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ÖZET 
 

Bu çalismada Süleyman Pasazâde Sami Bey’in ödül ve ceza vermeye 
iliskin olan görüslerine yer verilmeye çalisilmistir. Sami Bey’in bu konudaki 
görüslerinin bir kisminin günümüz egitim anlayisinda da yerinin oldugu 
tespit edilerek Sami Bey’in yasadigi dönemden itibaren günümüz 
ögretmenlerine ödül ve ceza verme konusunda isik tuttugu ifade edilmeye 
çalisilmistir. 
  
Giris 

Süleyman Pasazâde Sami Bey, Türk egitim tarihinin önde gelen 
simalarindan biridir. Yaptigi idari görevler ve yazmis oldugu “Ilm-i Terbiye-i 
Etfâl” adli eseri, onun egitim tarihimizde önemli bir yer tutmasina sebep 
olmustur. Süleyman Pasazâde Sami Bey, eserin orijinalinin Aristokli 
Efendi’ye ait oldugunu ifade etmis(1) ancak kendisinden de bazi eklemeler 
yapmak suretiyle  bu eseri kaleme aldigini belirtmistir (2). Sami Bey, 
kendisini böyle bir eser yazmaya iten en büyük etkenin içindeki çocuk 
sevgisi oldugunu belirterek bu sevgisini su sözleri ile dile getirmistir: 

“Beni hayatimda en ziyâde isgâl eden 
çocuklardir. Nerede bir çocuk görsem bilâ -ihtiyâr onun 
hâlini, mâzîsini, istikbâlini, sûret-i maîsetini ve’l-hâsil 
bütün hayatini düsünürüm. Bütün çocuklari fenaliga 
karsi müdâfaa ile, iyilige dogru sevk etmeyi arzu 
ederim. Istedim ki bu mâsumlar kâffeten iyi olsun(3).” 

 

Süleyman Pasazâde Sami Bey, ayni zamanda “Süleyman Nesib” 
adiyla yazmis oldugu siirleri ile de Servet-i Fünûn edebiyatimizin önde gelen 
sair ve düsünürlerinden birisidir. Bu çalismada Süleyman Pasazâde Sami 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (115-126 s.) 
  

Bey’in ilk olarak yasami hakkinda bilgi verilmis, daha sonra da onun ödül ve 
cezanin hangi durumlarda ve  nasil uygulanmasi gerektigine dair olan 
fikirlerine yer verilmeye çalisilmistir. 
 
1. Hayati 

1866’da (Hicrî 1283)(4) Istanbul’da dogmustur Bu tarih, yazardan 
bahseden tüm kaynaklar tarafindan dogrulanmaktadir(5). Sultan Abdülaziz’i 
tahtindan indirenler arasinda bulunan Süleyman Pasa’nin ogludur. 
Mülkiye’yi bitirdikten sonra 1890 yilinda 24 yasinda iken Bursa Idadisi 
Müdürlügü’ne tayin olmustur. Bu okulda ayni zamanda Cografya ve 
Kozmografya derslerini de okutmustur. 1891 yilinda Bagdat Idadisi 
Müdürlügü’ne tayin olmus, bu okulda  müdürlük görevine ek olarak 
Fransizca ögretmenligi de yapmistir. 1883’de Bursa Maarif Müdürü olmus, 
ek görev olarak da Bursa Idadisi’nde Fransizca ögretmenligi görevi kendisine 
verilmistir. Ayni zamanda Kimya, Ahlâk ve Edebiyat derslerine de girmistir 
(6). 1900’de merkezi Rodos’ta bulunan Cezayir-i Bahr-i Sefit (Akdeniz 
Adalari) Vilayeti Maarif Müdürlügü’ne atanmistir. II. Mesrutiyet’in ilani ile 
birlikte 1908 yilinda Maarif Nezareti Merkez Maarif Müdürlügü’ne 
getirilmis, iki ay sonra da Mekatib-i Ibtidaiye Idaresi Müdürlügü’ne 
naklonulmustur. 1909 yilinin Mayis ayinda Meclis-i Kebir-i Maarif üyeligine 
getirilmis, iki yil sonra Mekatib-i Âliye Müdürlügü’ne atanmistir. Ayrica ek 
görev olarak da Darülfünun Müdür-i Umumiligi (Üniversite Rektörlügü)  de 
kendisine verilmistir. 1914 yilinin Agustos ayindan itibaren ölünceye kadar 
Telif ve Tercüme Kurulu Üyeligi yapmistir. 28 Eylül 1917’de 51 yasinda 
iken Istanbul’da ölmüstür. Cenazesi vasiyetine uyularak Eyüp’te Tevfik 
Fikret’in yanina gömülmüstür(7).  

