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Turkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Nesriyatr'ndan olan eserimiz 1925-1943
tarihiyle istannbul Matbuat-i Amire'de basilrmstir.Kazim Nay isimli yazanmiz ogretmen
olup gecmis birikimlerinden de faydalanarak bu pedagojik eseri yazrmstir.
Eser Girne Arsivi'nde 34 78 nolu cildin icinde muhafaza edilmektedir.
iki kisim halinde hazirlanan eserin birinci kismi; "Birinci Devre"; "Ikinci Devre",
"Ucunctl Devre" , "Dorduncu Devre" olmak uzere dart bolume aynlrmstrr.lkinci kisrm
ise "ilk if' , "Isimler ve Cumleler" basliklanyla ikiye ayrilrmsttr.
Bu eserin Birinci Kismimn "Dorduncu Devresi"nin de buyuk bir kismim iceren ilk
yirmi sayfahk metnini Latince'ye cevirmis bulunuyorum.
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istanbul-Matbua-i Amire
1925-1943

GiRi~
(Sf:3)0niimde dokuz cocuk var: altisi erkek, i.i9i.i kiz. isimlerinin ilk
harfleriyle yaslanm, bana gelinceye kadar okuduklan mektepleri yaziyorum:
I.Nun ( 0 ).Dal () ). - Kiz.onuc yasmda.Istanbul' da Malhatun, Niliifer;
Mihrimah Sultan mekteplerinde okumustdevre-i mutavassitajikiye gectikten sonra
bana gelmis.

t_ ). -

2.Fe _0 ).Mim
Kiz, oniki yasmda.Canakkale'de okumus.Idevre-i
mutavassrta) birde mektebi terk etmis.
3.Nun~).Nun (0). - K1z, oniki ya$mda;Amasya'da,Samsun'da,Maltepe'de
okumus.Idevre-i mutavassrtajbirinci senede iken bana gelmis.
4.$m(fa,).-Dokuz yasmda; Biiyuk Ada,Kuru Cesme.Ortakoy mekteplerinde
okumusa devre-i mutavassrtajbirden.

o

5.Nun( ).-Onbir yasmda.Anadolu
okumus.Idevre-i mutavassita)birden.
6.Ha(t, ).Ha(r, ).-Sekiz
mektepinden,(devre-i ula)ikiden.

Hisari.Cengelkoy

yasmda.Tirebolu'da

Kazim

mekteplerinde
Karabekir

Pasa

7.Mimf ).-Onu.9yasmda.Zincirlikuyu Resit Pasa'dan.Idevre-i aliye)birden.
8.H1('()·Ha(t).-Dokuz
ula)birden.

yasmda.Buyuk Resit Pasa numunesi,(devre-i

9.Mimr' ).Kef(::0).-Oniki yasmda.Mehmet Sevket Pasa Numunesi,Balya
Fikret Mektebi,(devre-i mutevassrtajikiden.
(Sf:4)1 numarah sakirt: Yasli bir babanm son cocugu. Boyu yasina gore
uzun: Simasmda btiyuk bir sey yok:yalmz alt cenesi ileride.sihhati pek fena
degil.dikkati dagirnk.solak.kabiliyeti az; sa'yi orta.
2 numaralisi: Saglam bunyeli; bir yerde esash oturamadigi icin bir sey
ogrenememi$;dikkati firari;kabiliyeti azalrms; sa 'yi yok.
3 numarahsr: Nahif: Cok asabi; kabiliyetli; sa'yi iyi;dikkati var.
4 numarahsi: Y etim; iivey baba elinde; bunyesi fena degil; fakat 90k sitma
cekiyor.kabiliyeti azalmis; sa'yi yok ;dikkati iradi degil.
5 numarahsi: Bunyesi saglam.ruhi bir anzasi yok;kabiliyetli;dikkati, sa'yi

yok
6 numarahsr:
Kucuk.bunyesi
altmda;kabiliyeti var;sa'yi az;dikkati firari.

fena

degil.fakat

kizarmgm

tesiri

7 numarahsi : Sihhati iyice;kabiliyeti cok.dikkati orta; sa'yi intizamsiz.

8 numarahsi : Sihhati yerinde ; vucudu zinde;iradi dikkati var,fakat
~orr;ah~tig1m degistirmekte gucluk 9ekiyor;kabiliyeti kafi; sa'yi ziyade.
9 numarahsr : Cok sitma cekiyor.zayif ; dikkati firari;kabiliyeti kafi; sa'yi

az.

lste mektep hayatlanm kisaca anlattigim ruhi haletlerini mumkun mertebe
tahmin edebildigirn bu dokuz sakirdirne soyle bir mevzu verdim:

azuuz!

