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Erişirgil’in Hatıraları Üzerine

Sanırım, öncc, bu hatıratın nasıl elime geçtiğini anlatmam gerekir.

Yıl 1984 ya da 1985. Sevgili merhum hocam Mülkiyeli Prof. Dr. Cem Alpar, 
bir gün beraber çalıştığımız Türk Dış Ticaret Derneği (Türk Trade)’ne elinde 
bir tomar yazı ile geldi. “Bülent, bunlar Emin Erişirgil’in anıları, birlikte yayına 
hazırlayalım” dedi. Tecrübeliydim, daha önce de yine Erişirgil’in kaleme aldığı 
iki kitabın matbaa sürecini yerine getirmiştim. “Olur” yanıtını verdim ve hemen 
anıların fotokopi olarak bir kopyasını aldım.

Anılar daktilo ile A4 kâğıda yazdmış, ancak yer yer eklemeler yapılmıştı. O 
nedenle fotokopilerde bazen eksiklikler oluştu. Çalışmaya başladım. Aradan 
birkaç gün geçti. Cem Hocam, “Bülent, biz onları bir arkadaşım ile birlikte yayına 
hazırlayacağız, haberin ola” deyince, metin üzerindeki çalışmamı yarıda bıraktım. 
Aradan yıllar geçti, Erişirgil’in anıları vakti zamanında arkadaşının eline ulaştı mı 
bilmiyorum. Ama bildiğim kadarı ile dc şimdiye değin yayınlanmadı.

Anılar, iki bölümden oluşmakta. İlk bölüm 102 sayfa; kısa bir süre sonra 
yazıldığını sandığım “Valiler” başlığını taşıyan 8 daktilo sayfalık metin ise 
ikinci bölümü oluşturmakta. Böylece toplam 110 sayfalık bir hatırata sahip 
bulunmaktayız.

Erişirgil, “Bildiklerim” başlıklı andarını daktilo ile yazmış, ama daha sonra el 
yazısı ile en az iki kere birçok düzeltme yapmış. Ayrıca, yine daktilo ile yazıldığı 
için asıl metnin yazılmasından sonra aklına gelenleri dipnotları olarak eklemiş. Bu 
nedenle bazı dipnotları oldukça uzun.

Anıların yayına hazırlanması sırasında özgün metin mümkün olduğunca 
korunmuş, çok gerekmedikçe hiçbir müdahale ya da düzeltme yapılmamıştır. 
M etin ile ilgili olarak tarafımdan yapılan eklemeler, açıklamalar ve dipnotları ile 
okunamayan birkaç sözcük ve satır [...] içinde gösterilmiştir.

Erişirgil, bu anılarında da diğer eserlerinde olduğu gibi kendisinden “üçüncü 
tekil şahıs” olarak söz etmiş, kendisini hep “o” olarak anlatmıştır.

Anıların ne zaman yazıldığına dair bir bilgimiz yok. Ancak metin içinde
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geçen bazı bilgilerden hareketle, anıların 1960’ların başında yazıldığını söylemek 
mümkün.

Siyasal Bilgiler Okulu’nun Ankara’da açılışında ilk müdürlüğünü yapmış bir 
kişinin özellikle eğitim ve tek parti yönedmi üzerine olan anılarının günümüze 
ışık tutacağı inancındayım.

Erişirgil, anılarında genel olarak Tanzimat döneminin bir eleştirisini 
yapmakta, yukarıdan inme düşüncelerin ne sonuçlar yarattığını açıklamaktadır. 
Yazar, Cumhuriyet döneminde de geçmiş düşüncelerin geçerliliğini koruduğunu 
ifade etmektedir. 1940’h yıllarda kimin nasıl “bakan” olduğunu detaylı olarak 
anlatan Erişirgil, bir anlamda “tek parti” yönetiminin eleştirisini kaleme almıştır. 
Erişirgil’in anılarının bir anlamda günümüz siyasetine ışık tuttuğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Çalışma sırasında bazı tarihlerin güncellenmesinde Gâzî Ahmed M uhtar Paşa; 
Takvimü’s-Sinin, (yay. haz.: Yücel Dağlı-Ham it Pehlivanlı), TC . Genelkurmay 
Başkanlığı yay., Ankara-1993 ve sözcüklerin günümüzdeki karşılığının 
belirtilmesinde Ferit Devellioğlu; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, (yay. haz.: 
A. Sami Güneyçal), 16. baskı, Aydın Kitabevi yay., Ankara-1999 kullanılmıştır.

M etnin, Erişirgil Hoca’nın Mülkiye’den mezuniyetinin 99. yılında yayına 
hazırlanmasının tüm safhalarında önemli katkılarda bulunan Serdar Şahinkaya’ya, 
Erişirgil’in T B M M ’nde bulunan özlük dosyasını temin eden Ali Tartanoğlu’na, 
1940 yılı Yedigün mecmuasını tedarik eden Vecdi Seviğ ile Hayat mecmuasının 
ilk sayısının görselini temin eden sahaf Güven Özgüç’e ve Kudret Emiroğlu ile 
Ömer Türkoğlu’na da teşekkür ederim.

Ayrıca, kitaplaştırma önerisini kabul ederek destekleyen Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Göle ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı Ihsan 
Feyzibeyoğlu’na, notlan bana aktarmış olan Cem Hoca’nın eşi istiklal Alpar }ile 
Erişirgil Hoca’nın kızı Prof. Dr. Özden Uzunalimoğlu’na verdikleri muvafakat 
için teşekkür ederim.

Bu arada belirtelim ki, kitabın tüm geliri Mülkiye öğrencileri için Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı Burs Fonuna bırakılmıştır.

Şüphesiz ki, tüm hataların, eksikliklerin sorumluluğu bana aittir. Gelecek her 
eleştiri kabulümdür.

M. Bülent Varlık

6 B ild ik le r im  /  Mehmet Emin Erişirgil



Profesör Mehmet Emin ErişirgUi )

1891’de İstanbul’da doğdu. Aslen Niğde’li olup bu ilde tahrirat kâtipliği ve 
rüştiye mektebi muallimliği ve Bolkar Dağı maden katipliği yaptıktan sonra 
İstanbul’a gelen, uzun yıllar İstanbul’da Adliye Nezareti istintak [sorgu] dairesi 
katip ve mümeyyizliğinde bulunan Mustafa Dilaver Bey ile Niğde’nin tanınmış 
ailelerinden birinin kızı olan Nesibe Hanım ’ın oğludur.

Erişirgil, Beşiktaş sıbyan mektebinde ilk, Fatih Rüştiyesi’nde orta ve Mercan 
İdadisi’nde lise öğrenimini tamamladı. 1911’de Mülkiye’den mezun oldu. 
Mülkiye son sınıfta iken Orman vc Ziraat Nezareti baytar dairesinde çalıştı. Bu 
görevi sırasında M ehmet Akif [Ersoy] ile tanıştı.

Mülkiye’den mezun olduktan sonra Meclis-i Ayan zabıt kâtipliğine tayin 
oldu. 1913’te de İstanbul Sultanisi malumat-ı medeniye, kanuniye ve iktisadiye 
öğretmenliğine getirildi. Daha sonra felsefe ve psikoloji öğretmenliğine atandı.

1914’te İstanbul Sultanisi felsefe muallimliğine ek olarak Kabataş, Davutpaşa 
ve Vefa Sultanileri felsefe öğretmenliklerini görevlerini yerine getirdi.

Daha sonra Evkaf [Vakıflar] Nezareti’nde çalıştı. Ardından Kadıköy Numune 
Mektebi Müdürlüğü’ne tayin edildi.

1917’de Ziya Gökalp’in isteği üzerine İstanbul Üniversitesi içtimaiyat 
[sosyoloji] ve felsefe müderris muavini [doçent] oldu.

1918’de İstanbul Üniversitesi felsefe tarihi müderrisliğine yükseldi. 1919’da 
yapılan seçimde Niğde mebusu seçildi.

1924 yılında M aarif Vekâleti T  alim ve T  erbiye Dairesi azalığına seçildi. 1926’da 
aynı dairenin başkanlığına getirildi. Bu sırada Hayat mecmuasını yayınladı1*1.
1 Bu kısa biyografi Ali Çankaya; Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c: II, ss: 883-868’den özetlenmiştir. 

Erişirgil’in Mülkiye’yc katkıları için ayrıca bkz: Ali Çankaya; Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, c: I, ss: 523- 
526.

2 Mesul müdürlüğünü Mehmet Emin [Erişirgil]’in yaptığı haftalık “ilim, felsefe ve sanat mecmuası” olan
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1929’da da M aarif Vekâleti müsteşarı oldu. 1931’de İstanbul M aarif Müdürü 
olarak görev yaptı. 1936’da Ankara’da yeni açılan Mülkiye Mektebi müdürlüğüne 
ve sosyoloji, iktisadi doktrinler tarihi profesörlüğüne atandı, 1942’ye kadar bu 
kurumun müdürlüğünü yaptı.

Aynı yıllarda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde dekan vekilliği ve sosyoloji 
profesörlüğü görevlerinde bulundu.

1942 yılında Zonguldak’tan milletvekili seçildi. İkinci Haşan Saka kabinesinde 
Gümrük ve Tekel bakanlığı yaptı. Şemsettin Günaltay kabinesinde de İçişleri 
Bakanı oldu. 1950’den sonra hiçbir kamu kuruluşunda çalışmadı; İş Bankası 
Kültür Yayınları’nın müdür muavinliğini yürüttü.

7 Şubat 1965 tarihinde vefat etti.

Hayatın ilk sayısı 2 Aralık 1926 tarihinde yayınlanmıştır. Önce haftalık, sonra aylık olarak 30 Ocak 1929 
tarihine kadar 146 sayı çıkmıştır. Mecmua, Ankara’da hazırlanmış fakat İstanbul’da basılmıştır. Dergi 
hakkında kısa bilgi için bkz: Vedat Günyol; “Cumhuriyet Sonrası Sanat vc Edebiyat Dergilen”, Türkiye'de 
Dergiler/Ansiklopediler (1849-1984), Gelişim yay., İstanbul-1984, ss: 88-89. Erişirgil’in bu dergide 
savunduğu görüşler ile ilgili olarak da bkz: Hilmi Ziya Ülken; Türkiye’de Çağdaş Düşüme Tarihi, Ülken yay.,
2. baskı, İstanbul-1979, ss: 419-427.
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Maksat

[İkinci] Meşrutiyet’te şöyle denirdi: “İnsanların tecrübelerini3 birbirine 
eklemeleri yüzündendir ki Avrupalılar ilerlemişlerdir. Bizim geriliğimizin belli 
başlı sebebi de daima her işe yeniden başlıyormuşuz gibi davranmamız”.

İttihat ve Terakki’nin İstanbul merkezinde kâtip olan bir zat, 1942 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olmuştu^. O, bu düşünceyi ve iç 
acılarını etrafındakilere şöyle anlatırdı: “A hh” derdi, “Rekabet bize de tecrübelerin 
birbirine eklenmesi gerektiğini öğretti”.

1911 yılında, şimdi adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olan Mülkiye Mektebi’nden 
çıkmıştım. Aynı yılda müsabaka imtihanı ile İstanbul Lisesi (İstanbul Sultanisi), 
malumat-ı medeniye, hukukiye ve iktisadiye öğretmeni oldum. O  dönemde, 
“muallimler odası” denilen öğretmenler odasında arkadaşlarımın şöyle 
konuştuğunu işitmiştim: “Coğrafya dersi bu mektepten önce sanki okutuluyor 
mu idi? Allah razı olsun Faik Sabrilsl arkadaşımızdan... Fransa’dan öğrendiklerini 
talebesine söylüyor da gençler artık coğrafyayı bir takım adlar ezberlemekten 
ibaret sanmıyorlar. Gerçekten fizik, gerçekten edebiyat bizim mektepten önce 
okutuluyor mu idi ki? Bu derslerin çoktan beridir hocaları vardı ama onların 
neler okuttuklarını biz biliriz...” Hatta şu defter tutma usulü yok mu, onun 
hocası bile söze karışıyordu da kendinden önce hiçbir öğretmenin bu dersi bilerek 
okutmadığını söylüyordu.

Neden böyle lâflar konuşuyorlardı bu arkadaşlar acaba? Şüphe yok, kendi 
okuttuklarının daha önce kimse tarafından hatırlanmadığını etrafındakilere
3 Burada “tecriibc” sözünü çok geniş manada kullanıyorum. Başa gelen şeyler manasında. Dilimizdeki “hayat 

tecrübesi” terkibi de bunu ifade eder.
Okullarda fizik ve şimi [kimya] öğretmenlerinin talebelerine söyledikleri “bugün size tecrübe yaptıracağım” 
cümlesindeki bu söz dar manadadır. Bu anlamda bence deneme denmelidir. Dil Kurumu’nun çıkardığı 
felsefe terimlerinde o sözün bu manasına “deney” teklif ediliyor.

4 Bu tarihte C H P Genel Sekreteri Mcmduh Şevket Esendal’dı.
5 Faik Sabri [Duran]; coğrafyacı ve yazar. 1882’de Üsküdar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da yaptı. 

1908’de Fransa’ya gönderildi. Öğrenimi bitince 1912’de yurda döndü ve İstanbul Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesi’nde coğrafya öğretmenliği yaptı. 1920’deıı sonra idari hizmetler ve öğretmenlikte bulundu. 
1941’de I. Coğrafya Kongresi’nin çalışmalarına katıldı. Türk Coğrafya Kurumu’nun kurucuları arasında yer 
aldı. 1943’te vefat etti.
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inandırarak böbürlenmek için... Bu hevestir ki okuttukları dersin kendileri 
tarafından adeta yeniden başlanmış olduğu zannını onlarda doğurmuştu.

* * *

1955 yılında idi. Şimdi yüksek okullarımızın birinde coğrafya hocası olan bir 
zat elinde 150-200 sahifelik Fransızca bir eser olduğu halde bana uğradı. O kitabı 
göstererek, “ah” diyordu, “bu türlü eserler memlekete ne kadar lâzım! Tuhaf 
tesadüf, kırk yıl kadar önce, rahmetli Faik Sabri [Duran] de aynı büyüklükte, 
hemen hemen aynı konuda Fransızca bir eseri bana göstermişti de “bunlar bizde 
yoktur ki...” demişti. Sanıyorum ki, onu Türkçe’ye çevirdi ve yayınladı bile: Tabii 
eski harflerle16'.

Coğrafya hocası olan bu genç adam, o eseri bana göstereceği yerde, neye coğrafya 
öğretimi memleketimizde hangi merhalelerden geçmiş, bunu araştıramazdı 
acaba? Sebep meydanda: Başkalarının tecrübelerinden faydalanmaya niyeti yoktu 
ki böyle zahmetli bir işe girsin. O da coğrafya öğretimine filan okulda kendisiyle 
başlanmış olduğunu söyleyecekti ve de ömrünün sonuna kadar bununla böbürlenip 
duracaktı.

İstanbul’da oturduğum evin yanında daima yetmiş beşini aştığını söyleyen 
bir komşum vardı. Bilmem kaç defa bu zat bana şunları söylemişti: “Bu tepede 
ilk defa bahçe yapan benim, bunun ne masrafla, ne emekle meydana geldiğini 
bir kere bana sorun... Bu topraklar o kadar nankör ki... Ne yazık ki, benim 
tecrübelerimden kimse faydalanmıyor...”

Bunlar meydana koyuyor ki, [ikinci] Meşrutiyet’te şikâyet konusu olan hal, 
cumhuriyet devrinde de devam ediyor.

* * *

Neden acaba memleketimizde kimse diğerlerinin tecrübelerinden 
faydalanmaya kalkmaz? Bunun gerçek sebeplerini ben de bilmiyorum ama öyle 
sanıyorum ki, başkalarının tecrübelerine bakmayı bir tenezzül addediyoruz, yahut 
kendi tecrübelerimizi, olduğu gibi söylemekten ve yazmaktan çekiniyoruz.

İşte ben de böyle bir zan olduğu için, gelecek nesilleri bazı hayat tecrübelerimle 
haberli edeyim dedim ve bu kitabı yayınlamaya karar verdim.

Em in Erişirgil

6 Burada muhtemelen Faik Sabri [Duran]’nin 1915’te basılan Yeni Avrupa Coğrafyası adlı tercüme kitabından 
söz edilmektedir.
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İstanbul’da Uç Numune Mektebi

Kadıköy’ünden Fener yoluna giderken birbirlerinin karşısında iki taş binaya 
rastlanır ki bunların üzerinde şimdi “Kadıköy Orta Mektebi” diye levhalar vardır. 
Vaktiyle oraya “Kadıköy Erkek Numune Rüştiyesi” denirdi7.

1914 yılı başlangıcında buraya 22 yaşında bir genç müdür tayin edildi. O, 
işe başlar başlamaz bu mektebin teşkilatını çok tuhaf bulmuştu. Neden? Çünkü 
bu okulun ilk üç sınıfı tıpkı Galatasaray Sultanisi gibiydi: Günün yarısında 
Fransızca, yarısında Türkçe okunuyordu. Yukarı sınıflardaki derslere iyi, hatta 
çok iyi öğretmenler tayin edilmiş olmasına rağmen takip edilen program diğer 
rüştiyelerden farksızdı.

Bundan dolayı olmalıdır ki, bu adam müdürlük makamına oturduğunun ertesi 
sabahı, okulun numuneye çevrilmesi üzerine M aarif Vekâleti’nden gelen tezkereyi 
buldurmuştu. Onda, “birinci sınıfa alınacak talebe, yukarı sınıflara geçtikçe 
mektebinizde Galatasaray Sultanisi programı tatbik edilecektir” deniyordu. Bu 
program henüz üç sınıfta tatbik edildiğine göre de o okul “numune” haline geleli 
üç yıl olmuş demekti.

iki gün sonra, yeni müdüre öğretmen arkadaşları anlattılar: Bu rüştiye mektebi 
“numune” haline çevrildikten sonra oraya Haydar Bey3 adında bir zat müdür 
tayin edilmişti. Onu, Bursa Sultanisi talebeleri arasında çıkan bir hadise üzerine 
oraya tayin etmişlerdi. Bu okulu düzeltsin diye.

7 Rüşdiye sözü “rüşt” kelimesinden gelir. Rüşt, baliğ olma yaşıdır ki, Lehçe-'ı Osman 'ı, s: 1142’de “kızlarda 12 
yaşından, erkeklerde ise 13’den sonra başlar; şimdi biz buna olgunluk yaşı diyoruz. Rüştiye kelimesi ise bu 
yaştakilerin girecekleri okullara verilen addır. Bu kelimeyi Sultan II. M ahmut bulmuştur.
1837 tarihinde sıbyan ve mahalle mektepleri üzerine, bu türlü okulları açmak düşünüldü. 1847’dedir ki 
İstanbul’da birden fazla rüştiyeler açılmaya başlanmıştı.
Şimdikilerin M aarif Vekilliği, eskilerin “Maarif-i Umumiye Nezareti” dedikleri Bakanlık, ilk önce 1838 
[H. 1254J yılında “Mckâtib-i Rüşdiye Nezareti” adıyla kurulmuştu. O zamanlar Osmanh Türklerinin 
çoğu rüştiyeleri tâli mektepler sanıyordular. Doğrusu onlar, tâli mekteplerin ne olduğunu 1868’de açılan 
Galatasaray Lisesi (Sultanisi) ile öğrendiler.

8 Rahmetli Haydar Bey, bir aralık İstanbul Maarif Müdürlüğü eden zattır. Sonraları başvekillik müsteşar 
muavini oldu. Denizli milletvekili iken aramızdan ebedi olarak ayrıldı.
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Fakat genç müdürün asıl tuhafına giden nokta, bu okula verilen ad idi. Kendi 
kendine “acaba” diyordu, “bu numune rüştiyesi hangi müesseselere örnek olsun 
diye yapılmıştır? Yoksa M aarif Nezareti, İstanbul’daki rüştiyelerin hepsini, yahut 
çoğunu bu Kadıköy Numune Mektcbi’ne mi benzetmeyi düşünüyor”?

Sonradan o şunları öğrendi: 1910 yılında M aarif Nazırıv kendi odasında maarif 
erkânını'0 toplamıştı da onlara şu meseleyi sormuştu:

- “Acaba”, demişti, “neye Türk çocuklarını, Musevi vatandaşlarımız gibi 
meselâ işportalar içinde eşya satmaktan başlayarak büyük tüccar olmaya heves 
etmiyorlar da 200-300 kuruş maaşla yetinmeyi marifet biliyorlar?”

Nazırın odasında toplanmış olan adamlar ya kendilerinin doğru buldukları bir 
düşünceyi ifade etmek yahut Nazırın hoşuna gitmek için;

- “Bizim mekteplerimizden çıkan çocuklar Fransızca konuşamıyorlar da 
ondan” demişlerdi.

Doğrusu bu cevap, eskiden Galatasaray Lisesi M üdürü olan Nazırın inanına 
da uygundu. Şu halde çocuklarımıza pek genç yaşta iken Fransızca öğretmek 
lazımdı. Musevilerin kurdukları “Alayns İsrailit” [Alliance Israilites] okullarında 
da onlar böyle yapmıyorlar mı idi?

Bu hikaye, o devirde ticarete atılmanın ne kadar basit bir iş addedildiğini 
gösterdikten başka, yabancı dil bilenlerden her zaman başarılı bir iş görebileceğini 
sanma gibi bir kuruntuya da meydana koyuyordu. Üstüne azınlıkların ticaret ve 
sanayi hayatına atılmaları, Türklerin o sıralarda hükümet kapılarında sürünmeleri 
meselesini de ne kadar basit sebeplere bağlandığını ortaya atıyor.

* * *

Bu müdürün tayininden sekiz ay geçmişti. M aarif Nezareti, Kadıköy’ünde Yel 
Değirmeni’nde Fransız sörlerine ait binada Kadıköy Sultanisi’ni açmaya karar 
verdi. Onu kurmaya da, onun müdürlüğünü yapmaya da Numune Mcktebi’nin 
başında olan genci memur eylemişti. O da bu mektepteki talebesinin bir kısmını 
alıp liseye gitmişti".
9 O sıralarda Maarif Nazırı rahmetli Abdurrahman Şeref Beydi. Meşrutiyetten önce o Galatasaray Lisesi 

müdürü bulunuyordu. Meşrutiyet devrinde âyan oldu. Cumhuriyette de bir aralık milletvekili seçilmişti. 
Her devirde çok namuslu bir hoca olarak tanılıyordu. 13u satırları yazan adam, Mülkiye’de okurken 
Abdurrahman Şeref Bey onun da tarih hocası idi. Rahmetli hocamızın tarih dersleri, doğrusu seçme 
birtakım hikâyelerden ibaretti ama o, bunları o kadar tatlı, ne kadar çekici hale sokardı!

10 Erkân “rükün” kelimesinin çoğuludur; rükünler demektir. Rükün, bir şeyin aslı, temeli manasına gelir. 
Umum müdüriyet veya o seviyede olanlara yahut daha üstün makamlara geçmiş bulunanlara “falan nezaretin 
erkanı” denilirdi.