 
2. Sami Bey’in Ödül Vermeye Iliskin Görüsleri 

Sami Bey’e göre  ögrencilere verilecek ödüller mutedil düzeyde 
olmalidir. Ne gereginden fazla ne de gereginden düsük oranda olmalidir. 
Verilecek ödüllerin ögrencilerin kendilerinden yapilmasi beklenilen hâl ve 
harekete uygun olmasi  gerekmektedir. Örnegin akil ve zekâya veya ahlâka 
dayanan bir fiil için bir ögrenciye bir meyve veya bir tatli ödül olarak 
verilmemelidir. Sami Bey, yiyecek maddelerinin ögrencilere mükâfat olarak 
verilmesine siddetle karsi çikmistir(8). Ona göre çocuklara verilen ödüllerin 
miktari sinirli olmalidir. Verilecek olan ödüllerin miktari ve türü ne kadar 
çok olursa, bu durum ehil olmayanlarin da ödül alabilmelerine imkan 
verebilir. Ayrica bir ögretmen ögrencilerine bol bol ödül verirse çocuklarin 
nazarinda ödül almanin kiymeti azalir(9).  
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Ödüller sahsi olmalidir. Eger bir ögrenci, önceki durumundan daha ileri bir 
düzeyde gelisim gösterirse bu ögrenciye göstermis oldugu ilerlemeden dolayi 
bir ödül verilmelidir. Fakat kendi sinifindaki bir çocuga nispetle daha ileri bir 
duruma geldigi için o çocuga ödül verilmeyerek ögrenciler arasinda 
mukayese yapmamali ve bu durumu ögrencilere yansitilmamalidir. Bu 
nedenle ödül, ögrenciler için bir övünç kaynagi veya büyüklük, üstünlük 
kaynagi olmamalidir. Kisacasi ödül, ögrencinin sadece ve sadece sahsina 
verilmelidir. Ödül, ögretmenin memnuniyetinin bir göstergesi olmali ve 
ögretmen bu anlayisi ögrencilerine kazandirmalidir. Ögretmenler, ögrenc iler 
arasinda ödül alip-vermeden dolayi bir geçimsizlik, kiskançlik belirtileri 
görürse ya geçici olarak ya da sürekli olarak mükâfat verme eylemine son 
vermelidirler(10). 

Sami Bey, ögretmenlerin ögrencilerine su ödülleri verilebileceklerini ifade 
etmistir: 

a- Medh-ü Senâ (Övme): Övme, en basit mükâfat türüdür. Ancak yerinde 
ve zamaninda kullanirsa en etkili bir mükâfattir. Özellikle bir çocuk 
arkadaslari arasinda yapmis oldugu bir isten veya göstermis oldugu 
ilerlemeden dolayi ögretmeni tarafindan yüksek sesle övülürse, bu durum 
hem ögrencinin daha çok çalismasini tesvik edecek hem de diger çocuklarin 
da daha çok çalismalarina yardimci olacaktir. Ancak ögretmenler bir 
ögrencinin sinifta arkadaslari arasinda övülmesi durumunun diger 
ögrencilerde kiskançlik ve çekememezlik duygularini yaratmasina firsat 
vermemelid irler. Çaliskanligindan veya göstermis olduklari iyi 
davranislardan dolayi bir ögrencisini övmeleri gerekiyorsa, bu ögrencisinin o 
anda sinif ortaminda bulunmamasina, yani sinifta olmamasina gayret 
etmelidirler (11). Sami Bey’in medh-ü senâya iliskin  kendi cümleleri su 
sekildedir: 

 

 “Medh-ü senâ mükâfatlarin en basitidir; fakat 
iksâr olunmazsa yâni ihtiyât ile ve mevkîinde istîmal 
olunursa müessir olur. Bir çocuk, bütün çocuklar 
muvâcehesinde yüksek sesle ve bir nevî vaziyet-i 
resmiye ile medh-ü senâ edilirse, ehemmiyeti daha 
ziyâde olur ve tabâyi-i mükerreme sahibi olan 
çocuklarda bî-eyyi-hâl pek güzel bir tesîr husûle 
getirir(12).” 