Hava soguk; kar yag1yor.Pencereden bakuuz.ne gortlyor.ne hissediyorsamz
Her birinin bu mevzua dair olan cevaplanm da siraliyorum,

1-Kar yagmis.ortalrk beyazlarla(l )orttilii bir dagin ustunde (Sf:S)yiiksek bir
bacadan beyaz dumanlar cikiyor agaclar beyaz giyinmis hirer geline benziyorlar.
2-Bir pencere, bir ev,dere,yerler,aga9lar,daglar,sular,karlar
goruyorum evin
borusu bacasi beyin evi gorunuyor baska karsida derenin ustunde bir kopru
g6riiyorum baska evin oniinde bir bahce var tepenin ustunde de bir baca goniyorum
kuslar vardir.
3-Kar yagnus siddetli bir soguk var agaclar bembeyaz adeta beyaz bir bir
entari giyinmis gibi evlerin ustu oyle, Her yer sukut icinde sular buz tutmus her taraf
kayiyor. Vagonlar islemiyor bacanm etrafi bir beyaz gill gibi sarrrus insan isine
gidemiyor her seyine mani oluyor ve musluklar donmus su akrniyor ellerimizi
yikamaya hie su yok.
4-Daglar evler agaclar cayirhk otlar. Agaclann ustunde kuslar bayirlar
pencereler sobalar.bacalar dam karlar telefon telleri yedane (yazihane) yank (yamk)
mektep tarlalar dereler dumanlar,fabrika kopru
5-Ev kar aga9 kus dere kapi baca duman direk tel
6-Daglar evler agaclar taslar karlar pencereler soba borusu cayirlar dallar
camlar dam direk insanlar defter yapraklar baca duman kiremitler demir yollar buzlar.
7-Ben pencereden baktigim zaman yerlerdeki karlan goruyorum ve ondan
sonrada .... beyin evi gorunuyor ondan baska karsida akan derenin smltisim
duyuyoruz bir de agaclan goruyoruz ki onlannda yapraklan dokulmus adeta bir
kemikleri 91km1~ iskelete benziyorlar,sonra karla mestur bir dagdan daha yuksek bir
acadan cikan dumam goruyoruz daha sonra ... beyin bahcesinde olan kulubeleri gul
fidanlanm goruyoruz fakat bu cicekler simdi kar yagd1g1 icin hepsi kann altmda
kalrmstir pencereden saga bakmca dikenli agac dallanyla
Dipnot: imlalanm aymyla muhafaza ediyorum

(Sf:6) cevrilmis olan tarlalarm bir kisrrum goruyoruz ,sonra pencerenin soluna
akngiz zaman kumpanyamn yazihanesini ve sonra bir cok evleri goruyoruz bizim
mektebin onunden gecen derenin ustunde bir de sastan (tastanjkopru vardir.Sonra
ahcede bir idman ipleri vardir.
8-Kar~1da bir ev var bir dag var agaclar var daglann evlerin agaclann ustunde
kar var bir de ufak ev var dagda otlar var evin birinde iki balkon var elektrik telleri
elektrik direkleri var bir dere var bahce var bir ciceklik var.
9-Kar~1m1zda derenin sanltisim duyuyoruz karsida buyuk bir bahce bahcenin
icinde bir buyuk ev karsidaki tepede biiyiik bir baca var o bacadan fabrikanm dumam
, ikiyor disanda hie; .ses seda yok sonra bircok evler var karsida bircok tarlalar var
derenin bir koprusu var mektebin kapismdan cikmca bir yol gidiyor az otede bir kopru
daha var.