11 Bu gencin Kadıköy Lisesi (Sultanisi) müdürü olması üzerine o binalara, Akşam gazetesi sahibi sayın Kâzım 
Şinasi [Dersan] müdür olmuştur. O devirde nazır Şükrü beydi. Şükrü Bey, nazırlık koltuğuna oturmasından
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İstanbul’da üç numune okulunu kuran Nazır Abdurrahman Şeref Bey12, 
1922 yılında, bu vilayetin meclisinin umumi azasıdır ve o meclisin seçtiği maarif 
encümeni başkanı...

Bir gün o, bu meclise bir takrir veriyor. Takrirde şu fikirler var: “Numune 
adı verilen ilkokulların yüksek sınıflarında haftada altı saat Fransızca okutuluyor. 
Halbuki adına numune denmeyen ilkokullarda böyle bir ders yok. M aarif 
vekilliğinden gelen emir üzerine sultanilerin ilk kısımlarından da bu ders kaldırıldı. 
İstanbul’da bu üç türlü ilkokuldan çıkan çocuklar, sultanilerin tali sınıflarında 
birleşmektedirler. Şu halde ya bütün ilkokulların programlarına Fransızca koymalı 
yahut da ders numune mekteplerinden de kaldırılmalıdır”.

Bu takrir, İstanbul Umumi Meclis-i M aarif Encümeni’ne havale edilmişti. 
Oradan yazılan mazbata üzerine Abdurrahman Şeref Bey, Umumi Heyete şu 
izahatı veriyordu: “Numune adını ben koydum bu okullara, ama pişman oldum. 
İstanbul’da üç numune mektebi açalım, öğleye kadar Fransızca, öğleden sonra 
Türkçe okutalım. Bu mektepler Alyans Israilit mektepleri gibi olsun; çocuklar 
Türkçe’yi olduğu gibi Fransızca’yı da öğrensin, konuşsun. Böyle mektepler 
yapalım dedik. Lisan konuşmak da lazımdır. Tahsisatımız da vardı. Haydi, bu 
mektepleri açalım diye düşündük. Hoca aradık. Üç numune mektebi açacak kadar 
hocayı bulabildik. Bu mekteplerin adına ne diyelim, ecole pratique’ koyalım 
dedik”, “numune adını verelim” dediler. “Öyle yaptık. Numune mektepleri böyle 
kuruldu. Sonra biz gittik, başka nazır geldi; bu ‘numune olsun da diğerleri neden 
numune olmasın’ dedi. Kendi açtığı numuneleri ötekilere benzetmek istedi. Bu 
mekteplerin yalnız adını aldı; işin asıl fenalığı burada... Bir fidan diktik, kurudu 
deyemeyiz, diktiğimiz fidan duruyor. Fakat meyvesi yok”1’.

az sonra da “İlk Tedrisat Muvakkat Kanunu” yürürlüğe girdi. Bu kanundan sonra artık rüştiye sözü kalkmıştı. 
Rüştiye sınıflan da ilkokulun içine girdi. Onun için Kâzım Şinasi’nin müdür olduğu yere “numune mektebi” 
deniyordu.
Tedrisat-ı iptidaiye Kanunu lâyihası çok önce Mebuslar Meclisi’ne verildiği halde neye oradan çıkmadı? 
Şükrü Bey, Maarif Nazırı olunca neye bu kanun lâyihası yüzünden ilk tedrisat (öğretim) Umum Müdürünü 
değiştirmeğe mecbur olmuştu. Neye o bazı ufak tefek tadiller yaparak onu muvakkat [gcçici] kanun halinde 
Meclis-i Vükelâ’dan çıkarabilmişti? Bunlar öyle meselelerdir ki üzerinde aydınlarımızın durmaları lazımdır. 
O lâyihada en çok itiraza uğrayan nokta, vilayetlerdeki ilkokullar masraflarının nasıl karşılanacağına ait 
kısımdır. Nitekim, bu nokta, Cumhuriyet devrinde de Maliye Vekilliğince itiraza uğramıştı da maarif 
adamlarının ayak diremelerine rağmen, bunu maliye munzam kesirler haline sokmuştu.

12 Abdurrahman Şeref (1853-1925), son Osmanlı vakanüvisi ve devlet adamı. İstanbul’da doğdu, 1873’te 
Mekteb-i Sultanimden mezun oldu. İlk önceleri öğretmenlik ve Mckteb-i Mülkiye ile Galatasaray L'ısesi’nde 
müdürlük yaptı, iki defa Maarif ve Evkaf Nazırlığı görevinde bulundu. Cumhuriyet’in ilanından sonra 
milletvekili oldu. 1925’te vefat etti.

13 Istanbul Vilayeti Umumi Meclis Zaptı/1332 Ytlı, s: 852’den aktaran Osman [Nuri] Ergin; Türkiye M aarif 
Tarihi, c: IV, s: 1184.
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Rahmetli hocam M aarif Nazırı iken İstanbul’da üç numune mektebini bu 
niyetle açmıştı ama doğrusu, tamamıyla ters düşünmüştü. Bir kere memleketteki 
azınlıkların ticarette başarı göstermelerini bu nutukta söylememiş olmasına rağmen 
o da yalnız bunların Fransızca bilmelerinden ileri geliyor sanıyordu. Ona göre de 
Türkler, Fransızca konuşmayı öğrenseler, hemen satıcı ve tüccar oluvereceklerdi. 
Sonra, bu numune mektepleri neye Kadıköy’de, Nişantaşı’nda ve Kasımpaşa’da 
açılıyordu da İstanbul’un diğer semtleri hiç hatıra gelmiyordu. Gerçi bu okulların 
açıldığı yerlerde iyi denebilecek rüştiye binaları vardı ama bundan başka sebepler 
de meydandadır: İstanbul’da numune okullarını ilk defa kuranlar, öyle yerlerde 
bu mekteplerin açılmasını istiyorlardı ki, oralarda hem zengin, hem fakir halk 
bulunsun. Zengin olanlar bu mektepleri bitiren çocuklarını sene kaybetmeksizin 
Galatasaray’a verebilsinler. Fakir çocuklarsa satıcı olsunlar. Onlar bu türlü halkın 
bulunduğu yer olarak Kadıköy, Nişantaşı ve Kasımpaşa’yı gördüler.

Hocamın kurduğu mektepler yüzünden, halefleri olan maarif nazırlarına atıp 
tutması yersizdi. O, açtığı bu okullara numune adını vermişti. Fakat düşünmemişti 
ki bunlar neyin örneği olacaklardı günün birinde? Daha fenası, neye açıldığını 
gösterir vesikalarda maarifte yoktu. Bu okullara neye “numune” dendiğini bilenler, 
o sıralarda nezarette çalışanlar içinde bile azalmıştı.
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Liseler

M aarif hayatımızda liselerin (sultanilerin) tarihi kadar her aydın için ilgi 
çekecek kolay kolay bir konu bulunamaz. Diyeceksiniz ki, liselerin tarihi neye her 
aydın Türk’ün ilgisini çeksin? Ben öyle sanıyorum ki bu müesseselere ne vakit ve 
nasıl bu ad verildiğini, ilk defa müfredat programının nasıl yapıldığını anlatırsam 
hatıra gelebilecek olan bu soruya da cevap vermiş olacağım14.

*  *  *

Sultan [II. Abdül] H am it devrinde orta öğretim, rüştiyelerden çıkanların 
alındığı idadilerde verilirdi15. Onun için İstanbul’da dört yıllık idadiler vardı. 
Vilayet merkezlerinde ise bunlara “yedi senelik idadiler” denilirdi. Rüştiyelere 
oralarda ayrıca bir bina yaptırmamak ve başkaca müdür muavini tayin etmemek 
için idadi binalarında bulunuyorlardı da ondan.

Mutasarrıflıklarda1'' da rüştiyeyi aynı maksatla içine alan ve beş senelik idadiler

14 Bir memleketin maarif tarihi oranın siyasi ve ekonomik tarihinin en esaslı aynasıdır. Mesela bir memlekette 
sanat ve endüstri aşağı bir iş gibi görülüyorsa elbette o memlekette meslek öğretimi yapılamaz. Mithat 
Paşa’nın kurduğu san’at mekteplerinin uzun zaman gelişmemesi sebebini de bu noktada aramak lazımdır. 
Onun için Türkiye maarif tarihini yazmaya kalkanların, bu siyasi ve ekonomik tarihi iyice bilmeleri şarttır. 
Yazık ki biz de bu yolda maarif tarihi yazılmış değildir. Elde bulunan maarif tarihlerini vesikaları toplayan 
kitaplar addeylemelidir.

15 “İdad”, hazırlama manasına gelir. İdadi rüştiyenin üstünde olan ve gençleri yüksek okullarla fakültelere 
hazırlayan müesseselere denirdi. Rüştiyeler üzerine kaç yıllık bir okul lazımdı ki yüksek okullara gençleri 
hazırlayabilsin. O devirde maarif adamlarımızın bazılarına göre bunun için dön yıl yeterdi, bazılarına göre 
ise beş yıl. O bakımdan bu müesseseler çok zaman dört yıl, bazen beş yıl oldu. “Dar-ül m aarif [Sultan Mecit 
zamanında Valdc Sultan’ın 1849’da yaptırdığı okul. İlk adı Valde Mektebi idi] gerek Mülkiye Mektebi ile 
“mahrcc-i aklam-ü rüşdiye” [1862’de memur yetiştirmek üzere kurulan okul] mezunlarını alıyorlardı diye 
idadilere başlangıç sayma doğru değildir. İstanbul’da ilk defa 1874’te idadî-i mülki açıldı. 1875 senesinde 
ise Yanya vilayetine bağlı Yenişehir’de idadi kurulmuştu.
1868 yılında İstanbul’da açılan Galatasaray Lisesi (sultanisi)’nin orta öğretim müessesesi olarak kurulmuş 
olduğuna şüphe edilemez. Ancak, onun aşağıda anlatılacağı açılış şekli göz önüne getirilirse tamamıyla 
hususi bir maksatla tesis edilmiş bulunduğunu da kabul gerekir.

16 O zamanlar memleketin idari taksimatı şöyle idi: Vilayetler, livalar, kazalar, nahiyeler. Vilayetlerin başında 
valiler bulunurdu, i ler vilayet livalara ayrılırdı. Onların başında da mutasarrıflar vardı. Bunun için ben bu 
livalara mutasarrıflar diyorum. Livalar kazalara, kazalar da nahiyelere bölünüyordu. Cumhuriyet, livaları 
kaldırdı, daha doğrusu onların hemen hemen hepsini vilayet haline getirdi. Şimdiki idari taksimatımız 
vilayet, kaza, bucaklar (nahiyeler)’dan ibarettir.
Şu var ki, o vakitten beri büyük vilayetleri mi, küçük vilayetler mi diye münakaşa edilip duruyor. Bence
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denilen müesseseler vardı. Bunlardan çıkanlar vilayet merkezlerindeki idadilerin 
altıncı ve İstanbul idadilerinin üçüncü sınıfına kabul edilirdi. Buraları bitiren 
gençler ise yüksek okullara ve fakültelere girebilirlerdi.

1868 yılında orta öğretim için İstanbul’da Galatasaray Lisesi (Sultanisi) 
açıldığını göre şu sorulara cevap verme gerekir: 1) Galatasaray Lisesi’ne o devirde 
neye idadi denmemişti de “sultani” adı verilmişti? 2) Neye Galatasaray lisesinde 
öğretim dili Fransızca oldu? Yani ne için matematik, tabii ilimler, fizik, şimi 
[kimya]... ves[aire] orada Fransızca okunurdu? Galatasaray Lisesi’nin nasıl tesis 
edildiğini anlatırsam, bu iki sual de kendiliğinden aydınlanacaktır sanırım. Onun 
için bu müessesemizin açılışına ait hikayeyi hatırlatmak istiyorum.

Bu sultani mektebi kurulduğu zaman, memlekette harbiye, tıbbiye, 
mühendishane gibi yüksek okullar, mahalle ve sıbyan mektepleri gibi ilkokul 
tahsili veren yahut ilk ile ortaokul arasında öğretim yapan ve rüştiye denilen 
müesseseler vardı. Hatta o devirdi hususi okutma yeri addedilen medreselerle17 
azınlıklar okulları da mevcuttu ama idadi diye bir okutma yeri yoktu.

vilayetlerin büyük olması “eyalet” devrinden kalma bir düşüncedir. Artık bunlar ihya edilemez.
Ancak, mutasarrıfların ortadan kalkması şu suali ortaya koymuştur: Valileri nerede bulmalı? 
Kaymakamlardan hemen vali yapılamıyordu. Çünkü ömründe büyük bir idare parçasının başında 
bulunmamış bir adamı vali yapmak güç olurdu. Bundan başka, valilere en aşağı verilmesi gereken maaş, 
barem kanununa göre kaymakamlardan vali olmaya ehliyetli olanlardan bazılarına verilemiyordu. Onun 
için İçişleri Bakanlığı’na intisap edenler arasında vali olabilmek için çok zaman tek yol kalıyor: Mülkiye 
müfettişlikleri. Bu müfettişlikler için de öyleleri vardır ki vali olamadığı veya valiliği beceremediği için bu 
işe alınmamışlardı yahut yenilerin argoya kaçan tabirleriyle “piston”, eskilerin ilgi [...] yola başvurmaları 
yüzünden o mevkie getirilmişlerdir. Bunların vali olamayacakları besbelli. O mahzuru kaldırmak için nc 
yapmalı? Bence gidilecekyol şudur: 1) Mamurelere yakın yerleri birinci sınıf kaza addetmeli ve kaymakamlık 
etmiş olanlardan valiler seçmeli, 2) Birinci sınıf kaza kaymakamlarını mecburi hizmeti vardır diye şuraya 
buraya nakletmcmeli; hatta iyi hizmet ettiği müddetçe, kendi istemiyorsa başka yere göndermemeli, 3) 
Merkeze bağlı olan dairelerde çalışanlar, mesela mülkiye müfettişleri için vali evsafında olanları önce bu 
kazalara kaymakam olarak göndermeli, 4) Bu kazalarda kaymakamlık etmeyenlerin vali olamayacaklarını 
ilân eylemeli, 5) Bu türlü kazalara kıdemlerine göre değil, ehliyete göre kaymakam tayin edilmeli, 6) Valiler 
makamları için tahsis edilen maaşı alabilmeli, eğer baremin tayin ettiği maaşı alacak dcrecede kıdemleri 
yoksa kıdemlerinin gerektiği maaş üzerindeki parayı ücret olarak almalı.

17 Yazık ki yeni nesil medreseler hakkında bilgili değildirler. Bunlardan bir kısmı sanıyorlar ki cumhuriyetten 
önce medrese diye bir yer varmış da orada İslamlık öğretilirmiş. Medreseler hiçbir devirde din okulu halinde 
değildi. Tanzimat’tan önce oralarda, o zamana göre, her türlü bilgi veriliyordu. Buradan çıkanlar imam, 
hatip, müftü gibi dinle az çok ilgili işlere girdikleri gibi kadı, yani hakim, mahalle mektebi öğretmeni, 
hekim, bir nevi nüfus memuru demek olan mahalle imamları gibi her türlü memurluğa tayin ediliyorlardı. 
II. Meşrutiyet fikir adamlarının yazılarından “Tanzimatçılar medreseleri kendi haline bıraktılar” sözünü 
daima görürsünüz. Bunun manası şudur: Mademki onlar tıp fakültesi, hukuk fakültesi gibi mektepler 
açmaya karar vermişlerdi; o halde bunların işlerini yapar görünen bu medreselere neye yepyeni bir gaye 
göstermediler"? [Bkz: E. Erişirgil; Neden Feylesof Yok, ss: 34-35].
Medreselerin neye hususi mektep addedildiğini anlamak için bkz: E. Erişirgil; Bir Fikir Adamının Romanı, 
ss: 186-190, [Mehmet Emin Erişirgil; Ziya Gökalp/Bir Fikir Adamının Romanı, 2. baskı, (yay. haz.: Aykut 
Kazancıgil-Cem Alpar), Remzi Kitabevi yay., İstanbul-1984, ss: 101-106.
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Ozamanlar Avrupa milletleri içindeöylelerivardıki,Osmanlıİmparatorluğu’nu, 
hele onun Avrupa kıtasındaki vilayetlerini Islavlara [Slavlara] ve Rusya’ya 
kaptırmak istemiyorlardı. Fakat öyleleri de vardı ki, bunu arzu ediyorlar, hatta 
zaruri görüyorlardı.

Osmanlı Imparatorluğu’nu parçalamak isteyenlerin ve onların başında gelen 
Rusya’nın iki türlü kuvveti vardı: Maddi kuvveti, manevi kuvveti. Bu manevi kuvvet 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tebaası olan Hıristiyan azınlıklardan ileri gelmekte 
idi. Meselâ Rusya, Müslümanların Hıristiyanlara fena muamele yaptıklarını 
alabildiğine ileri sürmekte ve Osmanlı hükümetini ve Islâm memleketlerini 
Hıristiyan düşmanlığıyla itham etmekte idi. Onların bu propagandadan güttükleri 
maksat şu idi: Ingiltere’de ve Fransa’daki halka “sizin hükümetiniz Osmanlılara 
mümaşat ediyor [göz yumuyor], Hıristiyanları ezdiriyor” diyerek o hükümetlerin 
politikaları aleyhine bu memleketler ahalisini kışkırtmak olduğu belli idi. İngiltere 
ve Fransa halkına yani topyekûn Osmanlı imparatorluğunu yarı sömürge 
haline getirmek isteyenlere Rusların yaptıkları propaganda içinde şu fikirler de 
vardı: “Siz” diyorlardı, “Osmanlıların Tanzimat hareketini bir garplılaşma gibi 
görüyorsunuz. Halbuki Islamlar asla garplılaşamaz, bizim müesseselerimizi 
alamazlar, işte, görüyorsunuz, Tanzimat’tan beri yıllar ve yıllar geçtiği halde 
henüz bu memleket kendi halkı için açılmış bir orta öğretim müessesesini bile 
kuramadı; tarihi bir takım sebeplerle tahakküm eyledikleri Hıristiyan milletlerin 
orta tahsil veren müesseseleri meydanda olduğu halde!”

Gerçekte, Hıristiyan ve Yahudilerin kendilerine mahsus orta tahsil okulları 
vardı. Bunların o sırada en muntazamı Rumlara ait olanıdır. Rum mektepleri üç 
derecede idiler: 1) ilkokul derecesinde olanlar, yani Müslüman çocuklara bu tahsili 
veren mahalle mektepleriyle rüştiyeler ayarında bulunanlar, 2) Bunların üstüne 
orta öğretim tahsili verenler, 3) Yüksek öğretime karşılık olarak açılmış olan 
merkez okulları. Bunların hepsi Patrikhane’ye bağlı idiler, ama onları papazlar 
değil, Rumların “Sinekoz” dedikleri, “Rum Edebî Cemiyeti” idare ediyordu.

Tanzimatçıların, onlara destek olan yabancı bazı hükümet adamlarının 
gözünde ise mezhepleri ve ailelerinin millet duygusu ne olursa olsun bütün 
Osmanlı çocuklarının devam eyleyecekleri ortaokullar açılacak olursa onlar 
arasında daha genç yaşta iken bir kardeşlik bağı kurulacak ve böylece “Osmanlı 
milleti” doğacaktı. Onun için Ingiliz ve Fransız hükümet adamları istiyorlardı 
ki biran önce bu okullar açdsın. Onlarca, memlekette orta öğretim okullarının 
bulunmaması başka bir siyasi mahzuru da doğurmakta idi: Müslümanları, öteden 
beri idare eyledikleri Hıristiyan kavimlerin aşağısında imişler gibi teşhir eylemek.
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1860 yılında İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliği, konsolosluklarına şöyle bir 
talimat göndermişti: “Bulunduğunuz bölgelerde incelemeler yapın, oralarda 
Müslümanlarla Hıristiyanları bir arada devam ettirecek orta öğretim müesscsesi 
açmak kabil mi, değil mi?” bunu Elçiliğe yazın. Onların verdikleri cevapta “bu 
mümkün değil”, diyorlardı; “iki zümre arasında o kadar ihtilaf var ki birinin 
çocuklarını gönderdiği mektebe ötekiler kaydedilmeyeceklerdir”.

1867 yılında ise bu işi Fransa üzerine aldı. Bu hükümet İstanbul’da bulunan 
büyükelçisine yazdığı bir yazıda, “ilköğretim üzerine Osmanlı İmparatorluğu’nda 
orta öğretim müesseselerini kurma faydalıdır ve lazımdır. Ancak bu müesseseler 
din ve millilik düşüncelerinden uzak tutulmalı ve Müslümanlarla Hıristiyanlar 
arasında birlik kuracak şekilde dersler okutulmalı. Bunun için bu mektepleri 
Fransız öğretmenleri ellerine almalıdırlar”18 [denilmekteydi].

Fransız elçiliği bu planı Osmanlı hükümetiyle tatbik için müzakere etmek 
istediği zaman Osmanlı İmparatorluğu’nda Hariciye Nazırı Fuat Paşa idi. 
Fransızlara göre onların “nasihatlerini ve ihtarlarını en iyi telakki eden de basiretli” 
hükümet adamı olan Fuat Paşa, 1867yılında Fransa Büyükelçiliğiyle müzakereye 
başladı. Mademki böyle bir öğretim müessesesini açma lüzumu Fransa’dan 
geliyordu, o halde o müessesenin programını da Fransa M aarif Nazırlığı yapmalı 
idi. Bu noktada Fransa Büyükelçiliği Fuat Paşa ile çabuk uyuşmuştu.

Diğer bir cihet, açılacak müessesede okunacak belli başlı dersleri Fransa’dan 
gelecek öğretmenlere vermekti. Bu noktayı da Osmanlı hâriciyesi büyükelçilik 
gibi düşünüyordu.

Fakat diğer cihet daha vardı ki bunlar gibi değildi. Büyükelçilik öğretim 
dilinin Fransızca olması fikrinde idi. Ona göre mademki program Fransa 
M aarif Nazırlığı tarafından yapılacaktı, mademki Fransa bu okul için öğretmen 
gönderecekti, o halde burada matematik, tabii ilimler, coğrafya, ekonomi, tarih... 
v.s. Fransızca okunmalıydı. Büyükelçiliğin elinde başka deliller de vardı! Ona göre 
Türkçe ilim dili değildi. Bu dille öğretim yapılamazdı. Sonra Fransız öğretmenleri 
kurulacak okulda tercümanlar vasıtasıyla ders veremezlerdi. Böyle bir dersin fayda 
bakımından ne hale geldiğini daha önce açılan Harbiye ve Tıbbiye gibi yüksek 
okullar göstermişti. Büyükelçiliğin ısrarı üzerine Osmanlı hâriciyesi nihayet bu 
noktayı da kabul etti. Böylece 1868 ders yılında Galatasaray Sultanisi açıldı. 
Bu okul sadrazam Ali Paşa’nın himayesinde idi. Hükümdarlık devrinde hele 
sadrazam himayesinde bir okul olur da padişahların adı nasıl sükût ile geçirilirdi?

18 Eski Fransız elçilerinden Engelhardt, Fransa hâriciyesinin bu programından bahsederken; “işte Fransa
hükümetinin teklif ettiği cüretkârane bir plan” demektedir. [Ed. Engelhardt; Tanzimat, (çev: Ayda Düz),
Milliyet yay., İstanbul-1976, s: 174]
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Onun içindir İd bu müesseseye “Sultani” adı verildi ve cumhuriyete kadar da bu 
ad devam etti”.