 

b- Âferin Varakalariyla Tahsînnâmeler: Aferin varakasi bir çocuga bir 
haftalik süre içersinde hal ve hareketleri ile derslerinde göstermis oldugu 
basarinin neticesine göre verilir. Burada dikkat edilmesi gereken sey, 
ögretmenlerin kolaylikla ve siklikla aferin belgesi vermemesidir. Çünkü bu 
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belgelerin maddi olarak bir kiymeti olmamasina ragmen manevi olarak bir 
degeri vardir. Bu belgeler ögretmenin ögrencilerine ve ögrencilerinin 
göstermis olduklari basariya vermis oldugu degerin bir göstergesi oldugu için 
önem tasimaktadir. Bundan dolayi aferin varakalari kolayca ve siklikla 
verilmemeli, tesvik edici yönü zayiflatilmamalidir(13).  

Ögretmenler kime kaç tane aferin belgesi verdigini bir deftere 
kaydetmelidirler. Bir ögrenci yirmi ile yirmi bes arasinda aferin belgesi 
almissa o ögrenciye bir tâhsinname verilmelidir(14). Bu sekilde ögrencilere 
basarilarindan dolayi aferin varakasi ve tahsinnamelerin verilmesi suretiyle 
hem onlarin derslerine karsi ilgilerinin artmasi saglanmis olacak hem de 
ebeveynlerin de çocuklarina aferin varakasi ile tahsinname almalari yönünde 
telkinde bulunmalarina zemin hazirlanmis olacaktir. Sami Bey’in bu 
husustaki önerileri günümüzde ilkögretim ve ortaögretim kurumlarinda 
basarili olan ögrencilere verilen “tesekkür” ve “taktir” belgesi  uygulamasi 
ile benzerlik göstermektedir. 

c- Levha-i Seref: Sami Bey her ayin sonundan gelecek ayin basina kadar 
kalmak sartiyla o ay içersinde tahsinname alan ögrencilerin isimleri ile hâl ve 
hareketlerinde olumsuz bir hâl görülmeyen ögrencilerin isimlerinin okulun 
herkesçe görülebilen bir yerinde asilacak olan bir panoya yazilmasini istemis, 
bu panoya da “Levha-i Seref” adinin verilmesini önermistir. Sami Bey her ne 
kadar bu tür levhalarin okullara asilmasini pek de uygun bulmadigini söylese 
de bu tür bir uygulamanin ismi panoda olmayan ögrencileri olumlu yönde 
tesvik edebileceginden dolayi, bu tarz bir uygulamada bir sakinca 
görmedigini  belirtmistir(15). 

d- Kitap ve Hediyeler: Sami Bey, ögretmenlerin ögrencilere kitap, kursun 
kalem gibi ödülleri de  verebileceklerini ifade etmistir. Fakat ögretmenlere  
mükâfat olarak verecekleri kitap ve kalemlerin degerli olmamasina ve bu tür 
ödülleri sik sik vermemelerine dikkat etmelerini önermistir. Sami Bey, kitap 
ve kalemin ögrencilere hangi durumlarda ve hangi amaç ile verilecegini su 
sözleri ile açiklamistir: 

 

 “Kitap ve hediyeler evvelce adedi 
tâyin edilen tahsinnamelerden mesela dört ve 
bes ve alti tahsinname ile mübâdele olunur; bu 
mübâdele, senede bir kere veyahût alti hattâ 
kâbil olursa üç ayda bir icrâ olunur. Hediyeler 
bu sûretle verilirse husûsî olmadiklari yâni 
yalniz bir iki çocuga münhasir olmayip çalisan 
ve lâyik olan her çocuga derece-i liyâkat ve 
gayretine göre mükâfat verildigi ve sây ve 
gayretin alel-itlâk sayân-i mükâfât oldugu 
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anlasilacagi gibi mükâfâtin öyle muvakkat ve 
muvaffakiyete münhasir  olmayarak devamli 
bir sây ve gayretle mümtâz olanlara mahsûs 
oldugu görülür ki çocuklarin mütemâdî bir 
himmetle çalismalarini mûcib olur(16).” 