Simdi su yazilan cocuklann seneleri, biinyeleri, zihinleri, kabiliyetleri, tahsil
dereceleriyle mukayese ediniz; bulacagmiz neticeden mutehayyir olacagiruza eminim.
Fakat iste bu boyledir. Ana dilinde bu halde bulunan cocuklann oteki derslerde
nasil olduklanru taktir edersiniz.
1332 senesinden
1334 senesi
nihayetine
kadartuc
sene)Mercan
ultaniyesi 'nin altmci sene ikinci subesinde Turkce ile tarih muallimligi ettim. Bu
subede otuz ila elli arasmda (ti<; senelik tefavtit)ki sakirtler Sitanbulun uzak,yakm
emtlerindeki numunelerde .alti simfli mekteplerde,nihayet
sultaniyenin kism-i
iptidaiyesinde okumus gelmislerdi,
De; senede gordugum bu yuz yirmi, yiiz otuz kadar cocugun yuzde doksanma
en rne'niis bir cok Turkce kelimeleri dogru yazdiramadigirm hatirliyorum.
(Sf:7)Bir de kendi cocuklugumu dusunuyorum.o- 7 yasmda iken mektebe
gitmeye baslamistim: 11-12 yasma geldigim vakit adam akilli okuyup yaziyordum.
Bu sayede Toptasi Askeri Rustiyesine kabul edildim; fakat iste o kadar: Yalmz
okuyup yazma biliyordum.uc rakarm bir yere getirip cem edemiyordum.
Ben, kirk sene evvel, su mahalle subyan mekteplerinde hala okutulan elifba
cuzlerinden okumaya baslarmstim; bunu anlamadan ezberliyordum. Asil okumayi bir
sene kadar sonra ,Selim Sabit merhum (Elifba-i Osmani)sinden ogrendim;mamafih
. mektepten ziyade merhum anacrgimdan istifade etmis oldugumu biliyorum.
Bizim gencligimizde mekteplerde bu kadar mutenevvi dersler yoktu; tedriste,
terbiyede, terhib usuli cariydi; cahsmayan, ogrenmeyen dayak yerdi;onun icin basma
kahpta olsa bir sey ogreniyorduk.
Sakin, o zamam anyorum ,o usulu tercih ediyorum ,itikadma dusmeyiniz,
Sunu soylemek istiyorum ki akip giden seneler bize bircok yenilikler getirdigi
halde onlardan istifade etmek yolunu bize ogretememistir.

Biz hala okuma-yazma ogrenmek icin (elifba) kitaplan kullamyoruz.
Elifba/alfabetm ismi gibi, manasi da bugun hicbir sey ifade etmiyor. A vrupa'nm
medeni mekteplerinde (alfabe-alphabetjartik tarihe gecmis bir kelimedir.
Okuma, yazma ogrenmenin usulleri o kadar degismis.cocuklar icin ana dilini
ogrenmek o kadar maddilesmis ,o kadar kolaylasrmstir ki artik bu ders icin sarf edilen
zaman beyhude gecmis sayilamaz.Halbuki bizde cocuk alti senelik ilk tahsilini
bitiriyor da hala dogru bir ibare okuyanuyor.durust bir yazi yazamiyor.Yukanda
oyledigim dokuz cocugun yazilanm bir gorseniz kendilerinin bile okuyamadrgi ecus
bucuslerden ibaret olduguna hukumde tereddut etmezsiniz.
(Sf:8)Simdi, musaade ediniz de size yeni tedris usullerinin
almakta oldugunu arz edeyim.

nasil sekiller

lste onumde Fransizca yeni bir kitap var:
Nouvelle Methode Simplifont par la dee composition tu langage en sons purs
et en sons articules
"Lisam saf seslerle mutehecci seslere ayirmak suretiyle sadelestiren yeni usul"
Kitabin kirk dorduncu tabi il9 milyon ucyuzuncu bin!
Ben,bu kitapla.bazi arzu eden sakirtlerime hususi surette Fransizca
okutuyorum.bununla
beraber
kitabm.usulunun
mukernmelligini
iddia
tmeyecegim.cunku mumkun oldugu kadar yenilestirilmeye cahsilrrus bir usulde
_ azilnusnr. Simdiki usullere gore bu kitabm usulu de hayli eskimistir, denilebilir.
ilk evvel nazar-i dikkate carpan sey okumadan mi, yazmadan rm , yoksa her
ikisine birden mi baslamak cihetidir.Okuma ile yazmamn baska baska seyler
oldugunda suphe yoktur.Okumak tamarmyla zihni bir is oldugu halde yazmak zihnin
emri altmda hareki bir istir.Cocuk her ikisini de ayn ayn olarak elde edebilir.Nitekim
iz de okuyup da yazamayan kimseler 90k vardir,
~

Eski Araplar yazi ile okumayi birlikte ogretirlerdi; bugun yine aym usul, fakat
i1mi bir surette caridir. Bununla beraber yazidan baslamak her halde daha makuldur.
Son cocuk terbiyesi usullerinde birer biiyuk mevki tutan iki zatm okuma- 11ZII1adaki usullerinden bahsedecegim:
Belcikah doktor (Dakruli) maglul mutereddi cocuklann
terbiyesiyle
· aslayarak buldugu usulleri salim cocuklara da tatbike muvaffak olmu~tm.(Sf:9)Bu
zann usulune dair guzel bir eser yazan matmazel (Amalie Amaid)in kitabi (1 )ndan
okuma-yazmaya dair olan su fikralan naklediyorum:
"Okumanm ogretilmesi icin basari usulun kullamlmasmda bir fevkaladelik
yoktur. Lakin bu tabii usulu nasil tatbik etmeli? Takip olunacak yolu bulmak icin
'di9uk cocuk psikolojisine miiracaat edelim :

Annenin cocuguna soz soylemeyi ogretmek icin kullandigi yollan
usunelim.Cocuga
harflerle ,tek hecelerle,kelimelerle
mi hitap eder?Yoksa
ibareler.fikirlerle mi?Bu suretle cocugun yavas yavas konusmaya muvaffak oldugu
gorulmuyor mu?
Kiraatm tedrisinde niye bu usule muracaat
· amndaki tekamulu niye rehber ittihaz etmeyelim?

etmeyelim?