Galatasaray Sultanisi açddığı zaman memlekette idadiler yoktu. Bu söz
19 Fakat astl mesele Galatasaray Sultanisi’nin açılmasından sonra çıktı. Önce İstanbul’daki Rus Büyükelçisi 

Dışişleri Bakanlığına başvurarak Fransız büyükelçisinin ve öğretmenlerinin yardımlarıyla açılan bu 
ınücsseseden şikayet etmişti. Onların teşvikiyle Rum çocuklarını bu mektebe vermiyorlardı. Doğrusu 
Rusya'nın itirazları beklenen bir şeydi. Fııat Paşa; “ben" diyordu, “yolumu kaybettiğimden korktuğum 
zaman Rusların husumeti doğru yolda yürüdüğümü bana gösterir”. Onun için Osmanlı hâriciyesi bundan 
hiç telaşa düşmemişti.
Yahudilere gelince, onlar Tevrat hükümlerine riayet etmeyen bir müesseseye çocuklarını 
gönderemeyeceklerini açıkça ilan ettiler. Mesela, talebesine hahamlar tarafından kesilmeyecek hayvanın 
etlerini yedirecek bir müesseseye çocuklarını nasıl teslim ederlerdi onlar? Doğrusu bu itiraz da aldırış 
edilecek itirazlardan değildi.
Asıl Fransız Büyükelçiliğini ve Osmanlı hâriciyesini güç duruma düşüren Papa’nın üst üste iki tebliği 
olmuştur. Papa, bu iki emirle Katolikleri okula devam etmekten menediyordu. Fransızların, hatta Osmanlı 
hâriciyesinin daha önce hiç hesaba katmadıkları muhalefet bu idi. Çünkü o zamanlar sanılıyordu ki Fransa 
tarafından tutulan her politikaya Papalık “ne [kadar] doğru” der.
Hadi, Fransa buna karşı telaşa düşsün. Osmanlı hâriciyesi niye Papalık’ın itirazı karşısında şaşalamıştı 
diyeceksiniz? Doğrusu, o zamanki nazırlar Papalık’ın bu itirazı Müslümanlara geçer de onlar da çocuklarını 
bu müesseseye vermezler diye korkuyorlardı. Halbuki Galatasaray Sultanisi’nin kurulması şeyhülislâmlıktan 
çıkan ve dedikoduyu geçmeyen itirazlar dışında Müslüman halk arasında hiçbir kaygı uyandırmadı. Yalnız 
onlar, bu paralı ve kibar okulu yadırgıyorlardı ve bunda da doğrusu hakları vardı.
Paris’te Dışişleri Bakanlığı’nın enerjik teşebbüsleri üzerine Papa, çıkardığı iki emri de geri aldı. Artık 
Katolikler de bu müesseseye kaydediliyorlardı.
1869 Ekim ayında Galatasaray Lisesine devam eden talebenin adedi 277’si Müslüman, 91’i Ermeni, 28'i 
Ermeni Katolik, 85’i Rum, 65’i Latin Katolik, 29’u Yahudi, 40’ı Bulgar, 7’si Protestan çocuğu olmak üzere 
622 idi.
Yalnız bu işte gülünç nokta hiç yoktu denemez. Çünkü Osmanlı hükümetine göre Galatasaray Sultanisi 
garba doğru pencere açılsın diye kendileri tarafından kurulmuştu. Fraıısızlara göre ise, kendilerine ait 
bir Hıristiyan müessesesi idi. Çünkü öğretmenlerin çoğu Fransızdr, programı Fransız Maarif Nezareti 
yapmıştı. Nitekim o devirde bir Fransız gazetesi şunları yazıyordu: “Türlü din ve mezhepteki gençleri 
içine alan bu mektep Fransa’nın himayesine nail olduğu müddetçe devam edecektir. Eğer Fransa aradan 
çekilecek olursa aynı terbiye verilerek birleştirilmek istenen unsurların karşılıklı husumetleri ve birbirine 
karşı duydukları nefret o müesseseyi yıkacaktır ... Eğer medreseden çıkanların İstanbul’da nüfuzları devam 
etseydi Türk nazırlan dil ve din bakımından türlü türlü unsurları içine alan ve Babil Kulesi’ne benzeyen bu 
mektebin tesisine müsaade edemezdi. Bkz: Engellıardt; Türkiye ve Tanzimat, (çev: Ali Reşad), s: 229. [Ed. 
Engelhardt; Tanzimat, (çev: Ayda Düz), ss: 176-177]
1870’de Fransa, Almanya ile harp ediyor ve bundan mağlup olarak çıkıyordu. Fransız tarihçilerin çoğuna 
göre Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Fransız askeri heyetinin memleketlerine dönmesi bunun neticesi imiş, 
Tıbbiye’deki derslerin Fransızca yerine Türkçe okunması da bundanmış. Galatasaray Lisesi’nin başında olan 
Fransız’a türlü güçlükler çıkararak onun istifa etmesini hazırlayan ve yetine bit Rum müdürün getirilmesini 
sağlayan sebepleri de bunda aramalı imiş.IIatta bu Sultani mektebinin Gülhane’ye nakledilmesi bile 
Fransa’nın bu müessese üzerindeki tesirini silmek içinmiş (Bkz: a.g.e., ss: 306-309) [Ed. Engellıardt; 
Tanzimat, (çev: Ayda Düz), ss: 238-239].
Bence Fransa’nın Almanya orduları karşısında mağlup oluşu Osmanlı politikasının değişmesine başlangıç 
oldu ama başka sebeplerden. Bu harp sonunda bir “Alman imparatorluğu” meydana gelmişti. Bu 
imparatorluk, “Ingiltere gibi Fransa gibi benim de sömürgelerim veya yarı-sömürgelerim olmalıdır” diyordu. 
Onun için bu yeni devlet, Avusturya-Macaristan imparatorluğu vasıtasıyla o zamanlar Osmanlıların elinde 
bulunan Selanik’e doğru hızla inmeği kurmuştu. Bu politik;! Fransızların Almanlara yenilmesinden ziyade 
endüstri hayatının neticesidir. Ekonomik hadiseler hesaba katılmadıkça Osmanlı Imparatorluğu’na karşı 
büyük devletlerin ve Almanya’nın takip ettikleri bu politika anlaşılamaz.
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Fransa Büyükelçiliği’nin ve Hariciye Nazırı Fuat Paşanın ilhamıyla yapılan
1869 Nizamnamesi’nde görülüyor. Bu nizamnameye göre, halkı bin kişiden fazla 
olan yerlerde idadî kurulacaktı. Ali denilen sultani sınıfları ise ilim ve edebiyat 
zümrelerine ayrılacaklardı.

* * *

İşte [İkinci] Meşrutiyet’in ilk yıllarında M aarif Nazırı Emrullah Efendi’nin ad 
değiştirmek istediği okullar vilayet merkezlerinde olan bu yatılı idadilerdi.

Acaba II. Meşrutiyet’te, bu nazır neye lüzum görmüştü bunların adını 
değiştirmeye? Bence sebepleri şunlardır: 1) [İkinci] Meşrutiyet’te öğretmenlerin 
bir kısmı mebus olmuşlardı. Bunların yerine aynı maaşla hoca bulunamıyordu. 
Böyle bir zaruret baş gösterdi mi, nazırların ve vekillerin mebuslara “benim sizden 
istediğim parayı tahsis edeceğim makamlar eskileri değil...” demeleri bizde 
maatteessüf [yazık ki] adet olmuştur. Onun için devrin bu nazırı da idadilerin 
adını değiştirecekti de öğretmenlere fazla maaş verecek ve böylece o yerlere 
ehliyetli insanların isteğini artıracaktı. 2) 1869 tarihli M aarif Nizamnamesi her 
vilayet merkezinde bir sultaninin kurulması[nın] gerekli olduğunu yazıyordu. 
Neye bu M aarif Nazırı o mektepleri açıyor görünüp de adını tarihe sokmamalı idi? 
3) Fakültedeki profesörler de, yüksek mektep hocaları da idadiler düzelmedikçe 
bizde Avrupa ayarında yüksek okullar var denemez demiyorlar mı idi? Bu şikayetin 
o kadar umumileştiği bir devirde idadileri düzeltmeğe karar vermemek doğru olur 
mu idi?

Fakat buna karar vermek yetmezdi: Adı değiştirilecek müesseselerc ne demeli 
idi acaba? Bunlara Fransızların taktıkları adla anmayı o devirdeki maarif adamları 
düşündüler. Fakat bu kelime eski harflerle yazıldığı zaman “leyse’ye benzeyecekti. 
Nitekim bunu duyanlar o müesseselere “leyse” diyorlardı. Arapçada o söz “olmadı” 
manasına gelir. Daha başlangıçta bu okullara, alay için bile olsa böyle dedirtmemek 
lazımdı20. Eski adı mı kalmalı idi bu okulların? Doğrusu böyle düşünenler de 
vardı. Fakat Emrullah Efendi bunu uygun görmüyordu. Çünkü böyle denirse o, 
hocaların maaşlarını artırmak için sebep bulamayacaktı. Nihayet onlara “sultani” 
dendi. Bu kelimeye esasen Galatasaray Lisesi açıldığından beri halk alışmıştı.
20 İsa’nın doğumundan 335 sene önce eski Atina’da Aristo, “Lycée” yahut “peripaticicnne" dedikleri bir meslek 

kurmuştu. İşte Fransızların orta öğretim okullarına “Lycée” demeleri bundan ileri gelmiştir. Aynı derecede 
okullara İngilizler “High School" diyorlar. Bu da gösterir ki lise adı medeni milletler arasında ortak bir 
kelime değildir. Rahmetli Ziya Gökalp bunu düşünmüş olmalı ki kendisinin de katıldığı ilim Hcy’eti’ndc 
şu teklifte bulunmuştu: “Mademki” diyordu, “Fransızlar bunu Aristo’nun ders okuttuğu yerin adından 
almışlardır, mademki bu Yunan feylesofunun gerçek talebesi bizde Farabi olmuştur. O halde gerekir ki, biz 
de bunlara ’Farabiye’ diyelim” diye teklifte bulunmuştur. O heyette bulunanlar bu sözler üzerine gülüştüler 
ama bencc o teklif esasında gülünecek bir şey değildi. Geniş bilgi için bkz: E. Erişirgil; Bir Fikir Adammın 
Romanı, s: 252 ve [Mehmet Emin Erişirgil; Ziya Gökalp/Bir Fikir Adamının Romanı, 2. baskı, s: 202].
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Sonra meşrutiyet padişahlığı kaldırmamıştı. Onlara izafetle “sultani” demekte ne 
mahzur olabilirdi? işte bu düşünce iledir ki bunlara o adı veriyordu.

O sırada bir gün Sabah gazetesinde nazır Emrullah Efendi’nin şu beyanatı 
çıkmıştı: “Memleketimizde yatılı olarak 23 idadi var. Bunlara devam eden 
talebemiz yekûnu 1.800’dür. Yaptırdığım hesaba göre talebe başına masraf 9 lira 
ile 60 lira arasında değişiyor. Bu kadar büyük farkın sebebi nedir diyeceksiniz? 
Onun belli başlı sebebi şudur: Bu mekteplerin teşkilatı muntazam değildir. 
Muallim maaşları 450 kuruştan 1.000 kuruşa kadardır. 1.000 kuruş maaş alanlar 
ilave olarak müdür muavini işini de görüyorlar. Yatılı olmayan idadilere gelince 
bunlar şimdi 70 kadardır. Muallimler içinde 100 kuruş maaş alanlar da vardır. 
23 yatılı idadi yerine 10 idadi açıyoruz. Müdürlerin maaşı 2.500 kuruş olacak. 
Bunların muallimlerine 2.000 kuruşa kadar maaş vereceğiz. Mektepte yiyip 
içecekleri cihetle memnun olacaklar, devlet bütçesinden yeter derecede mükâfat 
görmüş bulunacaklardır”2’.

Hüseyin Cahit [Yalçın] imzasıyla şu yazı çıkmıştı:

“... işte böyle alestiki [elastiki] bir muhit içinde, istediği gibi harekette muhtar 
kalan M aarif Nezareti yeni bütçeyi tatbike başlayamadan beri denize düşüp 
boğulmak üzere bulunan, fakat her çırpınışında daha ziyade batan zavallının hal 
ve felâketini tasvir ve irae etmektedir [göstermektedir]. Dilimizde kör dövüşü 
tabiri mevcut olmasaydı maarifin haline bakarak bunu icat etmek icabedecekti.

Maarifte çalışma, yazıp çizme eksik değil. Fakat bir savt-ı musiki [musiki sesi] 
ile patırtı arasında fark ne ise, muntazam ve maksad-ı muayyene hadim [düzenli 
ve amaca yönelik] çalışma ile hay-i huy-ü aklâm [resmi dairelerden çıkan gürültü] 
arasında fark da odur. Nezarette hiç kimsenin birbirlerinden haberi olmadığını 
gösterecek ahvaldendir ki, M aarif Nezareti’nin bu sene Meclis-i Mebusan’a 
gönderdiği bütçeyi devair-i aidesi [ilgili daireler], nezaretin erkân-ı memurini 
görmemişlerdir. İdare-i dâhiliyesi bu kadar müşevveş [düzensiz], taksim-i amali 
bu derece mensi [unutulmuş] olan bir daireden intizam dairesinde bir fıkr-i 
takip ile iş beklemek bittabi hatadır... Nezaret eski zamanın elifbeyi ezber 
okuyacak derecede eser-i dirayet gösteren nazırlarını arattıracak bir şekildedir. 
M aarif Nezareti, mekatib-i sultaniyi açmaya azmetmiş ve ihtimal ki kendisine bu 
husustaki muvaffakiyetsizlikten dolayı itiraz eden gazetelere işte muvaffak oldum 
tarzında müftehirane bir cevap vermek istiyor. Onun için rüştiye çocuklarına 
sınıf atlatarak mekatib-i sultaninin birinci devresini açmak istiyor. Programı tadil 
ediyor ve bunu yolluyor. Bütün bu icraat ise eyyam-ı tatiliyede [tatil günlerinde] 
yapılmak lazım gelirken sene ortasında yapılıyor. İkinci devre ise kema-fıs sabık
21 Sabah, 15 Şubııt 1325 [28 Şubat 1910]
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[eskisi gibi] idadi programı tedris olunacak, hitam-ı tedrisatta [öğretim sonunda] 
talebeye idadi şahadetnamesi [diploması] verilecekmiş. Bu halde, bu kadar gürültü 
ne oldu? İdadilerin adını değiştirip sultani yapmak için mi bu kadar masraf ihtiyar 
ettik, bu kadar zaman kaybettik? Her tarafta çocuklar kitapsız, programsız, 
muallimsiz beklediler durdular ve elan bekliyorlar ve bu ne vakide kadar”“.

Baş makalenin yayınlandığı gazete, o sıralarda iktidarda bulunan İttihat ve 
Terakkinin yarı resmi sözcüsü addolunuyordu. Onun için umumi kanaate göre 
hükümetin her yaptığı işe “aman ne iyi buluş” demesi lazımdı. Makalenin altında 
imzası olan zat ise, İttihat Terakki mebusu idi. O, Meşrutiyet’ten önce Mercan 
İdadisi müdürü olduğu için kimse maarifin yabancısı addemezdi. Fakat bunlardan 
başka en önemli nokta şu idi: Cahit, yeni Maliye Nazıra olan Cavit Beyin sınıf 
arkadaşıdır. M ektepten çıktıktan sonra bunlar daima arkadaş olarak kalmışlardı. 
Demek ki bu makaledeki fikirler Cavit Beyin de inanı idi. Onun için Tanın 
gazetesindeki bu ağır yazıyı okuyanlar, hele Hüseyin Cahit’in imzasını görenler 
artık “Emrullah Efendi nezarette kalamaz” diyorlardı. Nitekim pek az sonra da 
öyle oldu.

Acaba, bu yazı hususi bir maksatla mı yazılmıştı? Şüphesiz ki hayır. Yazar 
tenkitlerinde yerden göğe kadar haklı idi. Bir kere bu teşkilat aceleye gelmişti. 
Sultaniler açıldı deniyordu ama ortada okutulacak derslerin adıyla saatlerinden 
başka bir şey yoktu. Sonra sultani ve idadi diye yüksek okula hazırlama sevdasında 
bulunan iki türlü müessese elbette yan yana yaşayamazdı. Yazık ki biz de böyle 
bir maarif tarihi yazılmadığı veyahut maarif vekilleri bunları bilmedikleri için 
cumhuriyet devrinde de buna yakın hatalara düşülmüştür. Onun son misali 
köy enstitüleridir. Köy enstitüleri ilk tahsil yerine beş yıldı. Tıpkı öğretmen 
okulları gibi. Bu enstitülere öğretmen okullarından çok fazla masraf yapılıyor ve 
itibar görüyorlardı. Diyeceksiniz ki bunların işleri ayrı ayrı düşünülmüştü: Biri 
köy okullarına, diğeri şehir [ve] kasabalardakilere hoca yetiştirecekti. Gerçi bu 
devirdeki vekilin de inanı bu idi ama doğrusu bunları idare eden ilköğretim umum 
müdürünün ne kanaati, ne temayülü böyle idi. Onca her iki okuldan çıkanlar da 
köyde ve kasabada ilkokul öğretmenliği yapacaklardı".
22 Türkiye M aarif Tarihi, c: IV, s: 1194. Rahmetli Hüseyin Cahit Yalçın’ın hu yazısından bir kelime bile 

değiştirmedim. Onun Taniridc çıkan bu baş makalesiyle Ulus taki yayınlarını üslup ve ruh bakımından 
karşılaştırabilelim diye.

23 Bu satırları yazan adam bir gün sayın umum müdüre şunu sormuştu: “Cidden sen inanıyor musun 
ki enstitüden çıkanlar ölünceye kadar köyde kalacaklar, sen bunları asla kasabalara ve şehirlere tayin 
etmeyeceksin”. Bu soru karşısında o şu cevabı vermişti: “Hiç böyle bir şey olur mu? Görmüyor musun, 
ben öğretmen okullarının adedini azaltıyorum. Gitgide bunlar ortadan kalkacak. Enstitüler şehir dışında 
olduğu için iyi mektepler halinde gelişiyor. Günün birinde, onlar muhakkak şehirlerimizdeki okulların da 
hocaları olacaklar. Hem rica ederim, İstanbul’u bir parça da Ankara’yı ve İzmir’i çıkar biz de nerede şehir 
var. Şimdiye kadar kasabalar halkı 18 milyonu aşan köylüyü idare etmişti. Şimdi 18 milyon köylü iki, iki 
buçuk milyonu aşmayan kasaba ve şehir halkını idare edecek. Bunda ne mahsur görüyorsun?
Bu konuşmayı nakletmekten maksadım şudur: 1) Enstitüler de umum müdürün gözünde bir öğretmen
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Emrullah Efendi’nin adını değiştirdiği leyli [yatılı] idadilerin biri İstanbul’da, 
dokuzu diğer vilayederde idi. İstanbul’da yatılı Numune-i Terakki adı verilen 
bir idadi vardı. Burasının yeri daha önce değiştirilmişti, sonrada adı İstanbul 
Sultanisi*24* oldu.

Bir gün Tanırı gazetesinin dördüncü sayfasında şöyle bir yazı çıkmıştı: “İstanbul 
Sultanisi talebesinden bir heyet matbaamıza gelerek içtimai [sosyal] ilimler yani 
medenî, hukukî, İktisadî bilgiler hocalığının altı aydan beri mekteplerinde münhal 
olduğunu ve derslerinin boş geçtiğini söyleyerek tazallüm etmişler [sızlanmışlar] 
ve bu derse bir muallim [öğretmen] tayin etmesi için M aarif Nezareti nezdinde 
tavassut [aracılık] etmemizi istemişlerdir. Nezaret’in dikkatini celp ederiz”.

Bir ay sonra da aynı gazetede şu ilan vardı: “İstanbul Sultanisi’nde münhal 
olan 1.500 kuruş maaşlı malumat-ı medeniye, hukukiye ve iktisadiye dersi için 
müsabaka imtihanı açılacaktır. Mülkiye veya Hukuk mekteplerinden yahut 
bunlara muadil mekteplerden diploma almış olma şarttır. Talip olanların M aarif 
Nezareti Tedrisat-ı Taliye [Orta Öğretim] Müdürlüğü2' kalemine müracaatları 
lazımdır”.

Bu müsabakaya girmek için baş vuranlar arasında o yıl Mülkiye’den çıkan ve 
ayân katipliğine gene bir müsabaka neticesi tayin edilmiş bulunan genç bir adam 
da bulunuyordu. Müsabakadan yirmi gün sonra ayanın bu genç kâtibi öğrenmişti 
ki Tali Tedrisat Umum Müdürlüğü kendisini çağırıyor. Bir sabah oraya gitti. 
Oradan aldığı bir tezkereyi maarif müdürlüğüne götürdü. İstanbul M aarif 
Müdürlüğü’nden Ali Reşad imzasıyla aldığı tayin tezkeresini o cebine koymuştu.

Aynı gün öğleden sonra bu genç İstanbul Sultanisi adını alan okula gitmişti 
ve kapıcıya “M üdür Bey burada mıdır?” diye sormuştu. O , “buradadır” deyince 
yukarıya çıktı. M üdür odasını[n] kapısını vurdu. İçeride masa başında oturmuş 
olan ve kırkbeş yaşında gözüken müdüre cebindeki tezkereyi vermişti. Müdür 
zarfı yırttı, tezkereyi okudu. Sonunda yüzünü buruşturmuştu. Oturduğu masanın 
yanında ayakta duran bu adama,

okulu idi, başka bir şey değil. Halbuki aynı gayede iki türlü okul bir memlekette yaşayamazdı. Nitekim 
1950’den sonra gelenler bunları birleştiriverdiler. 2) O zamanki ilköğretim umum müdürünü lıala Bolşevik 
veya komünist sayanlar var. Halbuki benim zannıma göre umum müdürün siyasi hedefi vardı ve bu hedef 
asla Bolşeviklik veya komünistlik değildi. Öyle sanıyorum ki o, II. Dünya Savaşı’ndan önce Romanya’da 
bulunan köylü partisinin uyandırdığı ve savunduğu cereyanı memlekette yaymak istiyordu. [Erişirgil burada 
köy enstitülerinin kurucularından olan İsmail Hakkı Tonguç’tan söz etmektedir].

24 Bu okul hakkında kısa bilgi için bkz: Ayhan Doğan; “İstanbul Lisesi”, Dütıden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, 
c: IV, Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı yay., İstanbul-1994, s: 232.

25 Şimdi Orta Öğretim Umum Müdürlüğü denilen daireye, o zaman “Tedrisat-ı Tâliye Müdir-i Umumiliği" 
denirdi.
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-“Fakat” demişti, “Siz bu işi yapamazsınız”.

ilk defa öğretmen olan bir adama böyle bir söz söylenirse, hele bu lâf bir resmi 
ağızdan çıkarsa ne derece can sıkıcı olabileceğini takdir güç değildir. Onun içindir 
ki, ayakta duran genç, birdenbire sarsılmıştı. O, müdüre,

-“Efendim” dedi, “aynı maaşla ben âyanda kâtibim. Kimseden bir vazife niyaz 
etmedim. Gazetelerde ilân gördüm; ‘mektebiniz hocalığı için müsabaka açılmıştır’ 
diye. Girdim, ‘kazandın’ dediler ve size bu tezkereyi yazdılar ki işe başlayayım...”

