir, bunu mutlaka yapmak gerekir, bu, di
siplinin en üst aşamasıdır. 

Bir okuldaki ögretmenlerin yalnız okulda degil, okul dı
şında da kendi aralannda iyi ilişkiler içerisinde olmalannı is
tiyoruz: Onlar dost olmalıdır. 

Sonuncu sorun: Ana babatarla ilişkiler. Bu noktada, de
miryolu okulunda kazandıgım eski deneyimim, Komün'deki 
çalışmamla tamamlanıyor. Bana son beş yılda ögretmenlerin, 
bütün düzeni bozduklan için egtim yapmaktan vazgeçtikleri 
ögrencileri gönderiyorlardı. 

Elbette bu çocuklar terkedilmiş çocuklardan daha so
runluydu. Terkedilmiş çocuklar için bütün yollar Komüne, 
bana, ögretmenler kolektifine çıkıyordu. Ama digerlerinin an
nesi ve babası vardı.Ve babanın bazen bir otomobili, bir rüt
besi, bir gramafonu ve parası olurdu. Bu türden bir çocukla il
gilenmeyi deneyin bakalım. Çok güç bir şeydir. Böylece ana 
babalada sıkı bir ilişki kurmanın gereklili_gini anlamış oldum. 

Şu eski alışkanlıgı bilirsiniz: Ana baba çagınlır ve 
şöyle denir: Çocugunuz şunu yaptı, bunu yaptı. Onlann göz
lerine bakar ve çocuklanna ne yapacaklannı kendi kendinize 
sorarsınız. Iyiliksever bir ifade takınarak, onu dövmeyin de
meyi de kuşkusuz eklersiniz. Baba gider, siz kimseye birşey 
söylemezsiniz, ama yüreginizin derinliklerinde, dahası ka
nrıızdan bile gizleyerek düşünürsünüz: Yine de bu veledi döv
mesi hiç de fena olmayacak. Bu bizde bütün ikiyüzlülükler gibi 
kabul edilemez bir durumdur .. 

Ana babalada başka bir biçimde de ilişki kurulabilir. 
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Sınıf ögeetmeninin ve müdürün gözlerinde böyle bir ailenin ,ço
cugunu yetiştinne yeteneginden yoksun oldugu açıktır. Oy
leyse ne yapabilirler? Genel olarak bu yeteneksizlige karşın, 
bu aileye gider ve ana babaya bir çocugu nasıl yetiştinnek ge
rektigini anlatmaya koyulurlar. Çocugunu şımartan bir aile 
çogu kez verdigiri.iz dersleri anlamayacaktır. Yeniden egitim 
çok güç bir şeydir, ve eger siz bu aileyi egitbilimsel bir ça
lışma yapmaya zorlarsanız, işi daha da çıkınaza sokma riskine 
girersiniz. ' 

Ama bu hiçbir zaman aile üzerinde bir etki yaratmayı de
nemenin gerekmedigi anlamına gelmez. Sonuçta bizim gö
revimiz aileye yardım etmektir. Onlan etkilemenin en iyi aracı 
çocuktur. 

ögrencilerin aracılıgıyla aile üzerindeki etki güç
lendirilebilir. Ben Kryukov Demiryolu Okulu'nda ögeetmenlik 
yaptım. ögrenciler aileleriyle yaşıyordu. ögrencileri otur
duklan yerlere göre gruplara ayınnıştım. Bütün grup baş
kanlan her sabah grup üyesi ögrencilerin nasıl davrandıgını, 
avluda nelerin olup bittigini bana bildiriyordu. Belli aralıklarla, 
benim dışında sınıf temsilcilerinin de katıldıgı denetimler ya
pıyordum. A vluya girdigirnde grup sıraya diziimiş olurdu ve 
onlarla birlikte ögrencilerirnin kaldıgt evleri ziyaret ederdim. 

Müdüre karşı başkanlan aracılıgıyla 'sorumlu olan bu 
gruplar, genel toplantılara da katılarak, aile üzerinde kusursuz 
bir etki yöntemi oluşturuyorlardı. Aile üzerindeki etki bi
çimleri sorununun şu mantıksal ilkeye göre çözülebilecegini 
düşünüyorum: Okul bir devlet kurumudur. aile ise gelenekiere 
önem veren bir kurumdur, aileyi etkilemenin en iyi aracı ço
cuktur. 
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