Kiicuk cocugun

Cocuk lakirdi soylemeye baslamadan evvel semi lisarn anlarmyor mu?
"Buraya
gel,Kalk,Elini
bana ver"
emirlerini
"Geliyorum,Kalkiyorum,Elimi
veriyorum" diyemeden evvel anlamiyor mu?
Bu. emirleri semi merkez yardimiyla anhyorsa basari merkezin yardimryla
neden anlamasm? Gozler, kulaktan daha iyi,daha cabuk buna muvaffak olmasma
yardim eder.
Yalmz basari hayalinde semi hayalde oldugu gibi yerlesmesi 19m sik sik
tekrarlar yapmak Iazimdir.
Yine diyebiliriz ki fikirleri ifade eden yazrlmis sozler sifahen ifade olunan bir

iimn en musahhas gorunusudurler.
Lisan ile yaziyi nazar-1 dikkate ahrsak goruruz ki her ikisi de harfle degil.belki
-:,. ibare kiymetini haiz sesle,yahut resimle baslanustir.Bir cocugu yakindan tetkik
: Goriiriiz ki kelam kelimeden evvel geliyor.(Sf: 1 O)Umumiyetle cocugun
dig: kelimede once tam bir,hatta iki ibare kiymetini haizdir.
Filhakika mesela (baba)diyen bir cocuk.sadece (baba)demek istemez,belki"
caoam orada", "baba,beni kucagina al", "baba ,seni severim", "baba gel", "baba
,n-,cag1m1 ver" ila ahir demek ister. ...
Tedris bahsinde daima basitten murekkebe.musahhastan
milcerrete gitmek
geldigini hepimiz ogrendik.lakin basitin ne oldugunda ittifak etmemiz lazim.
Biliyoruz ki alelade usulde kelimeye, ciimleye vannak icin heceden, yahut

-::=:ren baslamr.
Zihnin tabiaten takip ettigi yol bu mudur? Bir adamm resmini bir kimseye
~':mak isterseniz ona ,o adamm muhtelif parcalanyla rm gostermeye baslarsmiz
- hesiz.hayir degil mi?

;:-.._2:;TI

Cocuga en musahhas en seni bir seyi arz eden, rnusahhas, basit, hanrlatici
.manadan ari olan miicerret heceye,harfe mureccahtir.

Nazardan kacmnayahm
-"'"'esidir.

ki sesle harf, zihnin yaptigi tahlil ismm en son

Kiraate baslayis emir seklinde olacaktir. Filhakika emir ifadenin tabii bir
:;,cA.llo.ir. Umumiyetle el isaretleriyle birlikte bulunur.Isaretler ise fehmi kolaylatan
rabe eden bir lisandir.Zaten bu.cocugun dunyaya geldigi gunden beri hissettigi

.her gun de hissetmekte oldugu en munis kelam tarzidir.Bundan baska cocugun
ihtiyaclanyla miinasebettar bir fiile merbuttur.Halbuki bu fiillerin musahhas ,alaka
. ·andmc1 oldugunu hep biliyoruz.Onlann cocukca taktir olunan bir gayesi ,fehimde
daha buyiik bir serahati istilzam etmek dolayisiyla daha buyuk fikri bir kiymeti vardir.
Daima kucuk cocugun tekamiiliinii esas ittihaz ederken goruyoruz ki
Dipnot: (l)La Methoile Deeroly,par Melle Amelie Hamaide, Delechant et
-~iestle,26 me Dominique,Paris;1922-Pages:
208.6 frs. Suisses
Sf 11 )annenin emrinden sonra cocugun musahedeleri, sualleri geliyor. Cocuk her
seyin sebebini soruyor.Gordugu seylerin isimlerini ogrenmek icin annesini isticvap
edivor.
1

Anne "Dinle, kus otuyor, "bak .kucuk cocuk aghyor'l.dedigi
· · sinin farkmda olmaksizm onu haberi olmadan tatmin ediyor.