O zamanlar İstanbul Sultanisi müdürü Arnavut Lütfü Bey denilen bir adamdı. 
Yeni tayin edilen genç öğretmenin sert bir tavır alması onun yelkenlerini suya 
indirmesine sebep olmuştu da şunları demişti:

-“Ben size söylemiyorum bunları. Maarifteki adamlara tariz ediyorum. Kaç 
defa, bu insanlara dedim ki, ‘imtihan açmayınız; malûmat-ı medeniye, hukukiye 
ve iktisadiye derslerine kimseyi tayin etmeyiniz. Çünkü Fransız liselerinde böyle 
bir ders yoktur. Bu kadroyu yaza kadar saklayınız. O  zaman Avrupa’dan dönecek 
talebemiz var26 ona müessesenin felsefe dersini veririz olur biter diye teklifte 
bulunmuştum’”

Makul değil mi idi bu sözler? Sonra masasının camı altındaki ders cetveline 
baktı, ayakta ekleyen ve tayin olunan öğretmene malûmat-ı medeniye, hukukiye 
ve iktisadiye ders saatlerini söylemişti. O  da bu saatleri cebinden çıkardığı küçük 
bir deftere işaret etmişti.

26 Sonradan meydana çıkmıştı ki Lütfü Beyin bahsettiği zat rahmetli profesör İzzet Bey’dir. İzzet Bey, 
Galatasaray Sultanisi mezunudur. Liitfü Bey de öyle idi. Onun gözünde Türkiye’de tek tali okul vardı: 
Galatasaray. Sonra Lütfii Bey, İzzet Bey’in komşusu da idi. O ’nu Paris’e göndermesi için babasına teşvikte 
bulunan da o idi.
Rahmetli İzzet Bey, çok dürüst, çok karakterli adamdır. Onun bu halini okuyuculara anlatmak için şu 
hikayeyi söylemeğe mecburum: O, mütarekeden birkaç gün önce Edebiyat Fakültesi’ne müdür olmuştu. 
Fakat İzzet idare işinden ziyade yıllardan beri gençlere felsefe hocalığı etmek istiyordu. Müdürlük asla 
onu tatmin edecek bir vazife değildi. Onun için bu satırları yazan adama bir arkadaşı vasıtasıyla haber 
gönderdi: “Felsefe tarihini iki kısma ayıralım da bir kısmını ben okutayım” diye. O zaman İzzct’i ben 
yeni tanımıştım.’Felsefe tarihi iki[ye] bölünemez” diye ona haber gönderdim. 15 gün bile geçmedi, Maarif 
Nazırlığı ile çıkan bir ihtilaf yüzünden o müdürlük vazifesinden çekil[di].
O zaman müdürlüğe bu satırları yazan adam tayin olundu. Pek kısa zaman sonra da Maarif Nazırlığı’na 
Ali Kemal getirilmiştir. Ali Kemal, kendinin tayin ettiği müsteşarın ısrar etmesine rağmen felsefe tarihi 
dersini onun üzerinden almış ve İzzete vermiştir. İzzet ise Ali Kemal’e gelerek “ben kimsenin üzerindeki 
dersi okutmam. Bana ahlak dersi verin" demişti. Eğer izzet çok karakterli insan olmasaydı ben tâ o zaman 
fakülteden çekilecektim. Onun içindir ki “felsefe tarihinin bir kısmını bana versin” diye o haber gönderdiği 
zaman “hayır” dememi bazen hatırlarım da hâlâ yüzüm kızarın ve “İzzet, ben sana bu muameleyi nasıl 
yaptım?" der dururum. [Mehmet İzzet hakkında geniş bilgi için bkz: Mehmet izze t (1891-1930 ve Ulusalcı 
Sosyal Felsefesi, (haz: M. Coşkun Değirmencioğlu), Kültür Bakanlığı yay., Ankara-2002, ss: XII+726.
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Eskiden idadilerde hukuk bilgisi okunurdu. Bunların son sınıflarında da iktisat 
diye bir ders vardı. Fakat bu idadilerde malûmat-ı medeniye yoktu. Genç hoca 
müdüre sormuştu:

-“M alûmat-ı medeniyenin müfredat programı var mı”? diye.

O  da şu cevabı verdi:

-“Maarifin bize tebliğ ettiği müfredat programı yoktur”.

Genç o zaman anlamıştı ki yatılı idadiler sultaniye çevrilirken müfredat 
programı diye bir şey yapılmamıştır. Ortada sadece bir ders cetveli vardır.

Acaba neden bu okullara müfredat programları yapılmamıştı. Onları ilk defa 
kuran Emrullah Efendi27 acaba Almanya ve İngiltere ortaokullarında müfredat 
programı diye bir şeyin olmadığını biliyordu da onun için mi yaptırmaya lüzum 
görmemişti. Bunu zannettirecek hiçbir delil yoktur. Çünkü o, ne Almanca, ne 
İngilizce bilirdi, ne de bu memleketlere, hatta gezmek üzere, gitmişti. Bildiği 
yabancı dil sadece Fransızca idi. Hem idadileri sultani haline sokmak isterken 
Nazır, eğer bunları Alman veya İngiliz orta öğretim müesseselerine benzetmek 
isteseydi, yazdığı tamimde her sınıfta okutulacak dersin hedef ve gayesini söylemez 
ve müfredatın yapılmasını muallim meclisine bırakıyorum demez mi idi?

Şurasını kesin olarak bugün söylemek kabildir: Leyli idadiler sultaniye 
çevrilirken müfredat programı yapılmamış olması acele edilmesinden doğmuştur; 
başka bir şeyden değil.

27 15u satırları yazan adamın cn çok merak ettiği insanlardan biri bu Emrullah Efendi’dir. Ankara’da çıkan 
Halkçı gazetesi idarehanesinde bir gün o, merakını Hüseyin Cahit Yalçına şöyle anlatmıştı:
-“Emrullah Efendiyi tanımak isterdim. Yazık ki tanıyamadım. Nasıl adamdı o”?
-“Adam bile değildi, iyi ki tanımamışsın”
Cahit’in bu sözlerine itiraf etmelidir ki tarafsız bir adamın [sözleri] gibi bakılamaz. Çüııki, Tevfık Fikret, 
Emrullah Efendi zamanında Galatasaray Lisesi müdürlüğünden ayrılmıştı. Hüseyin Cahit [Yalçın] bu 
arkadaşını Tan in de savunmuştu. Ancak Emrullah Efeııdi'nin yaptığı işlere bakılınca onun iyi bir maarif 
nazırı olmadığı muhakkaktır. Acaba iyi bir profesör mü idi? Sırat-ı Müstakim gazetesinde Edebiyat 
Fakültesi’ndc verdiği felsefe dersleri aynıyla yayınlandığına göre bence iyi bir hoca olmadığı da ortadadır. 
Bu adan ancak dil meraklısı olabilir, işte o kadar. Şair Akif, Emrullah Efendiyi âlim bir zat olarak tanırdı. 
Fakat Mehmet Akif de nihayet bir insandı. Çevrenin âlim bir adam tanıdığını, o da bilgili bir insan sanması 
daima mümkündür. Nihayet, Mehmet Akifi Edebiyat Fakültesi’ne hoca tayin ettiren de o idi. Onun için 
bu büyük İslamcının Emrullah Efendiyi savunmasını da tabii görmek lazımdır.
[Emrullah Efendi ve görüşleri hakkında geniş bilgi için bkz: Mustafa Ergiin; “Emrullah Efendi/Hayatı- 
Görüşleri-Çalışmaları”, Ankara Üniv./DTCF Dergisi, c: XXX, No: 1-2, 1979-1982, ss: 7-36.]
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İstanbul Sultanisi’ne yeni öğretmen olan genç bazı şeyleri sormak için bir gün 
müdür odasına gitmişti. Orada okula devam eden [dört kodaman] arkadaşını 
gördü. Belliydi ki, onlar Fransız liselerinin programlarından tercüme ettiklerini 
müdüre okuyorlardı. Öğretmen, müdüründen sorduğu şeylere ait cevaplar 
aldıktan sonra dışarıya çıktı. Şu var ki, o okuttuğu dersler hakkında programla 
meşgul olan bu heyetin kendi fikirlerini sormamış olmalarından canı sıkılmıştı.

Bu tarihten iki ay sonra, Lütfü Bey İstanbul M aarif Müdürlüğü’ne tayin edildi. 
Yerine Mercan idadisi müdürü olan Ebulmuhsin Kemal Bey oturmuştu. Bu yeni 
müdürle ilk konuştuğu zaman genç öğretmen anlamıştı ki selefi Lütfü Bey’i hiç 
sevmiyor: Belki İstanbul Sultanisi ilk açıldığı ve oraya müdür andığı zaman, önce 
kendi söylediği halde Lütfü Beyin tercih edilmesinden, belki bugün bilinmesine 
imkan olmayan başka sebeplerden...

İdari işlerimize selefini sevmeyen birisi tayin edildi mi çok zaman onun takdir 
ettiği adamlar tuh kaka olur, eski müdürün ne kadar hoşlanmadığı adamlar varsa 
onlar ilk plana geçerler. Bu sıralarda da İstanbul Sultanisi’nde olan değişikliklerin 
gerçek sebebi de bu idi. Mademki Lütfü Bey, yaşlı başlı kodaman öğretmenleri 
tutuyordu, gerekirdi ki Ebulmuhsin Kemal Bey, gençleri, yeni öğretmenleri üstün 
görsün. Nitekim o da öyle yaptı.

Bir gün İstanbul Sultanisi’nc yeni tayin edilen genci müdür Ebulmuhsin 
Kemal Bey çağırdı. Elindeki Fransız liseleri programını ona verdi. Sonra şunları 
ilave etti:

-“Fransız lisesi programındaki felsefe derslerini Türkçcye çeviriveriniz, sizi, 
bunu rica edeyim diye çağırdım”.

Bu genç ertesi günü müdürünün verdiği programdaki felsefe derslerinin [genel 
çerçevesini] çevirmiş ve yeni müdürüne vermişti. O, bir ay sonra görmüştü ki 
kendi tercümesinden bir kelime bile değiştirilmeksizin üstünde “İstanbul Sultanisi 
Programı” yazılı broşürün içine konmuştur.

Ne için bu program “İstanbul Sultanisi Programı” idi de bütün sultanilerin 
programı değildi acaba? Bunun sebebi şunlardır: Bir kere bu mektebin hocalarına 
göre Anadolu ve Rumeli vilayetlerinde 10-11 sultani açılamazdı. Çünkü oralara 
gerekli evsafta hocalar gönderilemezdi. Sonra İstanbul Sultanisi maarifin yanında 
idi. Oranın müdürleri maariftekileri yüksek memurlara müfredat programından 
bahsettikçe onlar “hocalarına yaptır ve bize göster, sonra tatbik et” diyorlardı.
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işte ertesi yıl o müessesede tatbik edilen program bu idi. Nitekim bu satırları 
yazan adamdır ki ilk defa liselerde o programa göre felsefe dersi okutmuştu2“.

Bab-ı Ali baskını diye bilinen tarihi vak’a üzerine Şükrü Bey M aarif Nazır vekili 
olmuştur. O, nazır koltuğuna oturduğu zaman 40 yaşlarında genç bir adamdı. 
İstanbul Sultanisi müdürü Ebulmuhsin Kemal Beyin de arkadaşı idi29. Kemal 
Beyin elinden İstanbul Sultanisi için yapılmış olan programı aldı, bütün liselere 
tamim etti. Bununla da kalmadı o, bütün idadileri sultani haline getirmişti. Şimdi 
şu kısa tarihten her aydının çıkarması gerekli dersleri sıralamak lazımdır:

1- Bizde liseler Fransa’yı taklit ederek kurulmuştur. İlk programı da hemen 
hemen ayniyle bu memleketin lise programını Türkçeye çevrilerek meydana 
gelmiştir. Halbuki aynı tarihe malik olmayan, aynı seviyede bulunmayan 
memleketler birbirlerinin maarif müesseselerini taklit eylemeği beceremezler 
ve muhakkak bozarlar. Bizdeki Fransız liselerini taklit teşebbüsü de böyle oldu. 
Bırakın o programın içindeki dersleri Fransa’da olduğu gibi okutmayı, seneleri bile 
değiştirme zorunda kaldık: Fransa’da liseler 12 yıl iken, biz onları 11’e indirdik.

2- Fransa’da maarif müesseseleri bir küldür [bütündür]. Orada mahalli idareler 
tarafından kurulan kolejler ve ecole primarie [ile] süperiyörler vardır. Bunlardan 
başka türlü hususi müesseseler de mevcuttur. Onlar birbirlerini tamamladıklarına 
göre, bunları bir tarafa atmaya imkan yoktur. Halbuki bu müesseseler bizde hiçbir 
zaman olmamıştır.

3- Fransa’da tarihinin iktizası [gereği] tek okul" sistemi o devirde yoktu. 
Halbuki Türkiye tarihi iktizası böyle bir sistem için hazırlanmış gibi idi. Nitekim 
Türkiye’de Galatasaray Sultanisi açılınca halk arasında bunun paralı olmasından 
şikayetler dolaşmıştır". Paralı olma demek, memlekette bir hususi sınıf olduğunun 
kabulü demektir. Leyli idadileri liseye çeviren maarif adamlarımız o sıralarda bu 
dedikodunun nereden ileri geldiğini araştırmadılar, araştıramazlardı da... Çünkü 
Fransa’dan başka bir memleket maarifini bilmiyorlardı.

28 Bu programın tatbik edildiği yılın ortalarında, Balkan muharebesi sırasında işgal edilen yerler talebesi 
misafir olarak İstanbul Sultanisi'nc gelmişlerdir. Misafir hocaların bazıları da kendi talebesine İstanbul 
Sultanisi programını tatbik ettiler.

29 Serez mutasarrıfı iken oradan azledilerek İstanbul’a gelen Şükre Beyi Maarif Nazırlığı koltuğuna 
oturmazdan 15 gün kadar önce, onu ben Ebulmuhsin Kemal Bcy’in odasında görmüştüm. Müdür, bana 
Şükrü Beyi “mutasarrıf eskisi” diye tanıttırdı; birbirleriyle arkadaşça ve laubalice şakalaşıyorlardı.

30 Tek okul demek her şeyden önce köyde veya şehirde oturan vatandaşları aynı ilköğretime tabi tutma 
demekti. Halbuki Fransa’da şehirlerde oturup da liseye girme imkanına malik olan çocuklar ilk öğretimi 
beş yılda görüyorlar, diğerleri altı yıl ilk öğretime tabi tutuluyorlardı. Liseler paralı idi, diğerleri parasızdı... 
Taklit ettiğimiz memleketin bünyesi bize uymazdı demekten maksadım bunlardır.

31 Engelhardt; Tanzimat ve Türkiye, (çev: Ali Rcşad), s: 250. [Ed. Engelhardt; Tanzimat, (çev: Ayda Düz), s: 
177],
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4- Fransa, imtihanlara ve diplomalara fazla önem veren bir memlekettir. 
Mesela Fransa’da lise sınıflarını bitirdikten sonra bir gencin üniversiteye 
girebilmesi için başeliye olması şarttır. Böyle bir unvan ise orada ancak imtihanla 
alınır. Fransa’da resmi bir lisede hoca olmak için üniversiteden çıktıktan sonra 
agregasyon sınavına girme lazımdır. Bundan sonradır ki liselerde hocalık için 
ora maarif nezaretine müracaat edilebilir. Fransızlar, hemen her zaman bu 
sıkı imtihanlarıyla böbürlenirler. Çünkü böyle imtihanlar ne Almanya’da, ne 
İngiltere’de, ne Amerika’da ayniyle vardır. Biz ise, doğrusu bunlardan hiçbirini 
taklit edemezdik. Gerçi lise mezunlan için bir başeliye imtihanı açmayı o zamanki 
maarif adamlarımız düşünmüştü. Fakat tatbik edilemedi. Hocaları imtihanla 
alalım dedik, gerçekte de imtihan açtık ama bunlar hiçbir zaman agregasyon 
imtihanlarına benzemiyordu, benzeyemezdi de... Hala ne idadilerde, ne başka 
bir yerde tarih okumayan adamları müesseselerimize tarih hocası diye tayin ettik. 
Esasen başka türlü de yapamazdık. Çünkü Sultan [II. Abdül] Ham it devrinin 
son yıllarında idadilerde umumi tarih diye bir ders yoktu. Oralarda Osmanlı 
tarihi okunuyordu: O  da sefilce olmak şartiyle. [II.] Meşrutiyet’in ilk yıllarında 
bir Edebiyat, bir de Fen Fakültesi vardı. Sadece bu ikisine İstanbul Darülfünunu 
[Üniversitesi] denirdi. Fakat doğrusu bunlar birer fakülte olmaktan ziyade idadiler 
üstünde bazı dersler okutan yerlerdi. FIiç böyle bir yerden çıkanlara, Fransa’da 
olduğu gibi agregasyon şeklinde imtihan konabilir mi idi"?
32 Türkiye’de üniversitelerin açılma tarihi de ne kadar dikkate değer! Tanzimat’ta ilk yapılan iş orduya 

lazım gelen subayları yetiştirmek üzere yüksek okullar açmaktı: Miihendishane-i Bahr-i Hümayun, 
Mülıcndishanc-i Berr-i Hümayun, Askeri Tıbbiye, Harbiye mektepleri gibi... 1845’te hükümet 
adamlarımızın zihnine üniversite açalım fikri hakim olmuştu. Ayasofya civarında bir binanın temeli 
atılarak işe başlanıldı. Fakat Avrupa memleketlerinde üniversiteler nasıl kuruldu? Bir üniversitenin vazifesi 
nedir? Bu araştırılmadı bile... Ne için? Belki bilgisizlikten, belki Tanzimatçıların bütün işlerinde görülen 
korkaklıktan... Üniversite kelimesi bu sözle hiç ilgili olmayan bir söz ile Türkçeyc çevrildi: Darülfünun... 
Fakat, madem ki üniversite kelimesinin tam karşılığı aranmıyordu, niye ilim yeri manasında olan “dar ul
ulum” denmedi de “dar’ül-funun” dendi? Düşünülecek meselelerin biri budur. O devirde medresede 
okumuş olanların inanına göre ilim ancak Islamlarda vardır ve medreselerde verilirdi. Batılılarda olup da 
bizde olmayan ise ancak fendi. Yani, ilim adı altında okutulan şeylerin tatbikatı hakkındaki düşüncelerdir. 
Hadi, dar ul-ulûrn yerine dar’ül-fünun denmesini Tanzimatçıların korkaklığına hamledelim. Fakat o devirde 
Avrupa’da yüksek okulla üniversite arasındaki fark artık belirmişti. Biri sadece talebe yetiştirirdi, diğeri 
bununla beraber araştırmalar da yapardı. Tanzimatçıların bunu fark ettiklerine dair ortada delil yoktur. İlk 
dar ul-fununa, 1845 yılında umumi dersler verilerek başlanılmıştır. Yani hoca söyleyecekti, hiçbir kayda tabi 
olmaksızın onun söylediklerini de talebe dinleyecekti. Bu hal bizim ananemize de uygundu: Cami dersleri 
de böyle verilmiyor mu idi?
1870’te Darülfıinun merasimle açıldı ve medresede okuyan talebeden isteyenler imtihana tabu tutuldular. 
450 genç bu müesseseyc girmişti. O zamanlar darülfünunun üç şubesi olacaktı: Felsefe ve edebiyat, ilm-i 
hukuk, riyaziye ve tabiiye adlarıyle. 1871 yılında ise bu darülfünun kapatıldı. Ne için? Bir taraftan tabii 
ilimlere bir takım efsaneler, fizik derslerine eğlenceler gibi bakan medreseli gençler yüzünden. Diğer 
taraftan şeyh’ül-islamlığın bir takım dedikoduları yaymasından. Buna bütçe zaruretlerini de eklemelidir. 
O devirde aklı başında sanılanların içinde bile şöyle düşünenler vardı: Bu müessesenin hocalarına para 
veriliyor, memurlara para... ne için? Medreseden bu mektebe giren talebelere şahadetname vermek için mi? 
Bunların istidatlılarını Fransa’ya gönderip orada tahsil ettirmek ve sanatı, fenni bunlar vasıtasıyla memlekete 
getirmek bize daha ucuza mal olacaktır. Halbuki bu darülfünun bir yüksek mektep değildir ki memleketin 
muhtaç olduğu birkaç kişiyi Avrupa’da yetiştirelim diye düşünebilsin. Bir darülfünun hem araştırma yeridir,
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Sonra o zam anki M a a rif  N ezareti “neye A lm anya’da, İng ilte re ’de, A m erika’da 
böyle sıkı im tihan lar yok da bu yerlerde kendilerine m ahsus adetler ve kanunlar 
var? M ad em k i en iyi m aarif şekli F ransa’dadır, bu m edeni m em leketlerdeki 
insanların  gözleri kör m ü idiler ki onları tak lit etm ediler?” diye b ir dakika bile 
düşünm iiyordular. Ş im di hani nu tuklar çekerken bazıları “dünyadaki bü tün  
m edeni m em leketlerde böyledir” diye b irçok  şeylere geçiveriyorlar ya, o sıralarda 
da aydın geçinenlerin  yaptıkları bu idi. T ab ii karşısındakileri susturm ak için.