 

Sami Bey ögrenciler arasinda rekabet duygusunun yaratilmasini ve 
bu duygudan ögretmenlerin yararlanmasini arzulamistir. Ona göre rekabet, 
çocuklarin idaresi ve terbiyeleri için güzel bir vasitadir(17). Burada önemli 
olan ögretmenin, ögrencilerin birbirlerine karsi kin ve haset duygulari 
beslemeden onlari sadece basarida rekabet ettirmesidir. Bu nedenle 
ögretmenler ögrencilerine kardes ve arkadas sevgisi duygularini 
asilamalidirlar(18).   

 

3. Sami Bey’in Ceza Vermeye Iliskin Görüsleri 

Sami Bey egitim-ögretim süreci içersinde ögrencilere bes tür cezanin 
verilebilecegini ifade etmistir. Bunlar: 

a- Ihtâr ve Tevbîh: Bir hata isleyen veya derslerine geregi kadar çalismayan 
ögrenciler, ögretmenleri tarafindan ikaz edilmelidirler. Yalniz ögretmenler 
ikâz edecekleri ögrencilerini sinifta arkadaslarinin yaninda degil bir kenara 
çekerek ikâz etmelidirler. Bu görüsüyle Sami Bey, bir grup içersinde 
ögrencilere verilen cezalarin onur kirici bir özellikte oldugunu belirtmek 
istemis, bundan dolayi da ögrencilerin grup içersinde degil bir kenara 
çekilerek ögretmenleri tarafindan uyarilmasini tavsiye etmistir ki, onun bu 
görüsünün günümüz pedagoji anlayisinda da yeri oldugu kabul edilebilecek 
bir gerçektir. 

b- Âferin Istirdâdi: Ikinci bir ceza türü ise daha önce ögrencilerin 
basarilarindan dolayi kendilerine verilmis olan aferin ve tahsîn belgelerinin 
geri alinmasidir. Bu tür bir ceza, ögrencilerin islemis olduklari agir suçlardan 
sonra uygulanmalidir. Sami Bey’e göre bu tür bir ceza, ögrencilerin daha 
önce kazanmis olduklari aferin ve tahsîn belgelerini kaybetmelerine yol 
açacagi için manevi yaptirim gücü bu bakimindan etkili bir ceza türüdür(19). 

c- Bir Ismi Levha-i  Sereften Silmek: Bir ay evvel ismi levha-i serefe 
geçmis olan bir çocuk, ikinci ay zarfinda oldukça agir bir hatada bulunursa, 
bu çocugun ismi levha-i sereften çikarilmalidir. Eger bu ögrenci gelecek 
aylarda yine hüsn-i hal ve harekette bulunur ve derslerinde basari gösterirse 
ismi tekrar levha-i serefe yazilmalidir(20).  

 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (115-126 s.) 
  

d- Yazi Cezasiyla Beraber Tevkîf: Bu ceza türü, ögrencinin ders zamanlari 
disinda, teneffüs saatlerinde okulda veya sinifta alikonulmasidir. Eger 
ögrenci kendisine verilen bir görevi yapmadigindan dolayi bu tür bir ceza 
almissa, bu durumda bos oturtulmamali ya kendisinin daha önce yapmadigi 
görevi yapmasi istenmelidir, ya da bir matematik problemi, güzel bir yazinin  
tashihi gibi görevler kendisine verilmelidir(21). 

e- Tard: Eger ögrencinin islemis oldugu özür, okulda ve sinifinda bulunan 
tüm ögrencileri rahatsiz ediyorsa veya ögrenci almis oldugu tüm uyari veya 
cezalara ragmen ayni hatalari yapmaya devam ediyorsa, bu durumda 
ögretmenler, o ögrenciyi okuldan belirli bir süre uzaklastirmalidirlar. Ancak 
ögretmenlerin devamli olarak ögrenciyi okuldan uzaklastirma yetkisi yoktur. 
Sadece geçici süreyle uzaklastirma yetkisine sahiptirler. Bir ögrencinin 
devamli olarak okuldan uzaklastirilmasina Maarif Nezâreti karar verir. Tard 
cezasi verilecek çocuklarin ebeveynlerine  ceza verilmeden önce bilgi 
verilmeli, onlarin da bu husustaki fikirlerine basvurulmali, onlarin fikirleri 
alinmadikça kesinlikle tarda karar verilmemelidir. Gerekirse çocugun bu 
cezayi almadan önce okulunun ebeveynleri tarafindan degistirilmesine imkan 
verilmelidir. Ayrica tard cezasinin uygulanmasina sik sik degil nadiren 
basvurulmalidir(22). 