vakit .tecessus

Iste cocuk .malumati ,fikirleri bu suretle ediniyor.
Bu ,tabii yolla mucerretten musahhasa giden bir usuldur.Evvela esyayi arz
iyoruz,ondan sonra ciimleleri;kelimeler en sonra geliyor,tamim sirasi gelince cocuk
ucerret unsurlan tefrik etmeye muvaffak oluyor
"
Usuliin tatbikine gelince:
"Emir suretinde bir cumle ile bashyoruz, Bu tarzda baslamak dogrudur; cunku
u .tam hayal ile hareket etmektir.Mucerrete varmak uzere musahhastan baslamyor.bu
yukanda gosterdigimiz vech ile.cocuk psikolojisine muvafiktir.
Derste,alaka
gosteri yoruz ..

merkezine

merbut

olan

ernirleri.yazih

Iste mesela .baslarken meyvelerden bahsediyorsak.su

olarak

cocuklara

etaptaki emirleri esas

ahnz.
BiRiNCi DEVRE
Annudu bana getir.
Arrnudu masanm uzerine koy.
Annudu ikiye bol,
Y anm armudu ye.
(Sf: 12)Annudu(anne)ye ver.
Buyuk kagitlar uzerine gayet buyuk harflerle yazili olan bu emirler cocuklara
gosterilir.
Bidayette okunan emri ifade etmek mecburiyetinde degildirler.Basari hayali
yani yazryntetkik ederler,ne dedigini yayarlar.yapilan hareketler okunan emrin
anlasildignu gosterir.Tabiaten pek faal olan cocuklar bu dersi 90k severler.cunku
kosar.yurur.oynar.hatta yerler. ...

Bu talime hasr olunan zamanm imtidadi nedir? Bunu katiyetle tayin etmek
guctur.Bu.talime tabii olan cocuklann mtitehassiran zihni inkisaflanna taalluk eder. ..
Onbes gun kadar sonra, dershanede bulunan butun esyamn isimlerini levhalar
Iizerine yazar,bunlan aid olduklan esyamn uzerine vazh ederiz.Bu suretledir
sahnedeki butun esyanm uzerinde isimlerini havi birer levha bulunur.Kelimelerin bu
- asari,hayali bir defada ogrenilemez.Her gun ogreniien isimlere yenilerini ilave
enz.
Butun cocuklann isimlerini hirer kagit uzerine yazanz; her cocuk az zamanda
em kendi ismini ,hem arkadasinm ismini ,nihayet butun sakirtlerin isimlerini ogrenir.

iKiNCi DEVRE
Emirlerle esyanm isimleri, cocuklann adlan hep hirer kart i.izerine
yazilrmsur.Bunlann hepsini cocuga baska tarzda arz ederiz.Bunlan cocuklara levhalar
!izerinde gosterecegimize siyah tahtaya yazanz.Siyah tahtaya yazih olan emirlerle
· simleri.levhalar uzerine yazilanlarla mukayese etmesi icin cocuga birkac talim kafi
gelir ...
(Sf: 13)i~te burada doktor (Dakrulini)n
olan oyunlar ise girerler.

terbiyevi oyunlan esasma mustenid

Oyun seklinde mi.iteaddit tekrarlarda bulunuruz.Her cocugun.uzerinde malum
emirler.malum isimler yazih kucuk kartlan havi birer kutusu vardir.Artik bir 90k
rarzlarda oynayabiliriz.
Cocuga tekrarlatmak icin kullandigimiz vasitalardan birkaci:
I.Bir emir gosteririz; her cocuk gosterilen emirleri kiiciik kartlarm arasmda
aramak mecburiyetindedir;bulur,gosterir.
2.E~yadan birinin ismini gosterir, yahut siyah tahtaya yazanz.Cocuk
arasmda bu ismi arar.

kartlarm

3.Bir ad soyleriz; arar, gosterir.
4.Yahut butun levhalan ahr.c ocuklara tevzi ederiz.Bir emre tesadi.if eden
, ocuk emri anladigmi onu icra etmekle gosterir.bir cocugun adma tesaduf ederse onu
g6tilriip o isimdeki cocugun onune koyar.Esyadan birinin ismini bulursa gidip onu o
seyin uzerine igneler."
Bu oyunlarm daha muazzallan varsa da burada tafsilden ictinab ediyoruz.