Kısacası m em leketin  gerçekleri b izde aydın geçinenlerin  çoğundan bu alanda 
da in tikam  alm ışlardır: “F ransa’ya benzem eliyiz” dediğ im iz zam anlarda da m aarif 
m iiesseselerini b ir türlü  onlara benzetem em ek  suretiyle.

hem talebe yetiştirme yeridir. Bir fakültenin her hangi bir zümreye kayıtlı talebesi çok az olabilir, fakat 
orada çok kuvvetli hocalar, çok masraflı laboratuarlar bulunabilir. Çünkü kırk yılda bir defa da olsa, orijinal 
denecek bir eser yazabilecek bir adamın yetişmesi sayesinde memleketin şerefi, itibarı yükselebilir. İtiraf 
etmelidir ki fakültelerin bu demek olduğunu bazı profesörlerimiz bile ancak I. Dünya Savaşı sıralarında 
İstanbul Üniversitesi’ne Alman profesörler geldiği zaman öğrenmişlerdi.
Sultan [II. Abdül] Hamit’in 25. yıl dönümünde tekrar Darülfünun açıldı. Fakat açılan bu yer, yukarıda da 
söylediğim gibi idadi tahsili üzerine bazı dersler okutan yüksek okullardı. Hukuk ve Tıp mektepleri ise ayrı 
müesseseler halinde devam edip gidiyordu.
[II.] Meşrutiyet’te Tıbbıye-i Şahane denilen yüksek mesleki okula müdür [olarak] rahmetli Adnan Adıvar 
tayin edilmişti. Adnan Bey, yalnız Avrupa’da tahsil eden bir insan değildi, “orada üniversiteler nasıl olmuş, 
nasıl işliyor?”, bunu inceleyen ve bizde pek nadir yetişen bir zattı. O  Tıbbiye Mektebi’ni fakülte haline sokan 
bir tüzük yaptı. Müdürlüğü, yani kendi makamını kaldırdı. Talebe işlerinin başında olacak zata umumi 
katip dedi. Asıl Tıp Fakültesi’nin başı olan dekanı ise bu tüzüğe göre profesörler seçecektiler. Tıbbiye 
Mektebi’nin fakülte haline gelmesi bu zat sayesindedir. Ancak, şekil bakımından İstanbul’da üniversitemiz 
var diyebilmek için bir adım daha atılması lazım geliyordu: Hukuk Mektebi ile Edebiyat, Fen, İlahiyat 
fakültelerinin gerçekten fakülte haline gelmesi ve hepsine birden üniversite denmesi.
[Bir] taraftan Mütareke’de Maarif Nazırı Ali Kemal’in makamından aldığı kuvveti fenaya kullanarak 
Edebiyat Fakültesi’nc hoca seçilmesi, diğer taraftan Adnan Bey’in Tıp Fakültesi hakkında yaptığı tüzük 
o zaman Edebiyat Fakültesi’nde çalışanları uyardı. Onlar Fen Fakültesiyle birleştiler, bir üniversite 
talimatnamesi yaptılar. Maarif Nazırı Vasıf Bey’in zamanında çıkan kanunda da tıp, hukuk, edebiyat, fen, 
ilahiyat fakülteleri Darülfünunun şubeleri olarak sayılıyor ve her birinin muhtar [özerk] olduğu tasrih 
ediliyordu. Bu Darülfunun’un ilk defa rektörlüğüne de profesörler, Tıp Fakültesi hocalarından rahmetli 
Besim Ömer Paşayı seçmişlerdi.
Reşid Galip Bey, Maarif Vekili olunca aklınca Darülfünunu ıslaha kalktı. Çıkardığı kanunla bu müessesenin 
hem muhtariyetini kaldırıyor, hem adına üniversite diyordu.
1946 tarihli kanunla üniversite ve fakülteler tekrar muhtarlığa kavuştular: Bir ata sözümüzde dendiği gibi 
eşeğini kaybedenin yeniden bunu bulması nev’inden.
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Maarif Kongresi -ilim Heyetleri- 
Maarif Şuraları

ilim heyetlerinin toplanmasına neden lüzum görüldü? Bu toplantıların adını 
kim koydu? Buraları ben bilmiyorum. Yalnız maarif hayatına girdiğim günden 
beri, bazı genç hocalar şüphesiz kendilerini gösterme ve tanıtma arzusuyla “neye 
programlar hakkında bize bir şey sormazlar?” der durur. Bu sızlanmaların ilim 
heyetlerinin toplantılarına ne tesiri olmuştur? Bunu takdir edecek durumda 
değilim.

M aarif Kongresi, Hamdullah Suphi [Tanrıöver] Beyin ilk maarif vekilliği 
sırasında, Sakarya Savaşı başladığı vakit toplandı. Buna rahmetli Atatürk’ün bu 
heyete söylediği nutuk dışında, o kongreden kalma maarifimizden hiçbir iz yok.

ilim Heyeti adıyla ilk defa maarifimizde hazırlanan [toplantı] Dumlupınar 
zaferinden sonra olmuştu. Bu toplantının maarifte bıraktığı tez iz “sultani” 
sözünün “lise’ye çevrilmesi olmuştur.

Fakat ikinci ve üçüncü ilim heyetleri böyle değildiler. Çünkü bu heyetle[rin] 
toplantılarında alman kararlardan bazıları bugünkü maarif teşkilatımızda hala 
hâkim durumdadır.

Üçüncü ilim heyeti M aarif Vekili Vasıf [Çınar] Bey’in zamanında toplanmıştı. 
Gündeminin başlıca maddesi, “ilk ve orta tahsilin düzenlenmesi ve ona göre yeni 
programlar hazırlanması” idi. Bu sözlerden o sıralarda maarif teşkilatımızda 
çalışanların anladıkları mana şunlardı: İlköğretimi altı yıldan beş yıla indirmek, 
lise sınıflarını yediden altıya düşürmek. Onların delilleri de vardı ellerinde:

1- Mademki liselerin ilk kısımlarında, ilkokullarda okunan konuların hemen 
hepsi beş yılda çocuklara ikmal ettiriliyor, o halde neye ilkokullar altı sene olacak 
diye ısrar etmeli?

2- İlkokullar beş seneye inince birçok yerlerde bir hoca tasarruf edilir. 
Bunlardan başka yerlerde ilkokul açarak neye faydalanmamalı?
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3- İlk tahsil mecburidir diyeli yüz sene geçtiği halde memleket hala bunu 
gerçekleştirmekten uzaktır. İlkokulları beş seneye indirerek hoca tasarruf edersek 
elbette cumhuriyet bu alanda bir adım atma imkanına sahip olur.

4- Kimse iddia edemez ki bütün medeni memleketlerde ilköğretim altı yıldır 
diye... Bundan fazla olanlar da vardır, aşağı olanlar da.

5- Liselerin son sınıflarında talebe çok az. Halbuki cumhuriyetin bu gençlere 
ihtiyacı fazla... Onun için liselerin birinci ve ikinci devrelerini üçer sınıfa 
indirmeliyiz“.

Maarifte çalışanların bu kanaatlerine karşı, o sıralarda İstanbul Öğretmen 
Okulu müdürü olan İbrahim Alaeddin Gövsa, o zaman aynı okulun tatbikat 
mektebi müdürü ve tedris usulü hocası olan Ihsan Sungu ve üç arkadaşının 
iddiaları ise şunlardı:

1- Liseler bir küldür, onların ilk kısmı beş senedir diye bütün ilkokulları beşe 
indirmeye kalkmamalıdır.

2- İlkokulları beşe indirmekle bir öğretmen tasarrufu edilir ama bunları o 
tahsilin hiç yapılmadığı yerlere ve köylere göndereceğiz demek hayaldir. Eğer 
bu tedbirlerden maksat öğretmen bulmaksa bunun çaresi muallim mekteplerinin 
adedini artırmaktır; yoksa sınıf indirmek değil.

3- Bizde mecburi tahsilin yayılmamasınm sebebi bunun öneminin bir türlü 
anlaşılamamış ve anlatılamamış olmasıdır. Yeryüzünde hiçbir medeni memleket 
yoktur ki orada ilk tahsil yalnız hususi idarelerin gelirleriyle karşılanmamış olsun. 
Her aydın bilir ki İngiltere’de mahalli idareler tarihi sebeplerle çok yetkilidirler. 
Böyle olduğu halde bu memleket merkezi umumi bütçesinden mahalli idarelere 
ilk tahsil masraflarının yüzde 66’sı nispetinde yardım eder. Biz böyle bir yardım 
yapabiliyor muyuz? Vilayetlere bunu yapmamakla açıktan açığa gelirleri az 
olan yerlerde ilkokullar açılmamalı demek istemiyor muyuz? İşte yalnız bu hal 
bile bizim ilk tahsil mecburiyetini ve bunun lüzumunu etrafıyla kavramamış 
olduğumuzu göstermektedir.

4- Biz de biliyoruz ki mecburi tahsil müddeti her memlekette aynı değil. 
Mesela Almanya’da 8 sene, Fransa’da 6 yıl. Şu var ki bu değişmeler hep artarak 
gitmiştir, azalarak değil. Onun için yaşadığımız devirde 6 yıllık mecburi tahsili 
beşe indirdik diye nasıl böbürlenebiliriz?

33 O sıralarda liseler üç bölümdü. İlk kısmı iptidai idi. Onun üstündeki sınıflar ikiye ayrılar. Şimdi ortaokul
dediğimiz kısma o zaman [...] “ikinci devre” yahut “devre-i sani” adı verilmişti...
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5- ilkokullara normal yaşta giren çocuklar tahsil beşe indirildiği halde 12-13 
yaşında çıkacaklar. Bu yaştaki çocuklar hangi işi başarırlar? Devlet bunların nasıl 
iş hayatında çalışmalarına müsaade edebilir?

6- Şimdi liselerin sınıflarında olan gençlerin az olması devamlı muharebelerden 
ileri gelmiştir; üniversite hocaları liselerimizin tahsilinden şikayet edip dururken 
bunu indirmeyi nasıl düşünebiliriz?

Karşılıklı olarak bu iki iddiayı neye yazıyorum, biliyor musunuz? Bugün de 
aynı meseleleri konuşup duruyoruz da ondan.

Şu var ki Alâeddin Gövsa, Ihsan Sungu beylere ve arkadaşlarına kimse kulak 
asmadı. M aarif Vekilliği’nin o sırada düşündüğü gibi, ilköğretim beşe, lisenin iki 
devresi bire indirildi.

* * *

Verilen bu kararlar neticesinde bütün programların, bütün okul kitaplarının 
değişmesi lazım geliyordu. Halbuki okulların açılmasına ancak bir buçuk ay 
vardı. Bu zaman içinde o işler nasıl yapılabilirdi? Zamanın M aarif Vekili “ben 
inkılâpçıyım” deyip dururdu. O devirde inkılâpçı demek her düşündüğünü 
hemen gerçekleştirebilir adam da demekti. Böyle bir zamanda ona “efendim 
zaman kısa, bu kadar az zamanda bunlar nasıl yapılabilir?” denemezdi ki! 
Mademki M aarif Vekili İlim Heyeti’ne programı hazırlayınız demişti, onlar da 
bunu hemen yapmaya mecburdular. Fakat örnek olabilecek o sıralarda Ankara’da 
hiçbir yabancı memleket programı yoktu. Azalardan biri “bende Belçika’nın orta 
öğrenim programı var” dedi. Buna bakılarak ve Fransa’nın 12 senelik liselerinde 
okutulan dersler müfredatını gösteren bizim program göz önüne getirilerek 
liselerde okutulacak derslerin müfredatı yazıldı54. Daha doğrusu 12 yıllık ders 
cetvelinde yazılı müfredat 11 seneye âdeta serpilivermişti.

Ankara’yı sıkıcı bulanlar yerlerine gitmek için adeta heyecan duymakta idiler. 
M aarif Vekili de ilköğretim programını İstanbul’dan göndermek şartıyla heyet 
azasının memleketlerine dönmelerini kabul etmişti.

Bir müddet sonra M aarif Müsteşarı İstanbul’a geldi. Belli başlı dersleri gruplara 
ayırarak, gözüne kestirdiği hocalara “siz bu derslerin kitaplarını yazacaksınız, biz
34 Bu programda tuhaf olan şeyler de vardı: Mesela sosyoloji dersi. Bu ders Fransa’da öğretmen okullarına

konmuştur. Çünkü o okullarda felsefe ve bu arada ahlak dersi yoktu. Maarif Vekili o devrin modasına uyarak
sosyoloji dersini istediği için, ilim heyeti 11 yıllık müfredat programının içine bunu koyuvermişti. Fransa’da
psikoloji son sınıfta yani 12. sınıfta okunuyordu. Biz onu 10. sınıfa devam eden çocuklara okutmayı muvafık
gördük: Tabii “insan fizyolojisi hangi sınıfta okutulacak acaba?” gibi bir sual hatıra bile gelmeksizin... v.s.
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bastıracağız” diye tezkereler yazmıştı. O devirde hazırlanan koca koca kitapları 
şimdi düşündükçe yüzüm kızarır. Meselâ 16-17 yaşındaki çocukların eline verilen 
fizik kitabının, 17 yaşındaki çocuğun elindeki psikoloji ve sosyoloji kitabının, 14- 
15 yaşındaki çocukların okuması için yazılan medeni bilgilerin içindeki konular 
hatırıma geldikçe hala titrerim.

* * *

Dördüncü İlim Heyeti ise rahmetli M aarif Vekili [Mustafa] Necati Bey 
zamanında yapılmıştı. Bu ilim heyetinin belli başlı vazifesi darül eytamların 
durumunu düzenleme, maarif teşkilat kanun lâyihasını hazırlamak idi.

Darül eytam sözünü de, bu müesseseleri de yeni nesil bilmez. Onun için 
bunları anlatacağım:

“Eytam”, yetimler demektir15. Darül eytam, yetimleri okutan ve hayata 
hazırlayan müesseselere denir. Bunlar I. Dünya Savaşı’nda açılmıştı. Onları açan 
da M aarif Nazırı Şükrü Bey’dir. Bu bakımdan onun 1916 yılında maarif bütçesinin 
müzakeresi sırasında darül eytamların doğuşunu hikaye ediş şekli dikkate değer. 
O, mebuslara şunları diyordu: “Bugün darül eytamlarda 11.600 çocuk var. Vaktiyle 
size bu müesseselerde 15 ilâ 16 bin fakir çocuğun okuyacağını söylemiştim. Ne için 
indirdiniz bu miktarı diyeceksiniz? Umum müdürlük teşkilatını, yüksek heyetiniz 
kabul ettikten sonra geçim için sarfı lâzım olan para miktarının arttığını ve bu 
yüzden size önceden bahsettiğim adette çocuğu besleyemeyeceğimizi görünce 
o müesseselerden bir kısmını kapatmaya mecbur olduk. Kapattıklarımızın çoğu 
Sivas’tadır. Onları kapatırken sanmamalıdır ki memnuniyetle bu işi yapıyorduk; 
tersine içimizden kan akıyordu. Mümkün olsaydı onları da kapatmayacaktık. Bir 
kısım arkadaşlar diyorlar ki ‘memlekette muhacirin (göçmenler) idaresi varken 
neye darül eytamlar var?’ Doğrusu bu yerinde bir tenkit değildir. Muhacirler 
İdaresi bu çocukları da besler ama okutmaz. Biz bu yetimleri hem besliyoruz, 
hem okutarak gelecekteki hayatlarına hazırlıyoruz. Şimdi size darül eytamların ne 
vakit ve ne için açıldığını hatırlatacağım”.

“Bu müesseseler 1914 yılının Kasım ayında açıldı. O  devirde biz harbe 
girmiştik. Düşmanlarımız memleketimiz içinde kendi paralarıyla yahut kendi 
memleketlerindeki cemiyetleri vasıtasıyla kurdukları müesseseleri kapatmaya 
mecbur olmuşlardı. Bunların bir kısmı darül eytamlardı. Bunlar kapanınca 
içindeki çocuklar açıkta kaldılar. Onlar Osmanlı çocukları idiler. Bunları sefil 
halde bırakamazdık. Korumaya hükümetçe mecburduk. İşte o yüzden 1914 yılı
35 “Eytam” yetimler demektir. Yetim, anasız ve ataşız çocuğa verilen addır. [Dar-ül-eytam, “yetimler yurdu”

anlamına gelmektedir].
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Kasım ayında, Meclis-i Vükelâya müracaat ettim: Tahsisat için. M art’a kadar 
gerekli para verildi. İlk darül eytamlar böylece açılmıştı. Şu var ki bunlar devlet 
eline geçer geçmez büyük ihtiyaçlar karşısında bulunduğumuzu anladık, ihtiyaç 
şuradan geliyordu: Balkan harbinden sonra anavatana sığınan bir takım çocuklar 
vardı. Bunlar şunun bunun himayesiyle memlekete gelmişlerdi. Fakat bir tarafa 
iltica edemedikleri için aç ve sefildiler. Bunları barındırmak lazımdı. Onları da 
aldık. Nihayet esas vazife olan şehit çocuklarını da almak lazım geldi”. Şükrü Beyin 
bu sözlerinden anlaşılıyordu ki darül eytamlar şu işleri görmek için açılmışlardı: 
1- Yabancı memleketlerin paralarıyla açıldığı için I. Dünya Savaşı’nda kapanan 
darül eytamlardaki Osmanlı talebesini açıkta bırakmamak, 2- Balkan harbinden 
ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra memlekete göçmen olarak gelen Türk çocuklarını 
okutmak ve hayata hazırlamak, 3- Balkan harbinde ve I. Dünya Savaşı’nda şehit 
düşen babaların çocuklarını giydirmek ve hayata hazırlamak. Darül eytamların bu 
işleri yapmakla kaldığı asla iddia edilemez. Memlekette fakir veya babası ölmüş 
çocukları da bu okula yatılı olarak almışlardır.

Darül eytamlar teşkilatına dair kanun çıktıktan sonra bu müstakil umum 
müdürlüğün başına Kastamonu mebusu M ahir Efendi resmen getirildi. Mahir 
Efendi, hem M aarif Nazırı olan Şükrü Beyin hemşehrisi idi, hem îttihad Terakki 
İstanbul merkezinin başında olan ve bu sıfatla o şehrin iaşesini üzerine almış 
bulunan Kara Kemal’in can ve ciğer arkadaşı. Fakir insanları seven ve çalışkan 
olan bu zat darül eytamları o hale getirmişti ki oraya giren çocukların yedikleri de, 
içtikleri de, okudukları yerler de İstanbul’da orta hallilerin ve onların çocuklarının 
yediklerinden de, okudukları ilkokullardan da üstün idi. I. Dünya Savaşı’nda 
askerlikten tecil olunmak isteyen yahut üniversite tahsili yapmak arzusunda 
bulunan öğretmenler bu okullara hoca olmak istiyorlardı. Bu bakımdan bu fakir 
çocukların okudukları ilkokulların öğretmenleri diğer öğretmenlerden daha zeki 
insanlardı.

Şu var ki darül eytamlara devam eden çocukların bir kısmı zekâsızlıklarından 
yahut haylazlıklarından ilköğretimi bitirecek yahut bitirdikten sonra lise tahsili 
yapacak halde değildiler. Bunlara bir nevi sanat öğretmek lazımdı. Yabancılara ait 
olan ve işgal edilen yerlerin bir kısmında kunduracdık, doğramacılık, tesviyecilik, 
demircilik vasıtaları vardı. Bunlara el konuldu. Almanya ve Avusturya’dan 
getirilen aletlerle de bunlar tamamlanmaya çalışıldı.

İlk devirde bu darül eytamlar hükümete pek pahalıya mal olmuyorlardı. Çünkü 
bina parasızdı. İşgal edilen yerlerdeki vasıtalara el koymuş halde idik. M ahir 
Efendi Müslüman olan ve olmayan tüccara ve zenginlere haber gönderiyordu: 
“Bana şu kadar don, bu kadar kumaş ... v.s. lazımdır” diye. Onlar ittihatçıların
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oldukça kuvvetli bir mebusu olan M ahir Efendi’den korktukları için onun 
istediklerini yolluyordulaf\ Fakat sonraları devletin yardımına ihtiyaç görüldü. 
Onun için Maliye Nazırlığı bir defaya mahsus olmak üzere Hazine’den 150.000 
lira nakit verilmesine ve 500.000 dönüm arazinin tahsisine razı olmuş ve posta- 
telgraf hizmetlerine, tütün ve sigara ile içki fiyatlarına bir miktar zam yaparak 
bunları müstakil umum müdürlüğün gelirleri haline gelmesine muvafakat etmişti.

Mütareke geldi. Bu binalar sahipleri tarafından işgal edildi. Daha önce ölmüş 
olan M ahir Efendi’nin Bebek darül eytamı bahçesindeki mezarı kazılmasın 
ve içindeki ceset işgal kuvvetleri tarafından dışarıya atılmasın diye ne zahmet 
çekildiği hatırlardadır.

O sıralarda İstanbul hükümetinin önemli işi, bu şehirde bulunan darül 
eytamları ve onların zavallı çocuklarını yerleştirmek olmuştu. Ortaköy’deki 
saraylar bu okullara tahsis edildi ve az çok muvaffakiyetle bunlar yerleştirilmişti’7.

İşte IV. İlim Heyeti’nden düzene konulması istediği müesseseler Türkiye’de 
böyle vücuda gelmişti.

* * *

İlim Heyeti bir taraftan maarif teşkilatına ait kanun lâyihasını hazırlamakla 
mükellef bir komisyon seçtiği gibi, bu darül eytamları düzenlemek için ayrı bir 
heyet kurmuştu. Ona dahil olan arkadaşları bu satırları yazan adamı başkanlığa 
seçtiler.

O Ankara’ya geldiği vakit vekâlette çalışan arkadaşlarından öğrenmişti: 
Bunlar Darül eytam Umum Müdürlüğü’nü kaldırmak ve ona bağlı mücssescleri 
İlk Öğretim Umum Müdürlüğü’nc rapteylemek [bağlamak] arzusundadırlar. 
O, arkadaşlarına sordu: “Neden böyle yapmak istiyorsunuz?” Onların verdikleri 
cevaptan anlaşılıyordu ki en önemli taraf hissî sebeplerdir. Bu hissî sebep nereden 
doğmuştu acaba?

36 Eskiden Bab-ı Âli denilen ve yeni adı Ankara Caddesi olan yere çıkarken yolda bir sobacı dükkanına 
rastlanırdı. Bu dükkanın sahibi okullara soba satar ve onları kurardı. Bir gün bana bu adam şunları demişti: 
“Darül eytamlar müdürü Mahir Efendi bana haber gönderdi: ‘Yetimler için şu kadar çorap, bu kadar gömlek 
ve don göndersin’ diye. ‘Ben sobacıyım, bunları satmam ki’ demeyi hatırıma bile getirmedim. Piyasadan 
bunları aldım ve gönderdim. Tabii verdiğim parayı okullara verdiğim sobaların değerlerine zammederek 
çıkarıyordum”.

37 Darül eytamları bir nevi sosyal yardım müesseseleri telakki eylediği için olmalı ki milli hükümet onu 
ilk önce Sıhhat ve Sosyal Yardım Vekilliği’ne bağlamıştı. İstanbul dışındaki darül eytamlar çok mahdut 
olduğu için bu dairenin parası da birikti. Millet Meclisi karşısındaki Ankara Palas Oteli kısmen bu para ile 
yaptırılmıştır. Bu müesseseler sonradan Maarif Vekilliği’ne bağlanmıştı.
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İlim Heyeti’nin darül eytamları düzenleme komisyonuna başkan seçtiği adam 
o sıralarda Edebiyat Fakültesi’nde profesördü. 1924 yılında orada onun bir talebesi 
vardı ki İstanbul darül eytamlarında hocalık ettiğini biliyordu. Günün birinde 
bu talebe fakültede görünmez olmuştu. Bu profesör talebesine sordu: “Neye ... 
gelmiyor?” diye. Arkadaşları, “Ankara’ya gitti. Darül eytam Umum Müdürlüğü 
mümeyyizi oldu” dediler

Kısa zamanda bu genç adam o müesseselerin müdürü olmuştu. Bazı vekiller 
ona “ne akıllı insan” dedikleri için olmalı ki bir müddet sonra herkesin tepesinden 
bakmaya, onları beğenmemeye, daha yükseklere, mesela müsteşarlığa geçmeğe 
heves etmeğe başlamıştı. Farkında değildi ki onun bu hali birçok insanları kırar.