 

3.1. Sami Bey’in Cezanin Niteligine Iliskin Görüsleri 

Bu bes ceza türü Sami Bey’in ögrencilere verilmesini uygun gördügü 
cezalardir. Sami Bey, bu açiklamala rla yetinmemis, cezalarin nitelikleri ve 
nasil olmasi gerektigi ile ilgili olarak da görüslerini açiklamistir. Onun bu 
konuda ileri sürmüs oldugu fikirleri su sekildedir: 

a- Bir Mektepte Cezalar Nadir Olmalidir: Bir okulda ceza uygulamasi ne 
kadar çok olursa çocuklarin verilen cezalara alisma egilimleri de o kadar 
yüksek olur. Ancak cezanin nadir olarak uygulanmasi demek, ögrencilerin 
yapmis olduklari hatalarin göz ardi edilmesi anlamina gelmemelidir. 
Çocuklar yapmis oldugu hatalardan dolayi hemen ögretmenleri tarafindan 
ikâz edilmelidirler. Yani ögretmenler çocuklarin hatalarini gömemezlikten 
gelmemeli, ögrencilerinde böyle bir hissin uyanmasina firsat 
vermemelidirler. Bir okulda kusur ve kabahat ne kadar az olursa buna bagli 
olarak da ceza uygulamasi o derecede az olur. Sami Bey’e göre bu durum, 
ögretmenin çocuklar üzerindeki nüfuz ve tesiri ile okulu ve ögrenme 
duygusunu ögrencilerine sevdirmesinden ileri gelmektedir. Bir okulda ceza 
yöntemine ne kadar çok basvuruluyorsa bu, ögretmenin ögrencilerini iyi 
nüfuz ve disiplin altina alamamis olmasindan kaynaklanmaktadir(23). 
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b- Cezalar Müfîd Olmalidir: Sami Bey, bu ceza anlayisi ile çocuklara 
verilen  cezalarin  bir egitici yaninin olmasini istemistir. Sami Bey’in bu 
konudaki kendi cümleleri söyledir: 

 

“Cezalar müfîd olmalidir. Yani vâkî olan hatayi 
tashîh etmekle beraber çocuklarin fikir ve kalbini tâdil ve 
islâh ve tâlim ve terbiyelerini ikmâl ve itmâm edecek seyler 
olmalidir. Binâenaleyh mesela: çocuklari dikkat ve basîrete 
davet eyleyerek fena yapilan ve dogru olarak tekrar 
yapilmasi lazim gelen bir ders vazifesine zamîme olmak 
üzere, kelimeleri, mânâsiz cümleleri, sonu gelmeyen siirleri 
kopya ettirmek gibi cezalar fâidesiz ve hatta beyhûde ve 
gülünçtür. Kopya edilecek seyler bir fikr-i ahlâkîyi 
mutazammin veyâhud bâzi mâlûmât-i nafîayi muhtevî 
olursa, veyâhud yazilarini düzelttirecek ve kavâid hatalarini 
tashîh ettirecek emsele ve temrînler verilirse bu sây-i 
munzam herhâlde netâyic -i nâfia husûle getireceginden ceza 
da hakîkaten nâfi olur(24).” 

 

Bu ifadelerden de anlasilacagi üzere Sami Bey, verilecek cezalarin 
mutlak surette bir egitici ve yönlendirici yaninin olmasini isteyerek, 
ögrenciye bir faydasi olmayan ve gereksiz zaman kaybina yol açacak 
cezalarin verilmesine karsi çikmistir. 

c- Cezalar Mâkûl Olmalidir: Çocuklara verilecek cezalar, çocugun yasina 
ve islemis oldugu hatanin düzeyine uygun olmalidir. Ne çok agir olmali ne  
de  gereginden  hafif  olmalidir. Örnegin  ceza  olarak  sayfalar  dolusu  yazi 
yazdirmak, siirler yazdirmak gereksiz ve manasiz oldugu gibi ögrencilerin 
bir yerlere kapatilmasi ileriki yasamlarinda korkaklik duygusunun ortaya 
çikmasina yol açacagi için gereksizdir ve bu tür bir ceza uygulamasina 
kesinlikle basvurulmamalidir(25). 