U<;UNCU DEVRE
U sulun tatbikine baslandigindan u9 harften sonra terassud dersleri terassud
defterine yazilrms kucuk cumlelerle hulasa edilir.Bu cumleler cocugun defterinde

resimlerle birlikte bulunur;zira ifade etmek istedigi fikri yazi ile oldugu kadar resimle
de cabucak eda etmeye ahsmahdir ...
Burada yazi meselesine nazar-1 dikkati celp edecegiz.Cocuk bir resmi (Sf:14)
nasil istinsah ediyorsa yazili olan basari hayalleri de oyle istinsah eder, zira salim bir
cocuk icin yazi en sade, en kolay bir mekanizmadir.
Cocuk hususi temrinlere luzum kalmaksizm alelade yazi yazmaya muvaffak
olur.Ilk temrinlerden evvel kendi kendine resim.camur isi yapar.
Cocuk ciimleleri yazmadan
miikemmel neticeler elde ettik ...

evvel, camurdan yapmakla

ise baslar.Bundan

DORDUNCU DEVRE
Cocuk dusuncesini yazi ile ifade etmeye muvaffak olmahdrr. Basari olarak bir
cok cumleleri anlar.onlan yazt ile ifade edebilmesi icin hifz etmeye muvaffak olmasi
lazimdir.
Mekanizma itibariyle yazi, gordugumuz gibi ;bir oyundur.Her gun kiiciik bir
basari temrin yapanz.Baknuz.nasil
yapiyoruz? Siyah tahtaya kucuk bir ciimle
aziyoruz.Bir kac saniye oyle birakiyoruz.Cocukta onu hafizasma naks ediyor.
Bidayetinde hayal,daima tamami ile dogru olmaz.Onun icin tamarmyla dogru
oluncaya kadar tekrar ediyoruz.
Y azih bir basari hayalin zabti icin ne kadar zaman onu goz onunde tutmali?
Mukerrer tecriibelerden sonra mevzuu (mosyo) matmazel (Dugan) su neticeye
arrmslardir : "Mtimktin oldugu kadar az zaman nazarlara maruz bulundurulan ciimle
daha iyi hifz ediliyor."
Suraya kadar nakil ettigimiz satirlar(Doktor
oldukca vazih bir fikir vermistir.sarunz,

Dakruli)'nin

Simdi de kendi namma bir terbiye usulunun
(Sf: 15)madam (Mariya Muntesuri)'nin okuma-yazmaya
bahsedelim. [ 1]