[Mustafa] Necati’den önce M aarif Vekilliği Ankara Lisesi yanında bir 
pavyonda idi. Darül eytam Umum Müdürlüğü ise mülhak bütçeli daire olduğu 
için Ankara’nın en iyi binasını kiralayabiliyordu. Umum M üdürün odasındaki 
mobilya, yani masası, koltukları ... v.s. o dairenin bağlı bulunduğu maarif 
müsteşarınınkinden daha iyi ve daha konforlu idi. Bu halin arkadaşlarına fena 
tesirler edeceğini o düşünmemişti bile. M aarif Müsteşarı’nın ve Teftiş Heyeti 
Başkanı’nın “darül eytamlar İlk Öğretim Umum Müdürlüğü’ne bağlanmalıdır” 
şeklinde ortaya attıkları fikrin kökünü bu hissi sebeplerde aramalıdır.

Darüleytamları düzenleme heyeti başkanı bir kere de “M aarif Vekili’ni göreyim, 
onun fikri nedir öğreneyim” diye düşündü“ ve bu yüzden M aarif Vekili’nin yanına
38 Rahmetli Nccati bu satırları yazan adamı sonradan Talim Terbiye Reisliği’ne tayin etmişti. Bir gün nasıl 

Maarif Vekili olduğunu ona şöyle anlatmıştı: “Biliyorsun” demişti. Ben İsmet Paşa Kabinesi’nde Adliye 
Vekili idim. İsmet Paşa ile beraber düştük. O İstanbul’a gitti. Bir müddet sonra, ben de... Bir gün Heybeli 
Ada’da Paşayı ziyarete gitmiştim. O, “iyi ki Necati geldin” dedi, “bugün Mustafa Kemal Paşadan telgraf 
aldım: “Hemen hareket et” diyor. Bu akşam ben Ankara’ya gidiyorum. Öyle sanıyorum ki Gazi bana 
başbakan ol” diyecek. Kabineyi nasıl teşkil edeyim, kimleri alayım seninle konuşmak istiyorum”. Sonra eline 
bir kağıt aldı; beni yine adliyeye, Vasıf [Çınar]’ı maarife yazmıştı. Ben Vasıf m Meclis çevrelerinde fena tesir 
bıraktığını biliyordum. Herkes beni onun arkadaşı olarak tanıdığı için ikimizin birden kabineye girmesi 
türlü itirazlara yol açacağını kuvvetle zannediyordum ama bunları İsmet Paşaya söylememiştim. Akşam 
üzeri o Ankara’ya gitti. Ben de ertesi günü İzmir’e... Vapurdan çıkar çıkmaz İzmir’deki arkadaşlarım beni 
tebrike başladılar. “Ne var?” dedim. Onlar “Ajans haberleri geldi. Fethi Bey düştü, İsmet Paşa başbakan 
oldu. Sen de elbette İsmet Paşa’nın bu ikinci kabinesinde vekil olacaksın” demişlerdi. Ben arkadaşlarıma 
“hayır” diyordum. Bu defa İsmet Paşa kabinesine girmiyorum. Birkaç gün sonra kabine listesi geldi. Vasıf 
da, ben de yokum. Canım sıkıldı ama aldırış etmemeğe çalışıyordum. Artık, Ankara’ya hemen gitmemeğe 
karar verdim Kordon boyunda arkadaşlarla beraber nargile içerek vakit geçiriyordum. Bir gün vilayette 
yüksek memur olan muhterem bir zat yanıma geldi, zamanın Adliye vekili valiye “Necati orada ne yapıyor, 
takip edin” mealinde bir telgraf çektiğini söylemişti. Çok canım sıkıldı ama ne yapabilirdim? Bir hafta sonra 
da bana Ankara’dan bir telgraf geldi: Halk Partisi grubu beni Ali [Çetinkaya] Bey’in başkanlığında kurulan 
İstiklal Malıkemesi’ne savcı olarak seçmiş diye. Ankara’ya gelme zorunda kaldım. Kazım [Dirik] Paşayı 
gördüm. “Ben bu vazifeyi kabul edemem, Ali Bey’in maiyetinde çalışamam. İstifa edeceğim” dedim. O, 
“etme, fena olur” cevabını verdi. Fakat ben Kazım Paşa’dan Başbakan İsmet Paşayı görmesini ve benim 
istifa edeceğimi söylemesini rica ettim. 0[nun] “istifa etmemelidir” demiş olduğunu Kazım Paşa haber 
vermişti. Ertesi gün kendim İsmet Paşayı ziyarete gittim. “Paşam” dedim, “ben Büyük Millet Meclisi’nin 
kubbesi altında doğdum. Başkan olduğunuz hükümette beni tecrübe ettiniz, eğer ileride beni vekil
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gitti, şunları söyledi:

-“Belki biliyorsunuz, beni darül eytamları düzenlemeğe memur olan heyet 
azası kendilerine başkan seçtiler. Müsteşar beyle görüştüm: O ne olursa olsun, 
darül eytamları İlk Öğretim Umum Müdürlüğü’ne bağlamak fikrinde. Halbuki 
bu müdürlüğün mülhak [katma] bütçesi vardı tütünden, içkiden alman gelirleri 
mevcuttur. Halbuki darül eytamlar İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü’ne bağlandı

yapmayacaksanız Ali Beyin yanında çalışayım. Yok, vekil olacak kabiliyette isem, beni israf etmeyiniz”. 
İsmet Paşa’nm müteessir olduğunu görmüştüm. O, bana “sabret bakalım” dedi. Paşa’nın yanından çıktım. 
İstiklal Mahkemesi savcılık odasına gitmiştim. Şeyh Sait isyanında Şark’ta bulunan kıtalarımızı terhis 
ettirmek suretiyle isyana sebep olan Fethi Bey’in kabinesindeki vekillerin sorguya çekilmesi hakkında bir 
talepname yazdım, cebime koydum. Kazım Paşaya gittim: “Ben bunu vereceğim Ali Bey e yahut istifamı 
kabul etsin İsmet Paşa” dedim. Kazım Paşa’dan Allah razı olsun, İsmet Paşayı ikna etti: “Bu çocuk boş 
durmayacak, istifasını kabul edin” mealinde söz söylediğini bana anlattı, artık istifam kabul edilmişti.
Fakat ben Vekil olmak istiyordum. Yeni teşekkül eden kabinede kim zayıf diye göz gezdirdim. Hamdullah 
Suphi [Tanrıöver] Bey’in zayıf olduğunu düşünmüştüm. Şu halde ben Maarif Vekilliği’ne namzetliğimi 
koymalıydım. Fakat nasıl? O sırada Vasıf, Maarif Vekili iken beni Muallimler Cemiyeti’ne umumi başkan 
yaptırdığı hatırıma geldi. Artık her gün Muallimler Cemiyeti’ne devam ediyordum. Tabii birtakım mebus 
arkadaşlar da geliyorlardı oraya.
O sıralarda Gazi Meclis’ten çıkarken bana rastladı: “Maşallah çocuk” demişti, “sen buralardasın da neden 
yukarıya gelmiyorsun”. Benim cevabım tabii özür dilemek oldu: “Annem hasta da ... kız kardeşim bilmem 
ne de” gibi laflar.
Ben Muallimler Cemiyeti Umumi Reisi değil mi idim? Gerekirdi ki cemiyetin diğer şubelerine gideyim, 
bakayım. Bir gün etrafımdaki mebus arkadaşları topladım, İstanbul’a geldim. Beyoğlu’nda Türkuvaz’da 
İstanbul Muallimler Cemiyeti idare heyeti şerefine ziyafet vermiştim. Orada maarif hakkında nutuk 
söyledim. Onlar da bana yemek vermişlerdi. Bunları gazeteler yazıyordu tabii. Bunlar maarif vekilliğine 
namzet olduğumu göstermek için yapılıyordu. Fakat acaba Mustafa Kemal üzerine nasıl tesir etmişti 
sözlerim? Bunu anlamaz lazım idi. O sırada Cumhurbaşkanı Bursa’da bulunuyordu. Kalktım oraya gittim. 
Gördüm ki iyi tesir yapmıştır. Ve ben M aarif Vekili olacağım.
Ankara’ya döndüm. İsmet Paşayı ziyaret ettim. Onun söyledikleri sözlerden artık şüphem kalmamıştı.
Bir akşam Nafı [Atuf Kansu] ile Rıdvan [Nafiz Ergüder]’ı Fresko Bar’ına çağırdım. Onlara “ben bu 
hafta içinde” demiştim, “Maarif Vekili olacağım. Şimdi sizi buraya çağırdım ki Maarif Vekili olunca 
yapacağım işleri tespit edelim diye”... “ İlk işimi ben biliyorum: Lisenin yanındaki pavyondan Maarif 
Vekilliği’ni çıkarmak ve Ankara Öğretmen Okulu’nun yukarısına taşımak. Şimdi siz söyleyiniz bundan 
sonra ne yapacağız?” Onlar bana bir ilim heyeti toplamak lüzumundan bahsettiler. Kimleri bu heyete davet 
edeceğimizi orada kararlaştırdık. Bunlar arasında sen de vardın”
Şunu ilave edeyim ki bu satırları yazan adam ilk önce rahmetli Necati Bey i Muallim Cemiyeti Umumi Reisi 
sıfatıyla geldiği zaman İstanbul’da görmüştü. O  sırada hem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
felsefe tarihi profesörü, hem Çapa Kız Muallim Mektebi’nde müdür idim. Muallimler Cemiyeti’nin 
İstanbul Şubesi reisi arkadaşım Hâmit Beydi. Ben bu şubenin umumi katibi idim. Bir gün telefonla Hâmit 
bana “Ankara’dan Umumi Reis gelecek, Haydarpaşa garına giderek karşılayalım” teklifinde bulundu. Ben, 
“işim var, oraya gidemem, fakat Cemiyet’in İstanbul’daki merkezinde bulunurum” diye cevap vermiştim. O 
gün saat 4:30’da Umumi Reis üç mebusla beraber oraya geldi. Oturur oturmaz “ne sıcak” diyerek ceketini 
çıkardı. “Ayol, bu tahta iskemlelerin üstünde de nasıl oturuyorsunuz, alın şu parayı mobilya tedarik edin” 
demişti. Verdiği para, o zamana nazaran önemli denecek bir miktarda idi, 400 lira. Fakat bu parayı verişi 
de, onun hali de bende iyi bir tesir yapmamıştı”.
Necati’ye bağlanışım IV. İlim Heyeti’nde olmuştur. Bu heyet o vakit geceleri üçe dörde kadar çalışıyordu. 
Bir gün o, çok müteessir bir halde aramıza geldi, oturdu. Arkadaşlar sordular: “Neniz var?” diye. O  şu cevabı 
vermişti: “Babam İzmir’de çok hasta imiş, eniştemden telgraf geldi, fakat oraya gidemedim ki. Burada beni 
vazife bekliyor”. Bu söz onun aile ve vazife sevgisini ortaya koymuştu. İşte benim ilk defa onun hakkında 
sevgim bundan ileri gelmiştir”.
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mı39 bunlar umumi bütçe içine girecek. Bunu ben maarif hayatımız için zararlı 
görmekteyim. Biliyorum ki savaş bittiği için yetimler azaldı. Fakat maarifin böyle 
mülhak bütçeli bir daireye ihtiyacı var, yarın siz mesleki eğitim yapacaksınız. O 
zaman böyle geliri olan mülhak bütçeye çok ihtiyacınız olacak. Bu noktalarda 
arkadaşları ikna edemedim. Onun için sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum.

Bu soru rahmetli Necati’nin hiç hoşuna gitmemişti. O, darül eytamları 
düzenlemek için kurulan heyetin başkanına,

-“Siz maarifçiler” demişti, “ne laf anlamaz adamlarsınız. Müsteşar da, Rıdvan40 
da tutturmuşlar mesleki tedrisat yapalım diye. Sana bir şey söyleyeyim mi, darül 
eytamlarda mevcut olan alet ve makineleri de Ticaret ve Sanayi Vekilliği’ne 
vereceğim. Ben âleme diyeceğim ki, M aarif Vekilliği sadece umumi terbiye 
işleriyle meşgul olur. Yahu, umumi terbiye işlerini bile becerebileceğime henüz 
şeflerim inanmazlarken mesleki öğretim mi diyorsunuz, ne diyorsunuz, onu ben 
nasıl üzerime alabilirim? Hem  ben vaat ettim Maliye Vekili’ne: Darül eytamların 
bağlı olduğu umum müdürlüğü kaldıracağım, bu müesseselere ait vergiyi mâliyeye 
iade edeceğim diye. Siz bunu yapacaksınız, mecbursunuz”.

Darül eytamları düzenlemek için kurulan heyetin başkanı olan zatın gözünden 
her şey aydınlanmıştı: Rahmetli Necati posta-telgraf ücretlerini, içki v.s. inhisar 
maddelerine yapılan zammı Hâzineye iade eyleyeceğini Maliye Vekili’ne vaat 
etmişti. O , darül eytamların ilköğretime bağlanmasına taraftar oluyordu.

M aarif Vekili’nin dediklerini bu ilim heyeti kabul etti. Darül eytamlar yatılı 
öksüz yurtları adıyla İlk Öğretim Umum M üdürlüğüne bağlanmıştı41.

* * *

İlim Heyeti’nin gündeminde maarif kanun lâyihası da vardı. Geceli gündüzlü 
toplanarak 96 maddeden ibaret olan bu lâyiha hazırlanmıştı. Bu lâyihanın en 
orijinal kısmı bir talim terbiye dairesi ve bir Türk dili heyetinin teşkil edileceğine 
dair olan iki maddesidir.

Bir gün rahmetli Necati bu lâyihayı cebine koydu, “işte İlim Heyeti’nin
39 Şimdiki ilk Öğretim Umum Müdürlüğü’nc o zamanda İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü denirdi.
40 Rıdvan dediği zat, o sıralarda Teftiş Heyeti Reisi olan Rıdvan Nafizdir. Müsteşar koltuğunda da Nafı A tuf 

Kansu oturuyordu.
41 Darül eytamları düzenleme komisyonu başkanını Maarif Vekili bir müddet sonra ‘Talim  Terbiye 

Reisliğine getirmiştir. Maarif bütçesi müzakere edilirken B. M. Meclisi’ndc Vekil’in söyleyeceği nutukları 
da o yazardı. Bir yıl, “darül eytamların ilköğretime bağlanması fena olmuştur” manası çıkabilecek olan bir 
cümle yazdı. Vekil, bu cümle yerine gülerek “memlekette öksüz kalmamıştır, Cumhuriyet maarifi öksüz 
bırakmamıştır” haline sokmuştu.
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hazırladığı kanun lâyihası” diyerek Vekiller Heyeti’ne götürdü.Orada itirazlar 
koptu. Ona itiraz edenlerin en büyük delili, bu kadar uzun bir lâyihanın B. M. 
Meclisi’nden o yıl çıkamayacağı şeklinde idi. M aarif Vekili onu kısaltmak ve 
beğendikleri hale sokmak için en çok itiraz eden arkadaşları memur eylemesini 
Başbakan’dan rica etti. Onlar da bunu 27 maddeye indirdiler. Böylece lâyiha 
Meclise sevk edildi. 22 M art 1926 tarihinde B. M. Meclisi’nde kabul edilen ve 
789 numaralı olan kanun böyle hazırlanmıştı"2.

* * *

Bu IV. İlim Heyeti’nden sonra aynı mahiyette olan heyetlere memleketimizde 
“M aarif Şurası” denmiştir. “İlim Heyeti” sözünün nereden çıktığını bilmiyorum 
ama “M aarif Şurası” lafının nereden alındığını iyice biliyorum. Bu tabir “Sağlık 
Şurası”ndan alınmıştır.

İlk Talim Terbiye, “M aarif Şurası” hakkında şöyle düşünüyordu: Her yıl 
M aarif Vekili reisliğinde toplansın, arkadaşları tarafından seçilen bir heyet bütçe 
lâyihasına konulması gerekli tahsisat üzerinde fikirlerini söylesin, Talim Terbiye 
ile vekillik arasında bir ihtilaf olursa onu bir karara bağlasın. Yazık ki böyle bir 
heyet asla toplanamadı. “Ne için?” diyeceksiniz. M aarif Vekilleri bütçe işini böyle 
bir heyetten geçirmeyi istemiyorlardı bir, bütçe lâyihasına maarif için kaç para 
konacağı o zaman ancak son dakikada belli oluyordu iki...

Şimdi M aarif Şurası denilen toplantı nutuklar çekilen yerlerdir: Eski ilim 
heyetleri gibi!

42 Maarifte çalışan bazı arkadaşlar bu kanuna alay olsun diye “Hamurabi Kanunu” derlerdi. Bundan rahmetli 
Necati’nin de haberi vardı. Bir gün o, hüzün içinde şunları demişti: u Bizim Cemil, -Cemil dediği adam 
Hususi Kıdem Müdürü idi- yok mu, o benden hür adam... Elimde olsaydı sizin yaptığınız kanun lâyihasını 
çıkarmaz mı idim hiç?” Lâyihanın bu hale gelişinde en çok Dışişleri Bakanı olan arkadaşını sorumlu 
addederdi.
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Talim ve Terbiye

Talim ve Terbiye, maarifte öteden beri mevcut olan Telif ve Tercüme 
Dairesi’nin kaldırılmasıyla kurulmuştur. Buna bakarak bu dairenin işini görsün 
diye kurulmuştur diyenler var. Hani II. Mcşrutiyet’in ilk yıllarında 1869 tarihli 
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne uyularak Meclis-i Kebir- i M aarif [Yüksek 
Eğitim Meclisi] “ilim” ve “idare” heyetleri diye ikiye bölünmüştü ya, tıpkı onun 
gibi cumhuriyet M aarif Vekilliği Talim ve Terbiye adıyla bir ilim heyeti yaptı 
sananlar mevcut. Gerçekte ise bu heyet ne o idi, ne bu. Öteden beri herkes 
görüyordu ki gelecek nesilleri yetiştirmekle vazifeli olan M aarif Vekilliği, nazır, 
vekil ve bakan adıyla onun başına getirilen siyasi bir adamın mizacına göre şu veya 
bu yolu tutuyor. Onun yerine başka birisi geldi mi, bu yol tuh kaka oluyor da yeni 
adamın arzusuna göre başka yöne gidiyor. İşte Talim Terbiye bunları önleyecekti. 
Fakat nasıl?

Milletvekilleri kendi seçim dairesinde liseler, ortaokullar açtırma emelinde 
bulunurlar. Vekiller onlara [seçmenlerine] hoş görünmek zorunda oldukları için 
bu okulların açılması taraflısı olabilirler.

Ankara’da bir hukuk mektebi açılmış idi. Onun başına getirilen zat bu 
müesseseyc Hukuk Fakültesi denilmesini teklif ediyordu. Bir müesseseye ne vakit 
mektep, ne vakit fakülte denecekti? Bunu bir heyet düşünüp karara bağlayacaktı.

Avrupa’nın türlü türlü yerlerinde diploma alarak memlekete gelenler çoğalmıştı. 
Bunların okudukları müesseseler memlekette mevcut olan okul derecelerinden 
hangisine uygundu? işte bu heyet, ona karar verecekti.

Bütün öğretmenler biliyorlardı ki bizdeki okul kitapları çocuklarımız ve 
gençlerimiz için elverişli değildiler. Bu kitaplar nasıl iyileştirilebilecekti? İşte 
Talim ve Terbiye bunu düşünecekti. Vakıa bu işlerle vazifeli olan eski Telif ve 
Tercüme Dairesi bir talimatname yapmıştı. Ama bununla okul kitapları yazdırma 
veya bulundurma arasında ne kadar fark vardı...

Her derece okulun programını düzelterek veya hazırlayarak yahut kanun ve 
tüzük layihalarını vücuda getirerek vekilliğin gelişmesini sağlamak lazımdı. Bunu 
da Talim ve Terbiye düşünecekti.
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Gerçi bu meselelerin çoğu o vakte kadar vekillikte bulunan dairelerin birine ait 
vazifeden gibi görünüyordu. Fakat o dairelerin başında bir umum müdür vardı. 
Nazır veya vekil o müdüre bir emir verdi mi, o bunu gökten inme addederdi de 
arkadaşlarına “ bu iş benim içtihadıma uygun değil ama ne yapalım, böyle hareket 
etmek gerekiyor” derlerdi. Yahut “gökten ne inmiş ki yer onu kabul etmemiş” gibi 
laflarla bunun kabulü[nün] zaruri olduğu ortaya konurdu.

Hem bu müdür-i umumiler çoluk çocuk sahibi değil mi idiler? Neye altı ay 
veya bir yıl sonra değişecek olan nazır veya vekille araları açılmalıydı?

Halbuki Talim ve Terbiye bir heyet olacaktı ve bu heyetin bir reisiyle dört 
azası bulunacaktı. Böyle bir heyetin sözünü elbette M aarif Vekili olan siyasi zat 
reddedemezdi. Çünkü böyle bir heyet altında kendi imzaları olan bir kararı, Vekil 
kabul etmediği zaman istifa edeceklerdi. Beş kişinin istifası ise elbette tek bir 
umum müdürün çekilmesinden fazla gürültü doğuracaktı45. Siyasi bir zat olan 
Vekil, bunu nasıl hesaba katmazdı?

İşte Talim ve Terbiyeyi kuranların düşüncesi bu idi. Yani onun en esaslı 
vazifesi gerektiği zaman M aarif Vekili’ne “işte bu olmaz efendim” demesi olacaktı.

43 O  sıralarda “maarifte klik var” denmesinin önemli sebeplerinden birisi de bu idi.
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Bir Reis

Rahmetli Vasıf Beyin tek çekindiği nokta şu idi: Milletvekillerinin kendisine 
“sen tecrübesizsin, sen cahilsin” demeleri... Bu türlü kuruntulara tutulan vekiller 
için başvurulacak nokta tayin ettiği müsteşarların vasıfları olabilir. Mesela, vekil 
eğer kadın peşinde koşan bir insan olarak tanılıyorsa, onun yapacağı iş böyle 
olmadığı sanılan bir adamı müsteşar yapmaktır.

Bunun için Vasıf Bey de vekillik koltuğuna oturur oturmaz ilmi var farz edilen 
birini müsteşar tayin etmeyi düşündü. İlk önce İstanbul Üniversitesi rektörü 
hatırına geldi. Fakat kendi kendine “onunla ben geçinemem” demişti. Sonra bu 
üniversitenin Edebiyat Fakültesi dekanı olan zatı hatırladı. Onu herkes “âlim” 
olarak biliyordu. Bir gün M aarif M üsteşarlığını ona teklif etmişti. Bu zat şu 
cevabı verdi:

-“Hay, hay, ben bu teklifi kabul ederim. Fakat şu şartlarla: 1- Müsteşarlığım 
muvakkat zaman için olmalıdır, 2- Şimdiye kadar müsteşarların okudukları ve 
imzaladıkları kâğıtları ben okuyamam da, imzalayamam da; bunu siz yapmaksınız,
3- Fakültede profesörlüğüm ve dekanlığım üzerimde kalmalı.

Rahmetli Vasıf Bey bunların hepsini hemen kabul etmişti. O, zaten vekilliğe 
müsteşar aramıyor, kendisine “siper-i saika” düşünüyordu1"1.

Müsteşar olan bu profesör, İstanbul’a geldiği sıralarda bir gün dekanı bulunduğu 
fakülteye uğradı. Orada umumu kâtiplik eden Behçet’e Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğü’nü ve profesörlerden birine de Kız Muallim Mektebi müdürlüğünü 
teklif etmişti. Onlar da kabul ettiler.