d- Cezalar Hiddet Edilmeyerek Hum ile, Itidifil ile Tatbik Edilme -
lidir: Bir ögrenci bir hata veya kabahat yaptigi zaman ve yapmis oldugu bu 
hata veya kabahat, onun ceza almasini gerektiriyorsa bu ceza ögretmen ta -
raffindan daha sonra degil hemen o anda verilmelidir. Ögretmenler ceza ve-
rirken sinirli ve hiddetli olmamalidirlar. Ögretmenler, ögrencilere, sirf ken-
dilerini rahatsiz ettikleri için veya onlardan intikam almak amaciyla ceza 
vermemelidirler. Gerçekten bir ögrenci cezayi gerektirecek bir davranista 
bulunmussa ceza almalidir. Aksi taktirde ceza uygulamasina basvurulma-
malidir(26). 
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e- Cezalar Kesinlikle Icrâ Olunmalidir: Ögretmenler ceza 
verirlerken vermis olduklari cezalari uygulayip uygulayamayacaklarini iyice 
düsünmeli, uygulayamayacaklari cezalari kesinlikle vermemelidirler. Bu 
ceza yerine hemen uygulayabilecekleri bir ceza türünü seçip onu 
uygulamalidir lar. Eger bir ögrenciye ceza verilmesi kararlastirilmissa bu 
karardan kesinlikle geri dönülmemelidir(27). 
 

Yukarida anlatilanlar göz önüne alindiginda Sami Bey’in ceza anlayi-
sinda dayak ve falakanin yeri olmadigi görülecektir. Sami Bey, dayak ve 
falakaya bakis açisini su cümleleri ile dile getirmistir: 
 

“Terakkiyât-i hazira-i terbiyeye göre bu vâsitanin gilzet 
(kabalik) ve vahsetini mücazat-I cismâniyeden dolayi muallimin 
vâkar ve haysiyetine ariz olacak noksani; çocuklar hakkinda icrâ 
olunan bu gibi sû-i muâmelâtin netâyic-i mesûmesini, sille ve 
tokatlarin ve falaka degnegin onlari adeta hayvan derecesine ve 
binânaleyh duygusuzluga sevk etmekten baska birseye 
yaramayacagini tafsil ve tebyine hâcet var midir(28).” 

 
Falaka ve dayak korkusunun çocuklarin psikolojik gelisimlerini olum-

suz yönde etkileyecegini belirterek, çocuklarin bu tür seylerle asla korku-
tulmamalarini talep etmis, egitim-ögretim faaliyetlerinde dayak ve falakanin 
kesinlikle yerinin olmadigini açikça ifade etmistir. Nisan 1847 yilinda 
yayinlanan bir Talimatname'de de çocuklarin “falaka” ile dövülmesinin dinde 
yerinin olmamasi nedeniyle yasaklanmis oldugu da göz ardi edilme-
melidir(29). Ancak Sami Bey her ne kadar okulda dayak ve falaka uygula -
masina karsi çiksa da aile içersinde çocuklarin terbiye edilmeleri amaciyla 
anne ve babalarin dayaga basvurmalarinda herhangi bir sakinca görmemis ve 
bu görüsünü su sekilde dile getirmistir: 

 

 “Mücazât-i cismâniyenin bâzi ahvâl-i istisnâiyede müessir ve 
lâzim oldugunu iddiâ edenler vardir. Fakat biz bu bâbda 
onlarla mübâhase etmek istemeyiz. Yalniz bu gibi mücâzâtin 
aile arasinda sâir yerlere nispetle pek o kadar mahzûru 
olmadigini yani mücâzât-i cismaniyenin lüzûm görülürse aile 
arasinda tatbîk olunabilecegini dermeyân ile mekteplerden 
herhalde katiyyen ref ve ilgasi lazim gelecegini beyân ve 
talepde isrâr ederiz(30).”   
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Ögretmenler, ebeveynlerine karsi gelen ögrencileri bu durumdan 
haberdar oldugu zaman hemen cezalandirmalidirlar(31). 