usulu hakkmda

vazn olan Italyah tabibe
dair olan usulunden biraz

"Cocugun lamise,hasse ve nispeten basiresinin zayifligmdan, kararsizligmdan
yukanda bahsetmisti.rMuntesurijnin
yazi usulunde kati bir amil olan sey cocuk
ruhiyatmm bu basit unsurudur. ...
.. .. Cocugun eline ,bir miiselles ,yahut bir murabba yerine bir alfabe harfi
erdiginiz taktirde o harfi yazarken takip ettigi istikamette parmagiyla harfin
kenarlanm cizerek kazandigi ruhi itiyat ona kudretli bir yardimci olur.
Mamafih ilk kucuk hazirhktan istifade etmeden evvel,sonradan ikisi birlikte
siki sikiya merbut olmak lazim gelir,birincisinden pek farkh ikinci bir adali ihtiyat
kazanmahdir.Bu
ihtiyatta kursun kalemini tutmaktir.Cocugun
bu yeni aleti
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kullanmakta ugradig; gucluk A'y1 B'den tefrik hususunda ugradigi giic;liige ic
benzemez .. Belki bu harflerden birini digerinden evvel yazmaktaki giic;lii -~.9o>e
artmr.Binaen aleyhi muayyen isaretleri yapmaya sevk etmezden evvel cocuga kursun
~...-:
kalemi tutmayi ogretmek lazimdir. ..
Madam (Muntesuri) yine hendese kiitleleri kullanmak sureti ile bu gilc;liigii
halletmi~tir,lakin bu sefer cocuk resmi kaldmlrms olan cerceveyi kullamr.Mesela farz
edelim ki miisellesi kullanacak mislini havi olan kiitleyi beyaz kagidm iizerine
koyduktan sonra,koyu mavi renkteki miiselles kaldinhr.o suretteki cercevenin altmda
beyaz bir muselles gorilniir.Elinde mavi bir kursun kalem bulunan c;ocuk,bunun
ucuyla kahbm dahili muhitini cizer.bu suretle kahp cocugun titrek eline biraz
diizgunluk verir.Muhiti mavi bir kalemle cizilmeye muvaffak oldu mu cerceveyi
kaldmr.
(1) (Muntesuri)usulii hakkmda fazla malumat almak isteyenler maarif vekaleti
nesriyatindan "Cocuklar evi" kitabma muracaat buyursunlar.(Sf: l 6)Kag1dm uzerinde
kendi eliyle yapng, guzel mavi rnusellesi meydana cikmca sevinir. 0 vakit ona,
, izdigi muhitin dahilini kursun kalemin cizgileriyle doldurmasi telkin olunur;muhiti
gecmemek sartiyla bu cizgileri istedigi istikamette c;izebilir.Bidayette cizgiler her
istikamette cizilir.muhiti o kadar tecaviiz edilir ki sekil tanmmaz bir hale gelir.Lakin
, ocuk yavas
yavas
eline daha ziyade
hakim
olur,resimler
pek cok
duzelir.Muntazam,heman
muvazi cizgiler meydana cikar.hepsi birden Japan sulu
boya resmine yaklasir.Bu i~ esnasmda cocugun siddetle alaka gostererek kendi
.endine sayisiz defterler dolduracak kadar cizgiler yapacagi suphesizdir.u» talimler
sayesinde
adaleler
,bir kursun
kalemini
kolayhkla
kullanma
itiyadmi
kazanacak,c;ocugumuz yeni bir tesebbuse girisecek kadar yetismis demektir.
Cocuklar icin milsellesleri, daireleri boyamakta eglence olmasma ragmen
onlann butun gunlerini bu isle gec;irmeyeceklerinden suphe yoktur.Onlan eglendirip
ugrastiracak seyler arasmda alfabe harflerini gormeyi; lems etmeyi ogrenirler.Onlara
her gun siyah ham kagidindan c;izilmi~,beyaz,diiz bir kart uzerine yapistmlmis bir barf
verilir.Her harfin muhitinin yazrldigi istikamette takip etmeleri ogretildigi sirada
muallime kucuklerin hifz ettiklerine kani oluncaya kadar o harfin ismini agir agrr
gayet acik soyler.
Bu yeni gucluge de galebe calmdi mi; bahtiyar Italyan cocugu, lisamnm
kolayhg1,savti tehciyesi sayesinde sa'yinin kolayla~t1g1m gorur.bilakis Ingiliz cocugu
.Ingiliz tehciyesinin kansikliklan icinde c;alkalamr,durur;lakin her lisana ait olan
guclukler ne olursa olsun ,bizim kiiciik birkac harfi tamymca,daha merakli olan hece
teskili dersine vanr. Ona(baba )yahut( anne )yazd1rmak icin iki iic; barf yazdinnak
Sf: 17)kafidir,yazd1rmak demekle bu harfleri kendi eliyle yapacagm1 murat
etmedigimizde
suphe
yoktur. Yalmz
muhtelif
gozlerde
bulunan
harfleri
almak,milnasip bir surette dizmek onun icin kafidir.<;ocuk harflerle oynarken
parmag1yla miitemadiyen muhitini takip etmek ister,hassas parmaklann intibalan
buyuk sihhatte olmahdir,zira cocuk hemen munhasiran lamisesiyledir ki hatalanm
tashih eder.
Harflere dair olan bu talimleri, bircok tarzlarda tenavvii ettirmek
kabildir.Kullamlan
tarzlardan biri sudur : Harflerin her biri kendi gozlerine
erlestinlerek
cocugun onune konulur,muallime
sirayla bir D,bir A ,bir
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M .... vermesini ister.cocuk sasirmaksizin istenilen harfleri cabucak bulmak,sonrada
onlan siraya koymak itiyadim kazamr.Bu talimde kendisi icin yeni malumatlar elde