Bu tarihten bir buçuk yıl sonra Çapa Kız Muallim Mektebi hocalarından biri 
hususi işleri için Ankara’ya gitmişti. Döndüğü zaman müdürünün yanma geldi

-“Ben” dedi, “M aarif Vekili Necati Bey’le görüştüm. Seni kuracağı Talim 
Terbiye Dairesi’ne reis, beni de aza tayin edecek...”

44 Siper-i saika, “paratoner” demektir.
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Doğrusu bu müdür, Vekil’in bu arzusunu gerçekleşemez bir şey olarak kabul 
etmişti. Çünkü kendisi hem Kız Muallim Mektebi Müdürlüğü’nden, hem 
üniversite profesörlüğünden maaş alıyordu. Onun Ankara’ya gitmesi için ne 
çekici bir sebep olabilirdi? Bu kanaatini karşısındaki hocaya anlattı. O,

-“Canım” demişti, “Vekil’in fikri başka... Talim Terbiye Reisliği’ne 500 lira 
ücret verecek, azalan da umum müdürler kadar maaş alacak”.

M üdür arkadaşının sözüne karşı sadece gülümsemişti. O şöyle düşünüyordu: 
M aarif Vekili, 500 lira ücretli nasıl bir makam ihdas edebilirdi, müsteşarların 
eline geçen para bunun yarısı iken?

Bu müdür bir gün İstanbul gazetelerinde B. M. Meclisi’nin 500 lira ücretli 
Talim Terbiye Reisliği makamını kabul eylediğini okumuştu. M aarif Vekili de 
birkaç gün sonra telgrafla onu Ankara’ya çağırıyordu.

Bu adam Cumhuriyet’in merkezine vardığı gün M aarif Vekilliği merdiveninde 
Necati’ye rastlamıştı. Beraberce Vekillik odasına gittiler. Vekil, İstanbul’dan gelen 
müdür ve profesöre şunları demişti:

- “İlim Hcyeti’nde Talim Terbiye Dairesi’nin kurulmasını sen de savunmuştun. 
İşte ben seni bu daireye reis olsun diye çağırdım. Azalıklarma da Avrupa’da talebe 
müfettişimiz olan Zeki Mcsud [AlsanJ’u, İstanbul Muallim Mektebi müdürü 
İbrahim Alaeddin Gövsa’yı, İstanbul Üniversitesi’nde profesör ve Kız Muallim 
Mektebi’ndc öğretmen olan Haydarı ve M aarifte Orta Tedrisat Umum Müdürü 
iken istifa eden ve şimdi Sıhhat Bakanlığı’nda mütercim bulunan Avni Başman’ı 
tayin ediyorum.”

O zaman bu müdürle Vekil arasında şöyle bir konuşma geçmişti:

- “ Neye müsteşar Nafı A tuf Bey’i bu dairenin başına geçirmiyorsunuz?”

- “Ha sen, ha Nafı... Benim için ikiniz de birsiniz. Bu işi önce ona teklif 
ettim, kabul etmedi ve bana seni tavsiye etti. Eğer razı edebilirsen onu tayin 
ederim. Yalnız bilmelisin ki o halde seni tekrar İstanbul’a göndermem. O vakit 
sen müsteşarlığa geçersin”

Böyle bir teklif karşısında kalan müdür içinden gülerek Vekile şunları 
söylemişti:

- “Eğer Nafı, Talim ve Terbiye Reisliği’ni kabul ederse müsteşarlığa getirilmesi
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faydalı olacak zatı düşünürüz. Şimdi bana müsaade edin de onu göreyim ve Talim 
ve Terbiye Reisliği’ni kabul etmesi için ben de uğraşayım”.

Vekil, “hayhay” deyince İstanbul’dan gelen Kız Muallim Mektebi Müdürü 
müsteşarlık odasına gitmişti.

Doğrusu Nafı’nin Talim ve Terbiye Reisi olmasını o sadece bu mevkie en 
layık adam budur diye verdiği karardan ileri gelmemişti. Hatta öteden beri 
birçok meziyetleri bakımından rahmetliyi çok sevdiği için de böyle bir teklifte 
bulunmamıştı. O, kendisinin İstanbul’da bulunmasını zaruri görüyordu. Çünkü 
bir takım aile meseleleri de onun bu şehirde bulunmasını gerektiriyordu.

M üsteşarın odasına girince masasında oturan Nafı’ye şunları demişti:

- “Sana gelmezden önce Vekil Bey’e rastladım. Bana Talim ve Terbiye Dairesi 
Reisliği’ni teklif etti. Ben ona “neye Nafı A tufu bu mevkie getirmiyorsunuz” 
dedim. O, bana “ha sen, ha Nafı... Benim gözümde birbirinize müsavisiniz” diye 
cevap verdi. Bu işi neye kabul etmiyorsun sen? Eline geçecek para bugün aldığının 
bir misli fazla olacak... Sonra iyi bir iş. Sen fazla para almaya benden daha layıksın, 
hem muhtaçsın biliyorum. Baktığın insanların adedi benimkilerden ziyade... 
Sonra bilirsin, ben maarifte çok para alan adamım: Üniversitede profesörüm, Kız 
Muallim Mektebi’nde de m üdür...”

Nafı, eski arkadaşının yüzüne dik dik bakıyordu. Sonra şunları dedi:

- “Ben bu işi yapamam ve kabul etmem, ben daha çok maarifin idare kısmından 
yetiştim, sen hocalıkta bulundun. Seni hocalar benden fazla severler, bilirim. 
Hem, kuzum ikimiz baş başa kaldığımız zamanlar şu maarif merkezini ve orada 
çalışan insanları çekiştirip dururduk. Şimdi iyi bir [kişi] M aarif Vekili oldu. Her 
işte bana yardım edin diyor; sen bundan nasıl kaçarsın?”

İstanbul’dan gelen adam Nafi’ye Talim ve Terbiye Reisliği’ni sen kabul 
etmelisin dedikçe o, bu sözleri mutadı olan şekilde yani yavaş yavaş tekrar edip 
duruyordu. Bu tarzda konuşma bir buçuk saat kadar sürmüştü. Odaya Vekil’in 
hademesi girdi. M üsteşarın masasının karşısında oturan zatı “M aarif Vekili sizi 
çağırıyor” demişti. O da kalktı, Vekil’in yanına gitti. M aarif Vekili İstanbul’dan 
gelen adama somyordu:

- “Nafı’i ikna edebildin mi, Talim Terbiye Reisliği’ni kabul etmesi için”?

- “Hayır, o ben bu işi kabul etmem diyor”.
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- “Gördün mü? Sen ne düşünüyorsun?”

- “Mademki beni tayin etmeğe münasip görmüşsünüz, istediğiniz vakte kadar 
bu vazifeyi yapmaya çalışacağım. Yalnız sizden bir ricam var benim. Bu işe asıl 
olarak beni tayin etmeyin, ben yine şimdiki işlerimde kalayım; fakat istediğiniz 
zamana kadar Talim ve Terbiye Reisliği’ni vekil olarak yapayım”.

Bu teklif karşısında Necati’nin gözü parlamıştı. Sevindiği belli idi. Zili çaldı. 
Hususi Kalem M üdürü’nün yanında oturmakta olan Talim ve Terbiye azalarını 
çağır diye hademesine emir verdi.

Bir dakika sonra hepsi Vekil’in odasında idiler. Yalnız Avni Başman yoktu. 
Vekil bunlara şu sözleri söyledi:

- “Hepinizi tebrik ederim bu yeni işinizden dolayı. Sizin hepiniz böyle bir 
heyete reislik edebilirsiniz, o kabiliyette insanlar olduğunuza şüphe etmiyorum. 
Yalnız ilk defa nöbetin Em in’le başlamasını ben doğru buluyorum. Onun için 
Reis Vekili olarak onu seçtim”.

Bu sözleri işitince “ben Talim Terbiye Reisi olmayayım, sadece istediğiniz 
zamana kadar vekillik edeyim” teklifime karşı Necati’nin ne için sevindiğini artık 
anlamıştı o. Bu vesile ile Zeki Mcsud [Alsanj’un ve İbrahim Alaeddin Gövsa’nın 
hatırını alıyordu da “neye bizi reis seçmedi acaba?” diye hatırlarına gelebilecek 
olan soruyu önlemiş oluyordu.
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■

ilk Okul Programı

Vasıf [Çınar] Beyin vekilliği zamanında mecburi tahsil beş yıla indirilmişti. 
Bunun üzerine bir müfredat programı da yapıldı. Fakat doğrusu bu liselerin 
ilk kısmındaki beş yıllık programın ufak tefek bazı yerlerini değiştirerek maarif 
müdürlüklerine gönderilmesinden ibaretti. Onun için ilk kurulan Talim ve 
Terbiye, bu okullar müfredat programlarını başkan aşağı yeniden yapmağı 
düşündü.

Avni Başman45 İtalyanların yeni yaptıkları ilkokul programlarını örnek 
alalım teklifinde bulunmuştu. Heyetin diğer azası da bu fikri doğru buldular. 
Italyan programının en büyük hususiyeti yalnız öğretmenlere her sınıfta şunları 
okutacaksın demekle kalmaması ve nasıl okutulacağını ve o dersi koymaktaki 
maksat ve hedefi tespit eylemesi idi. İşte azadan Avni, İtalyan programını örnek 
yapalım derken biz de böyle yapmalıyız fikrini ileri sürmüştü.

Bir ay uğraşılmıştı da ilkokulların yepyeni şekildeki müfredat programı 
meydana gelmişti.

45 Avni Başman 1950’de Maarif Vekili olan zattır. Talim ve Terbiye memleket maarifi için hayırlı ve yeni 
neye karar vermişse, bu Avni Başmanın teklifiyle olmuştur. Bunu söylemekten ayrıca zevk duyuyorum. 
“Prevantoryum” sözünü de dilimize kazandıran odur. Hastalığa müsait çocukları birkaç ay orada 
barındırmağı teklif eyleyen de o olduğu gibi. Lisede okuyan çocuklarımızı tatil aylarının bir kısmında 
kamplarda toplama ve onlara beden terbiyesi idmanları yaptırma düşüncesi de ondan gelmiştir. Sonradan 
bunlara “askeri kamplar” denildiği için bu fikrin ilk defa milli savunmadan çıktığım sananlar hayli çoktur. 
Halbuki bir gün Avni Başman, Talim Terbiye’deki arkadaşlarına şunları diyordu: “Bizim çocuklar tatil 
zamanlarını iyi geçirmezler. Bence onları kampta toplamalı ve bu gençlere beden terbiyesi hocaları idmanlar 
yaptırmalıdırlar. Hatta askerliği sevdirmek için milli savunmanın bu kamplara bir kurmay subayı memur 
etmesi iyi olur”. Avni’nin bu teklifi Milli Savunma’ya yazılmıştı. O yıl, bu vekillik kamplara birer subay 
gönderdi.
O sıralarda Genel Kurmay Başkanlığı Talim ve Terbiye Reisi olan general [Hüseyin] Hüsnü Emir Erkilet’in 
İtalya ve Almanya’da gördüklerine dair verdikleri raporda okullara askeri derslerin konması ve kampların 
mecburi hale getirilmesi yazılı idi. Şu var ki bu sonradır.
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Bir Talimatname

O zamanki Talim Terbiye Reisi için en önemli meselelerden biri şu idi: 
Dairesine ait vazifeleri tespit ettirmek ve idare mevkileri ile bizzat vekilin içtihadı 
ile bu heyetin kararları çatışacak olursa ne yapılacağının belli olmasını sağlamak. 
Çünkü bu reise göre, yeni kurulan Talim Terbiye Heyeti’nin ilk işi, kendi 
dairelerini ilk defa düşünenlerin maksat ve hedeflerini korumaktı.

Reis bir gün oturdu, bütün bunlara dair bir talimatname müsveddesi yazdı. 
Arkadaşlarına okudu. Onların kabul eylemesi üzerine bu müsveddeyi aldı ve 
vekilin yanına gitti. O, bunu müsteşarına ve bazı umum müdürlere okutmuştu.

Bu talimatnamede münakaşayı davet eden madde şu idi: “İşbu talimatname 
belirtilen vazifeler hakkında Talim Terbiye heyetinin verdiği kararlar vekâlet 
makamınca icra edilir. Ancak her hangi bir karar vekillikçe kabul edilmezse veya 
o karar hilafına iş görülürse mesele senesi içinde maarif şurasına tevdi olunur”.

Bu kanaate o devirdeki maarif müsteşarı da, orta tedrisat umum müdürü de 
muhalif idiler. Onlar, “böyle şey olmaz” diye tutturmuşlardı. Reis izahat verdi: “Bu 
madde kalkarsa Talim Terbiye Dairesi’nin sebebi kalmaz” dedi. Bereket versin 
vekile, o Talim Terbiyeyi kuran zattı. Reise hak veriyordu. Çünkü biliyordu ki 
gerek Talim Terbiye’nin vazifesi, gerek maarif şurasının işi vekilin veya idarede 
bulunanların hoşuna gitmek değildi. Tersine gerektiği zaman onlara “bu işi bizim 
kafamız almıyor” demekti. Vekil, elbette bu madde talimatnamede bulunmalıdır 
dedi ve diğerlerinin buna muhalif olmasına aldırış etmemişti.

Reis vekili, müzakereden çıkıp da odasına gelince “talimatname ne oldu?” 
diyen bir arkadaşına münakaşa konusunu hikaye ettikten sonra şunları söylemişti: 
“Müsteşar bilirsiniz ki benim yakın arkadaşımdır. Eskiden onunla dertleşirken “ 
ah” derdik, “maarifte karar-ı kesin bir daire olsa da bugün buna, yarın şuna karar 
verilmese... yazık ki bu zarureti maarif işlerinde hiç bulunmamış vekile kolaylıkla 
anlatmak mümkün oldu da bütün ömrü maarif işlerinde geçen bazı zatları ikna 
etmek kabil olmadı. Demek ki Fransız feylesofunun dediği çok doğru. Bu adam 
öteden beri var olan makamlarda insanlar değil, iskemleler, koltuklar düşünür
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diye. Ben eminim, müsteşarla eğer evinde konuşsaydım eskisi gibi söyleyecek. 
Ancak müsteşarlık iskemlesine oturdu mu, artık kendi kanaatini unutur da 
seleflerinin kusurlarını savunup duruyor”.

50 B ild ik le r im  /  Mehmet Emin Erişirgil



Mesleki Öğretim

Rahmetli Necati IV. İlim Heyeti’ne davet ettiği bir Edebiyat Fakültesi 
profesörüne “sen de” demişti, “başkaları da nafile Ü7,crime tesir yapmaya 
kalkmayınız. Ben maarifin şimdilik yalnız umumi terbiye işiyle meşgul olması 
taraftarıyım. Hem canım, benim bu işleri başaracağımda şeflerim şüphe edip 
dururlarken nasıl başka bir yükü üzerime alırım da teknik öğretim, ticaret 
öğretimi ile de uğraşacağım derim. Onlarla meşgul olacak yer M aarif Vekilliği 
değil, Sanayi ve Ticaret Vekilliği’dir”.

Gerçekten de öyle oldu. Darül eytamlar bütçesini umumi bütçe içinde 
kaynatınca bu müesscselerin bazılarında bulunan makineleri de, aletleri de Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı’na vermişti.

* * *

Bu tarihten bir buçuk yıl sonra bir gün Necati Bey, Talim Terbiye reisinin 
yanına gelmiş, masasının üzerine bir tomar kağıt bırakarak “bunları bastıracaksınız, 
Doktor Abdullah Cevdet Bey tercüme etmiş*6. Kitabı yazan bir Belçikalı imiş, 
onu da mütehassıs tahsisatıyla davet edeceksiniz. Hani sen de, müsteşar da 
tutturmuşdunuz ya teknik öğretim olmayınca umumi terbiye daima eksik kalır 
diye. Bu Belçikalı bu türlü okulların hangisi açılmalıdır memleketimizde diye bize 
rapor verecek, biz de bu işe başlayacağız”47.

46 Doktor Abdullah Cevdet B e/in  yaptığı bu tercümeleri zamanın başbakanına mı yahut cumhurreisine mi 
göndermiş olduğunu bilmiyorum. Bunu o zaman Vekile soramamıştım.

47 Talim Terbiye reisi İstanbul Sultanisi’ne ilk defa öğretmen olduğu zaman onun dersine sarıklı ve sakallı 
bir maarif müfettişi gelmişti. Bu zatın adı Mustafa Asım Efendi’dir. Mustafa Asım Efendi, ilk mebuslar 
meclisinde aza idi. Fakat Ittihad-ı Terakki’den Hürriyet ve İtilafa geçtiği için ikinci defa mebus seçilmemişti 
ama Maarif Nezareti onu müfettiş olarak almıştı, imparatorluğun son devrinde de ayan oldu.
Bu müfettiş ile genç hoca dersten çıktığı zaman o bu öğretmene hüzün içinde bizim maarif sistemimizi 
şöyle anlatmıştı: “Bizim maarif sistemimiz” demişti, “minarelere benzer. Her minarenin içinde bulunan 
merdivenlerin ortasında kaldınız mı güneşi görmenize ihtimal kalmaz. Fakat şerefeye çıktınız mı göğü de, 
güneşi de görürsünüz. Maarif sistemimizde bu şerefe yüksek öğretimdir. Ona çıkamayan gençlere doğrusu 
ben acıyorum. Tıpkı minare şerefesine çıkacağım diye uğraşıp da minarenin ortasında kalanlar gibi...”
Bu benzetiş hiç de gerçekte olandan uzak değildi. Onun içindir ki Talim Terbiye Reisi o vakitten beri, 
maarifin açtığı her müessesenin yukarı okullara gençleri hazırlamaktan başka [bir görevi olmadığı] 
fikrindedir.
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O zaman bu sözlere muhatap olan adam böyle birkaç ay için mütehassıs 
getirmenin şiddetle aleyhinde idi. İlk defa adını duyduğu Belçikalı birkaç ay 
içinde bizim ihtiyaçlarımızı nereden görecekti? Bu düşünce ile olacak ki Vekile 
şunları söylemişti:

- “Hayhay, bir mütehassısı davet edelim ama iki üç ay için değil, hiç olmazsa 
iki sene için... Bir adam ne kadar zeki olursa olsun iki ay içinde yabancı bir 
memleketin ihtiyacını nasıl görür?”

Vekil, çok ameli bir adamdı. Talim Terbiye Reisi’ne “canım” dedi, “biz 
istediğimizi yapacağız, fakat bilirsin, bu memleket benim sözüme de, senin 
sözüne de değer vermez. Gerekir ki bir yabancı bizim istediklerimizi söylesin”.

O sırada odaya hademe girdi. Bir milletvekilinin kendi odasına geldiğini 
Vekile haber vermişti, o da kalktı gitti.

Rahmetli Doktor Abdullah Cevdet Bey çok cimri bir adamdı. Şüphe yok, kağıt 
parası vermeyeyim diye olacak tercüme ettiği bir kitabı büyük takvim kağıtlarının 
altına yazmıştı; hem silerek, bozarak. Onun için Reis bu kağıtları okuyamadı. 
Kendi kendine “basıldığı vakit okurum” demişti.

Ertesi günü o, Talim Terbiye’deki arkadaşlarını topladı, Vekil’in arzusunu 
söyledi, onlar da “pekâlâ” dediler. Bu karar üzerine o kitabı Devlet Matbaası’na 
gönderdiği gibi asıl eserin sahibini de iki üç ay gelsin ve memleketin teknik öğretim 
ihtiyacı hakkında bir rapor versin diye Brüksel’deki Türkiye Maslahatgüzarına 
Vekil ağzından bir yazı yazmıştı.

Bu Belçikalı iki ay sonra geldi. İstanbul liselerinde fizik öğretmeni iken 
müfettiş olan bir zatı da vekillik onun yanma memur etmiştik.

Şu var ki reisin korktuğu başına gelmişti. Belçikalının verdiği raporun bir 
kısmı kendi yazdığı bir kitaptan çıkarılmış yahut Belçika’da mesleki öğretim 
veren okulların programlarından koparılmıştı. Çünkü onlar matbu idiler.

* * *

M aarif Vekilliği her zaman belli başlı üç umum müdürlükten terekküp 
eder[oluşur]: İlköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim umum müdürlükleri... 
Bunlardan işi en az olan daire yüksek öğretimdir: Hele o sıralarda... Çünkü
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memlekette mevcut bir İstanbul Darülfünunu vardı. Güya yükseköğretim buna 
bakacaktı. Halbuki bu darülfünun muhtar idi, yani hocasını kendi seçer, eğer 
seçtikleri adam iki kişi ise bunlardan birini vekil tercih ederdi, ama üniversite 
rektörü bu umum müdürden çok, hem pek çok kuvvetli adam olduğu için gerek 
bunu, gerek diğer işlerini vekille halleder, yüksek öğretime sadece yazmak düşerdi.

Yüksek okulların en önemlileri başka bakanlıklara tabi idi: [...] Mektebi, o 
zamanlar “nafıa” diye anılan Bayındırlık Vekilliği’ne, Ankara Hukuk Mektebi 
Adalet Vekilliği’ne, Ankara’daki Ziraat, Baytar [Veteriner], Orman fakülteleri 
Ziraat Vekilliği’ne bağlı idiler. Şu halde Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğü’nün 
meşgul olacağı yüksek okullar, sadece Mülkiye Mektebi ile Gazi Terbiye 
Enstitüsü ve İstanbul’daki Yüksek Ticaret Mektebi idi. Bunların merkezce halli 
gereldi işleri ne kadar olabilirdi“?

Bu dairenin işleri arasında sonradan Avrupa talebe meselesi de katılmıştır". 
Fakat bu meselenin belli başlı birkaç cephesi vardı. Biri talebi gönderme, yani 
her yıl devlet hesabına Avrupa’ya gidecek talebe miktarını belirtme ve onlar 
tahsillerini bitirdikten sonra nerelerde kullanılması gerekli olduğunu önceden 
tayin etme gibi meseleler. İşin bu cephesi yüksek öğretim umum müdürlüğüne ait 
olmaktan ziyade Talim ve Terbiyc’nin karar vermesi gerekli konulardandı.

Gençlere Avrupa memleketlerinde bulunduğu sıralarda doğru yolu göstermek, 
üniversitelerdeki profesörleriyle temas ederek iyi tahsil edebilmelerini sağlamak, 
onların Talim ve Terbiyece kabul edilen okuma planlarına uyup uymadığına 
bakmak, her birinin Avrupa’daki tavır ve hareketi hakkında vekilliği aydınlatmak 
işi ise oradaki talebe müfettişlerinin vazifesi idi. Bu talebe müfettişleri, diğer 
müfettişler gibi, Teftiş Heyeti Başkanlığı’nın emrinde idi. Şu halde yüksek 
öğretimin bu alandaki belli başlı işi şunlardı: Her iiç ayda bir Avrupa’da bulunan 
talebemizin bordrosunu yaparak paralarını zamanlarında ora bankalarına 
göndermek, müsabaka imtihanı için komisyonlar kurmak... v.s. Bence bu 
işlerin en nazik kısmı bütçenin B. M. Meclisi’nden çıktığı mali yılbaşında bir 
an önce onlara maaşlarını göndermekti. Çünkü bu talebe mali yılbaşının hangi 
ay olduğunu unutursa sekiz on gün sıkıntı içinde kalmaları ihtimali vardı. Onun 
için daha önce ora talebe müfettişlerine bu ay maaşlarını talebe on gün sonra 
alacaktır diye yazmak gerekiyordu. Kısacası ne olursa olsun, yüksek öğretim 
umum müdürlüğünün işleri çok azdı, diğer umum müdürlüklere nazaran.