Ögretmenler, hata isleyen bir ögrenciye, neden ve hangi amaçla 
böyle bir davranista bulundugu sorarak onun göstermis oldugu davranisin 
sebep ve sonuçlari üzerine düsünmesini saglamaya çalismalidirlar, sormus 
olduklari sorunun cevabini ögrencinin kendisinden aldiktan sonra dogru 
davranis biçimini yine ögrencinin kendisine buldurmalidirlar. Bu yöntem, 
ceza vermekten daha etkili bir yöntemdir. Çünkü ögrenciler bu yöntem 
sayesinde kendi yapmis olduklari hatalari, kusurlari neden-sonuçlari ile 
kendileri irdeleyecekler ve bu eylemi aliskanlik haline getireceklerdir(32). 
Bu talebini su sözleri ile dile getirmistir: 

 

“Lâkin talebeden biri emr-i istînsâhta bir kusur edecek 
olursa, muallimin mezkûr hatayi bilâ -tâyin “hata etmissiniz” 
diye yalniz o hatayi tashîh etmesi kâfi olmayip bazi sûallerle 
talebeyi iyi dikkat etmeye ve hatayi kendisinin tashih 
kilmasina ihtiyaç kalmaksizin bizzât çocuga buldurarak ona 
tashîh ettirmeye sevk etmelidir(33)” 

 

Sami Bey, bazi durumlarda ögrencilere verilecek cezalarin herkes tarafindan 
bilinmesinin faydali olacagini belirtmistir. Bu durumlar: 

1- Çocugun yaptigi hata herkes tarafindan biliniyorsa, 

2- Çocuk kabahat islemeyi bir aliskanlik haline getirmis ise, 

3- Çocugun yapmis oldugu bir kabahatten dolayi herkesten özür dilemesini 
gerektirecek bir durum ile bundan diger çocuklarin  da ders almasina imkân 
verecek bir durumda çocuklarin yaptiklari hatalar ile almis olduklari 
cezalarin herkes tarafindan bilinmesinde herhangi bir sakinca 
görmemistir(34).   

Ögretmenler bir çocugun yalan söyledigini anlarlarsa hemen bu çocugu teshir 
ederek arkadaslarinin önünde  ikaz ve tenbih etmelidirler. Yine  ögrencilerin 
kendilerine  verilecek olan  cezadan kurtulmak amaciyla yalan söyledikleri 
ögretmenleri tarafindan anlasilirsa, ögretmenler o ögrencileri yalan 
söyledikleri hususunda itirafta bulundurmali, bu itiraftan sonra ceza 
müeyyidelerini uygulamalidirlar(35). Ögretmenler ögrencilerinin hirsizlik 
yapmalari durumunda da ayni tepkileri göstererek hirsizlik yapan ögrencileri 
cezalandirmalidirlar(36). 
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SONUÇ 

Yukarida verilen bilgilerden hareketle, Süleyman Pasazâde Sami Bey’in ödül 
ve ceza vermeye iliskin olan görüslerinin bir kisminin günümüz egitim 
anlayisinda da kendisine yer buldugu kolaylikla anlasilmaktadir. Çünkü o, 
hem ödül vermenin hem de ceza vermenin egitimsel yanina dikkatleri 
çekmis, ögretmenlerden de bu hususun üzerinde önemle durmalarini 
istemistir. Sami Bey, ödül ve ceza verilirken ögretmenlerin nelere dikkat 
etmeleri gerektigi konusunda da görüslerini bildirmis,  ögretmenlerin çocuk 
psikolojisi, ögrenme psikolojisi ve gelisim psikolojisi konularinda bilgi 
sahibi olmalarini önkosul olarak kabul etmistir. Bu görüsü ile de günümüz 
ögretmenlerine yasadigi dönemden itibaren isik tutmaya çalismistir. Ödül ve 
cezaya gerektigi yerde gerektigi biçimde basvurulmasini önererek ödül ve 
cezanin egitici yanini ön plana çikarmaya çalismak suretiyle de ödül ve 
cezaya hem egitici hem de terbiye edici bir görev yüklemistir. Yine dayak ve 
falaka korkusunun çocuklarin psikolojik gelisimlerini olumsuz yönde 
etkileyecegin i belirtmek suretiyle, çocuklarin asla bu tür seylerle 
korkutulmamalarini önermis, bu tutum ve davranisi ile çagdas bir egitim 
anlayisi sergilemistir. Ancak Süleyman Pasazâde Sami Bey’in çocuklarin iyi 
terbiye edilebilmesi için ebeveynlerin dayaga basvurmalarini uygun görerek 
günümüz egitim anlayisinda yeri olmayan bir görüsün de savunucusu oldugu 
unutulmamalidir. 
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