etmek hususunda yeni bir oyun.eglenceli bir tarz olur ... "[ 1]
Iste Amerikali madam (Duruni Fanfid Fishernn (Cocuk Evi)nde gordugu
(Muntesuri)usultinde yazi-okuma ogretis bu suretle basliyor.
Cocuk her gun bu talimleri yapa yapa bir giin harfleri kendi kendine yazmaya
o harflerle kelimeler teskil etmeye muvaffak oluyor. italyanca gibi her harfi yazildigi
gibi okunan bir lisanda bu neticeye bu kadar suhuletle vasil olmakta bir fevkaladelik
yoktur;fakat bizimki gibifsistenografij'ye benzeyen ,harflerinin sekilleri bir cok
rniktara varan bir yazida aym usulle kolayca muvaffak olmanm irnkam yoktur.Bundan
baskailvluntesuri) aletlerinin tedariki de bizim icin pek
muskildir.Madam/Muntesururininj
usulu Fransizcaya tatbik eden (F.Garsenri) :
"Madam Muntesuri.hurriyet hakkmdaki fikrine (Sf: l 8)sad1k olarak .usuluyle tarzlanru
yalmz bir cocukla meskul olunacak surette kullamlmak uzere tasavvur etmistir.Zira
musterek tedrisi.hurriyet ile taviyyet esaslanna muzir telakki ettiginden ,bir cocuk
yazi malzemesiyle mesgul olurken.arkadasimn pembe kuleyi yapmasim bittabii kabul
ediyor.Bizim ana mekteplerimizde (kucuk sube )diye ayirdigirmz.yani tic; yasmdan
dart bucuk yasina kadar olan cocuklarla bu tarzda hareket bir dereceye kadar
muvaffak gorulur. Muallimenin vazifesi rehberlik eden,nezaret eden,fakat hicbir vakit
didaktik olmayan bir muterassit vazifesidir.tbuyuk subejde ,yani takriben dort bucuk
ila alti yas arasmdaki cocuklarla bu daimi hurriyeti ,aym sartlar dahilinde kabul
edemeyiz.Cocuklann hasi kudreti tekamul etmistir.Didaktik ihtiyaclan artik aym
egildir.zihni sartlar degismistir.Binaen aleyhin hareket tarznmz layetegayyer
ralamaz." dedikten sonra usulunu su suretle izah ediyor.
"ilk temrinler.---Madam
(Muntesurin) ilk temrinleri iki zamana tasnif
ediyor.Birinci zamanda oyulmus harflerin etrafim bir demir ucla ,bir kursun kalemiyle
takip ettirerek adeli mekanizmayi tahrik etmek istiyor.Ikinci zamanda piiriizlu harfler
vasitasryla
harflerin
adeli,basari
hayalini
tahrik
ediyor,seslerini
idrak
ertiriyor.Agir.yavas.geri kalrms zihinlerin terbiyesi idare olundugu vakit bu tahlil ile
tedric luzumludur.Halkin dedigi gibi guclukle kavrayan cocuklarda bu luzuma riayet
.ilmelidir.Zira unutmamahdir ki madam(Muntesuri) gayri salim cocuklan terbiye
erken usulunu kesfetmistir.Idrakleri
hisli,zihinleri
uyamk,seri
olan salim
-:-"'"'uklar.,hallerine uygun bir tarz isterler.O agrr tahlil onlan sabirsizlandmr.onlann
is istahlanni pek mimsekane olarak besler.
Binaen aleyhi biz (ilk temrinler)de (Muntesuri)nin iki zamam (Sf: 19)mezc
=::en dersleri (musterek tedrisat)halinde verecegiz.Muallime Bristol kagidmdan
tesilmis harflerle ustu kabank harflerden ibaret olan (2)hamurlu oyunlardaki harfleri
::-'-""uklann onune koyar.Bedihidir ki bu malzeme tevzi muterakki olacaknr.O suretteki
.evzi edilen elifba isaretlerinin miktan cocuklannm terakki derecesiyle mutenasip
olsun.Bununla beraber muallime malzemesini iyi tanzim etmeyi biliyor,laekal iki
•. uk icin bir harf oyunu yapacak kadar elinde malzeme bulunuyorsa ,daha ilk
gunden tam oyunu muhteva olan kutulan cocuklara tevzi edebilir.Harf oyunlanyla
irlikte cocuklar ya bir tas tahtayla tas kalem,yahut bir parca kagrtla kursun kalemi de
lar.her ders bir ses ,yani bir saikle bir samitin birlesmesini ihtiva eder.Birinci
gimimden itibaren mesela O saiti ile T samiti gibi bir saitle bir samit vermek
Iazimdir .....

Birinci misal : ---t samiti ile O saiti .cocuklar iizeri piiruzlii O harfini
aymrlar,elleriyle
dokunurlar.sehadet
parmaklanni
,daima yazi yazan
elin
istikametinde ,harfin iizerinde gezdirirken muallime der :
-Bu 0,0,0,0;

dur.

Cocuklar parmaklanm gezdirir,0,0,0,0 diye tekrar ederler.Cocuklann harfe
sag elleriyle yazi istikametinde dokunmalan buyuk ehemmiyete haizdir. Muallimenin
bu noktadaki ihtimami kati olmahdir.
Harfi tuttuktan sonra cocuklar Bristol kagidindan kesilmis 0 harfini ahrlar. Bu
kesik kagidi tas tahtanm,yahut beyaz kagidin uzerine koyar ,evvela harici muhitini
takiple cizgisini yaparlar.Sonra dahili muhitini cizerler, bristolu kaldmrlar.Bu surette
iki cizgide harfin resmini yaptiklanm gorurler.Bu cizgiler sol el bristolu tutarken .sag
el ile daima yazi yazma istikametinde cizilecektir.Kalem.muhitleri
takip ederken
cocuklar daima 0,0,0,0 diye tekrar ederler.
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