Onun için yüksek öğretimin adına teknik öğretim ilave edildi ve buranın
48 Yenilerin İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, eskilerin Güzel Sanatlar Mektebi dedikleri müessese, o

devirde, maarifte kurulan Güzel Sanatlar Miidürlüğü’ne bağlanmıştı.
49 Avrupa talebe işlerinin yüksek öğretime ait olan kısmını daha önce hususi kalem müdürlüğü yapardı.
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umum müdürü olarak da Belçika’dan getirilen mütahassızın yanına verilen 
umumi müfettiş tayin olunmuştu.

Kısa bir müddet sonra, bütün vekillikler müsteşarları gibi, M aarif Müsteşarı 
da milletvekili seçilmişti. O  zaman maarif müsteşarlığına bu yüksek ve teknik 
öğreti umum müdürü getirildi. Onun yerine ise Erkek Muallim Mektcbi’nde ve 
Galatasaray Lisesi’nde fizik hocası olan ve Çapa Kız Muallim Mektebi’nde bir 
müddetten beri müdürlük eden zat tayin edilmişti.
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Okul Kitapları

Sultan [II. Abdül] H am it zamanında çocuklarımızın eline verilen kitaplar 
maarifçe sansür edilirdi. [II.] Meşrutiyet ilan edildikten sonra her türlü sansür 
kalktı. O  zaman mektep hocaları da istedikleri kitabı talebelerine okutabiliyorlardı. 
Fakat sonraları meşrutiyet M aarif Nazırlığı okullara tavsiye edilecek kitapları 
tetkik etme ve kabul eyleme usulüne girdi. Maksat meydanda idi: Çocuklarımıza 
en elverişli kitapları ayırmak istiyorlardı.

İşte, milli Talim ve Terbiye Dairesi böyle bir duruma varis [mirasçı] olmuştur. O, 
bu işi yoluna koymaya güya büyük çapta başlamak istedi. Kitap basanlara yazdı okul 
kitaplarını göndersinler diye. Ankara’da bunları incelemek üzere komisyonlar kurdu. 
Onların verdikleri kararlar üzerine kitaplan kabul eyledi. Kendi emrindeki Devlet 
Matbaasına“ bunların fıyadannı tespit ettirerek listeler halinde okullara gönderdi.

Bu türlü çalışmalar haklı haksız şikayetlerin önünü alamadığı gibi bir takım 
yazarları da darıltmaktan başka işe de yaramamıştır. Umumiyetle bu tedbirden 
beklenen neticenin hâsıl olmaması yahut şikayetlerin devam eylemesi iki sebepten 
ileri gelir. Programına uygun usulü tatbik edenlerin şahıslarına ait eksikliklerden; 
kahııl edilen usulün yanlışlığından. Eğer usulü tatbik edenlerin şahıslarına ait 
eksiklikler, beklenen neticeyi elde etmemeye sebep oluyorsa o zaman bunlar 
ortadan kalkacaktır denebilir. Fakat bu hal takip edilen metoddan ileri gelmişse 
beklemek beyhudedir. Çünkü kimin eliyle veya elleriyle tatbik edilirse edilsin 
arzu edilen netice hâsıl olamaz. O  zaman usulü derhal değiştirmek gerekir. Acaba 
okul kitaplarını ayırma işinde bunlardan hangisi vardı? Onu bugün de düşünmek 
gerektiği için bu husustaki fikirlerimi yazmaya lüzum görüyorum. Çünkü tek 
kitab yolundan ayrıldıktan sonra eski tarz, üç aşağı beş yukarı devam edip duruyor.

Bugün de okul kitabı yazan adam bunu makine ile yazar veya yazdırır. Talim 
ve Terbiyeye verir. Talim ve Terbiye Dairesi bu müsveddeleri incelettirir. Ne 
yönden? Hem maddi hata var mı, yok mu? Hem  yazddığı sınıfın programına 
uygun mu, değil mi? Hem pedagojik değeri var mı, yok mu? Talim ve Terbiye 
bunları kimlere incelettirir? Elbette uzun zaman bu kitabın içindeki konuları 
okutan ve fakat aynı sınıflar için kitap yazmamış olanlara...
50 O  zamanlar Maarif Matbaasına Devlet Matbaası denirdi. Para ve pul basmak üzere Ankara’da Devlet

Matbaası yapılmasına dair kanun çıkınca bu müessesenin adı “Maarif Matbaası” olmuştur.
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Bu inceletmenin hiçbir zaman arzu edilen neticeyi vermediği muhakkaktır. 
Çünkü kitapları dikkatle tetkik eyleme zannedildiğinden çok güçtür: Hele bu 
bahisleri birkaç yıl okutmuş olan hocalar için... Çünkü onlar aynı şeyleri okuta 
okuta bildikleri için dikkatleri kitap üzerinde olamaz. Diğer taraftan elbette 
kitabı yazan adam, tetkik edenden daha bilgilidir, hiç olmazsa yazdığı bahislerde. 
Çünkü onu yazarken en aşağı iki üç Fransızca veya İngilizce kitabı görmüştür.

Programa uyma işine gelince; bu mesele bizim öğretmenler tarafından iki 
türlü anlaşılır: Bir kısmına göre programlardaki sıranın kitaplarda da bulunması 
lazımdır. Bazılarına göre ise, program esas itibarıyla o sınıfta okunacak bahisleri 
ihtiva eder. Binaenaleyh kitabı yazanın o sırayı takip etmesi şart değildir.

Bir müsveddeden eserin pedagojik değerini anlamak ise çok, pek çok maharet 
ister. Bence bu yönden en isabetli hüküm, kitap basıldıktan ve iki yıl üst üste 
okutulduktan sonra bilgili öğretmenin varacağı kararlarda bulunması gerekir. 
Onun için bir okul kitabı hakkında verilecek raporda peşin olarak pedagojik 
değeri var veya yok sözü çok zaman büyük bir kıymet ifade etmez.

Farz ediniz ki, bu incelemelerde yukarıda saydığım mahzurlar önlenmiştir. 
Bununla iş bitmez ki... “Eseriniz kabul edilmiştir, bastırırsanız mektep kitapları 
listesine koyacağız” diye müellife verilen nüshalardan birini alınca o, eskiden Bab-ı 
Ali Caddesi denilen ve şimdiki adı Ankara Caddesi olan yerdeki şirketlere yahut 
başka mahalde türeyen adamları “bu müsveddeyi alın ve bana telif hakkı olarak 
da şu kadar para verin” der. Bu teklif karşısında kalan tâbi [yayıncı] münhasıran 
iki nokta düşünür: 1- Kitabın sahibi tanınmış bir adam mı? Onun adının kitapta 
olması öğretmenlerin bir kısmı için çekici olup da acaba çok satabilir mi? 2- 
Kendisinden o cinsten daha ucuza alınmış ve basılmış kitap var mı? Eğer yazan 
adam tanınmış bir insan değilse yahut onu basacak şirketin elinde o ders için 
başka kitap varsa verilen müsveddeyi okutmaksızın “bizde başkasının eseri var” 
der ve iade eder. Hoş okusa veya okutsa bile, “bu eser şimdi değilse bile ileride çok 
lazımdır, çok satılacaktır” diyebilecek olan Ankara Caddesi’nde kaç kişi var ki...

Okul kitabı basıldıktan sonra fiyat takdirine ve kitabın üzerine konulmasına 
sıra gelir. Vekillik ya forma başına fiyat takdir ederyahut bütün formalar Ankara’ya 
geldikten sonra fiyatım tayin ederek basana bildirirsı.

51 Bunlar dışında başka muameleler de vardır. Eserin bir nüshası, belki yazar değiştirir diye Talim ve Terbiye’de 
saklanır ve basıldıktan sonra bu nüsha ile karşılaştırılır.
Bundan birkaç yıl önce idi. Okul kitapları listesine giren bir coğrafya kitabında Hatay vilayeti Suriye 
haritası içinde gösterilmiş diye gazeteler yazmışlardı. Anlaşılıyordu ki gerek Maarif Vekili, gerek Talim 
ve Terbiyede çalışanlar bu duruma sinirlenmişlerdi de bize verilen örnekte böyle bir harita yoktu, müellif 
sonradan koymuş, biz bu işi tahkik ediyoruz diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Ben olsaydım bu işi sadece polisi 
ilgilendirir der ve sonra okullardaki öğretmenleri bir tamimle bundan haberdar kılardım. Şu şartla ki hiçbir 
kitabın üzerine “M aarif Vekaleti’nce tetkik ettirilmiştir” kaydı konulmayan bir rejime Maarif Vekilliği [...]
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Fakat kim takdir edecekti maliyet fiyatım? Diyeceksiniz ki maarifin kendine 
bağlı bir matbaası var ya, oraya gönderir ve takdir ettirir. Şu var ki bu matbaa 
normal işleyen bir basın yeridir. Eski Bab-ı Âli’nin sokaklarında birkaç makineye 
sahip öyle yerler vardır ki bunlar bastıkları eserleri normal işleyen matbaaların 
kabul eyledikleri fiyattan çok aşağıya mal edebilirler.

Fiyat meselesi deyip geçmeyin, bu iş hem maarifi, hem öğretmenleri ve okulu, 
hem de çocuk babalarını yakından ilgilendirir. Kitapçı ne kadar ucuza eseri 
bastırabilirse, okul kooperatiflerine ve kitapçılara o nispette çok iskonto yapabilir. 
Bu iskontonun mühimce bir kısmını ise okul kooperatifleri fakir çocuklara parasız 
kitap vermek için kullanır. Onun için kitapçılar bastıkları eser fazla satılsın diye 
de ucuza mal edecek sokak arası matbaacıları tercih ederler ve hatta iş olmadığı 
vakitler için onlara avans para bile verirler. Bundan başka kitap tabileri [yayıncıları] 
için üç nevi okul vardır: 1- Göz önünde olan yerlerdeki okullar, 2- Müfettişlerin 
uğrayacağı zannedilen mahallerdeki okullar, 3- Bunların uğrayacağı çok şüpheli 
olan uzak yerlerdeki kasaba ve köy okulları. Kitap basanlar kendilerine bağladıkları 
matbaalara şu emri verirler: Bu kitaptan şu kadarını iyi cins kağıt, mürekkep ile 
basacaksın, şu kadarını da en kötü kağıtla, en kötü mürekkeple tabedebilirsin. 
Öyle köyler vardır ki oraya gönderilen kitaplar ne kağıt, ne kapak kağıdı, ne 
mürekkep bakımından ele alınamaz.

Bu mahzurlar görüldüğü için mi, yoksa diktatörlük olan bazı yerleri taklit 
lüzumuna Vekaletçe inanıldığından mı, bilmiyorum, bir müddet tek kitap usulüne 
gidildi. Sonraları bunun da mahzurlu olduğu görülünce eski usule yakın bir hale 
dönüldü.

Acaba okul kitabı meselesinde, şimdiye kadar tecrübe edilen usuller dışında 
bir yol yok mudur? M aarif işiyle meşgul olanlardan kimse, bu ikisi dışında hiçbir 
usul bulunamaz diyemez.

O halde takip edilen usulün fenalığı yüzünden beklenen neticeyi asla 
doğurmamış bir sisteme gidiliyor da neye mesela:

1- Okullar için herkes kitap yazabilir ve bastırabilir. Bu kitapların iyilerini 
bulup çocuklara ve gençlere tavsiye eylemek öğretmenlere aittir.

2- Mekteplerimiz için kitap yazanlar hangi derecedeki okulların hangi 
sınıflarında okutmak istediklerini kitap kabının üzerine yazmalıdırlar.

3- Maarif Vekilliği okul kitaplarını tetkikten ve fiyat takdir eylemekten 
vazgeçmiştir. Ancak programda mevcut bazı derslere ait kitapların okutulmaması
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veya bazılarının çok pahalıya satılması karşısında Vekillik şimdiye kadar 
okullarımızda okunan eserlerden birer tanesini yeter miktarda yayınevlerinde 
bulunduracaktır.

4- Alfabe, tarih, kıraat kitaplarını 1960-1961 öğretim ydına kadar M aarif 
Vekilliği basacaksa da bu tarihten sonra o eserler de diğer kitaplar gibi serbestçe 
basılacak ve okunacaktır.

5- Öğretmenler bütün talebelerine aynı kitabı tavsiye etmemelidirler. Eğer 
piyasada o sınıfta okuttuğu ders için birkaç eser varsa bunların hepsini sınıf 
talebesine tavsiye edebilirler. Şu var ki çocuk babalarını fazla masrafa sokmamak 
için her talebeye bir kitap aldırmalıdırlar ve bunları birbirleriyle sene içinde 
değiştirmeye teşvik eylemelidirler: Mesela sağ tarafta oturan talebeler şu kitabı, 
ortada oturanlar falanın, solda oturanlar ise filanın eserlerini alacaklardır diyerek. 
Böyle yapan öğretmenler sene ortasında sağ taraftakiler ortadakilere, ortadakiler 
sol taraftakilerle kitaplarını değiştireceklerdir diye öğretim yılı başında talebelerine 
ihtarda bulunmalıdırlar.

6- H er yıl Eylül ayında öğretmenlerin iki yıl okuttuktan sonra en üstün 
görecekleri kitap müellifine şu miktar ikramiye verileceği maarifçe ilan olunmalıdır.

7- Müfettişler bir öğretmen hakkında rapor verdikleri zaman onun sınıfına 
hangi kitap veya kitapları tavsiye eylediklerini Vekilliğe yazacaklardır, kendi dersi 
için basılmış kitapları hiç görmemiş olanları hangi sebebe mebni olursa olsun, 
mevcut kitapların en kötüsünü talebesine tavsiye eylemiş bulunanlar hakkında 
“terfi edemez” kaydını koymaya mecbur olacakları Vekillikçe tamim edilmelidir,

gibi bir tarz kabul edilmiyor? Bunu bilecek durumda değilim ben.
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Kitap ve Mecmuaların Satış işi

Bir gün Talim ve Terbiye Dairesi’nde şu mesele konuşuluyordu: Bu memlekette 
fikir adamı yetişmiyor. Acaba bunu yetiştirmek için M aarif Vekilliği ne yapmalı? 
Bu suale her arkadaş başka başka yönleri göz önüne getirerek cevap veriyordu 
ama hepsi böyle bir hedef için [II.] Meşrutiyet’in son yıllarında yayınlanan Yeni 
MecmuaIs21 gibi bir organ kurmayı şart görüyorlardı. Onlara göre, tıpkı o devirde 
olduğu gibi, Cumhuriyet’te de böyle bir mecmua olmalıydı. Fakat bu mecmua 
etrafında birçok kalem sahiplerini toplayabilmek için onun resmî veya yarı resmî 
bir hüviyeti bulunmamalı idi. Orada herkes düşüncelerini istediği gibi serbestçe 
yazıp münakaşa edebilmeliydi53. Bu konuşmayı Talim ve Terbiye Reisi, M aarif 
Vekili’ne söylemişti. O, “ben hususi olarak sermaye tedarik edebilirim” dedi, bir 
müddet sonra Hayat adıyla bu mecmua çıktı. Şimdi de aynı adla bir mecmua 
çıkıyor: Hem  zengin bir bankanın himayesinde1**1. O zamanlardan buyana ilerleyip 
ilerlemediğimizi bu iki mecmua koleksiyonlarını karşılaştırarak anlayabiliriz.

* * *

Bu mecmua, Talim ve Terbiye reisi ile azalarının, yayınların satışı işiyle 
ilgilenmelerine sebep olmuştur. Görülmüştür ki Türkiye’de kitap satılmamasının 
başlıca sebebi her tarafta namuslu kitapçı bulunmamasındandır. Acaba ne için 
kitap satıcısı her tarafta olmuyor bizde? Şüphe yok kâr getirmeyen bir iş ondan. 
Eğer kitap satışı kârlı bir iş olsaydı muhakkak her tarafta bunu satan dükkânlar 
açılacaktı.

Türkçe kitap satışının bizde kârlı bir iş olmamasının sebepleri ise şunlardır:

1- Memleketimizde okuyucu gayet azdır. Bu kadar az kitap okuyan yerlerde 
elbette dükkan açılamaz.

52 “İlim, sanat vc ahlaka dair haftalık” yayın olan Yeni Mecmuanın ilk sayısı 12 Temmuz 1917 tarihinde 
yayınlanmıştır. Türk Ocağı’nın desteği ile çıkan derginin müdürlüğünü Mehmet Talat [Muşkara] vc Falih 
Rıfkı [Atay] yapmıştır.

53 [Bu konuyu daha iyi] anlamak için şu kitaba bkz: Emin Erişirgil; Bir Fikir Adamının Romanı, ss: 129-134, 
[Mehmet Emin Erişirgil; Ziya Gökalf/Bir Fikir Adamının Romanı, 2. baskı, ss: 109-114],

54 Erişirgil burada 1950’li yıllarda yayınlanmaya başlayan bir magazin dergisi olan Hayat mecmuasını 
kastetmektedir.
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2- Öyle yerler vardır ki kitap satan adam çevresinde bir eseri okuyacak ancak 
bir veya iki kişi bulabilir. Fakat bunun için İstanbul’a veya Ankara’ya mektup 
yazmaya, pul parası ödemeye mecburdur. İki üç kitap için bunu neye yapsın?

3- Kasabalardaki aktar, tütüncü, manifaturacı hatta bakkal ve eczacı hiç 
olmazsa yılda bir defa İstanbul’a veya Ankara’ya giderler. Bunlar mektep 
öğretmenlerinin çocuklara tavsiye edecekleri kitapları getirir ve bir ay içinde 
de satarlar. Okul kitapları dışında olanlar kısa zamanda satılmaz ki bunları 
dükkanlarında bulundursunlar.

4- Yabancı memleketlerden gelen kitaplara ve mecmualara ne münderecat 
[içerik], ne resim itibariyle rekabet etmeye imkan yoktur... Mesela Ankara’da 
Yenişehir’de açılan kitapçı dükkanlarına bakınız. Onlar nefis kağıtlı, güzel 
resimli İngilizce kitap ve mecmualar satmaktadırlar. Bizde basılmış olanların satış 
fiyatlarını iki misli artırsak bile yine bunları yapamayız.

5- Bizde bir nevi türedi gazete ve mecmua satıcıları vardır. Bunlar aldıkları 
gazete ve mecmuaları çok satılır nevinden görüyorlarsa paralarını gönderiler yahut 
onların satışları azalıyorsa kapatılacaklarına hükmederek parayı göndermezler. 
Bırakınız mecmua ve kitapları, gündelik gazetelerin bile böyle satıcılardan 
alacakları hayli yekûn tutar.

Düşününüz ki vaktiyle haftalık çıkan Hayat'ın fiyatı 10-15 kuruştu. Bu 
mecmua kapandığı zaman satıcılarından alacakları ise 3.200 lira tutuyordu'5.

* * *

M aarif Vekilliği bunu bildiği için satış meselesini hal maksadıyla ciddi iki 
teşebbüste bulunmuştu. Biri şudur: Postahanelerde birer camekanlı yer yaptırmak,

55 Bu durum eskisinden daha berbat bir halde devam edip gidiyor zanmndayım. Çünkü bir yıl kadar önce 
Ankara’da çıkan bir gazetenin idare müdürü bana şunları demişti: “Koca Türkiye’de maatteessüf vaktinde 
parasını gönderir ancak size sekiz on satıcının adresini söyleyebilirim...”
Şıı satırları yazdığım zamandan üç ay kadar önce eskiden Bab-i Âli denilen, şimdi adı Ankara Caddesi olan 
yerde kitaplarımın bulunduğu dükkan hükümet tarafından yıktırılmıştı. Ben de kitaplarımı Beyoğlu'nda bir 
kitapçıya verdim. Fakat tanıdığım valilerden biri eski satıcıya bir kart yazarak “şu kitabı ödemeli olarak bana 
gönderin” demişti. Satıcı kartı bana verdiği için ben de Bcyoğlu’ndaki kitapçıya vermiştim. Bu kitapçı ne 
dese beğenirsiniz? “Biz o kitabı” dedi, “ödemeli gönderemeyiz. Çünkü bunlar hem kart yazarlar, hem kitap 
için para vermezler”.
Bu söz karşısında doğrusu şaşırmıştım. “Canım” demiştim, “bu hem benim tanıdığım bir zat, hem vali. Hiç 
böyle bir şey onun hakkında düşünülür mü?” Kitapçı, tereddütsüz şu cevabı verdi: “Bilmezsiniz beyefendi” 
dedi, “ne adamlar var, ne adamlar... Matta büyük mevkileri olan insanlar arasında...”
Vaktiyle basılan kitapları satın almak suretiyle himaye eden iki müessese vardı: Maarif Vekilliği, Halkevleri. 
Halkevleri idaresi şimdi yok. O halde kitapların bir kısmını satın alacak yalnız Maarif Vckilliği’dir. Bunun 
yürüyemeyeceğini muhakkak bir gün anlayacağız. Fakat ne vakit? Onu bilmem. Yalnız şimdiden şurayı 
söyleyebilirim ki Türkçe eser yazanlar himaye edilmezlerse, yarı sömürge memleketlerde olduğu gibi, bizde 
kitapçılar yalnız İngilizce eserler satacaklardır ama Türkçe hiçbir kitap camekânlarında görülmeyecektir.
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yazarların ve kitap basanların gönderecekleri eserleri oralarda hem teşhir etmek, 
hem de sattırmaktı. Herhangi bir kitap yazan ve basan, isterse kitap ve mecmualarını 
postahanelere gönderecekti. Posta memurları bunları camekanlara koyacaklardı. 
Hatta müvezziler mektup götürdükleri adamlara “bakın” diyecekti, “yeni bir eser 
geldi bunu okumak istemez misiniz?” Kitap satışından bayie verilmesi mutad olan 
miktarı da bu müvezzilerin almaya hakları olacaktı.

Vekillik o sıralarda bu meseleyi Posta Telgraf Umum M üdürü ile konuşmak 
üzere bu satırları yazan adamı memur etmişti. Bu adam gitti, zamanın Posta 
Telgraf Umum M üdürü ile görüştü. Umum Müdür, bu teklifi çok iyi karşılamıştı. 
Çünkü hükümet bütçesinin dar olması sebebiyle müvezzilere ve postahanelerdeki 
küçük memurlara yeter derecede para verilemiyordu. Posta bulunan her yerde bir 
eseri okuyacak iki üç adam bulunacağı için bunların iskontolarını müvezzilere 
ve çok küçük memurlarına verecek ve böylece posta memuru bulmaktaki güçlük 
kalkacaktı.

Bunun için Posta Telgraf Umum M üdürü M aarif Vekilliği’nin Meclise 
kanun layihası sevk eylemesini bile fazla külfet gördü ve “ben yazarım ve kanun 
layihasını sevk ettiririm”demişti.

Bir hafta içinde de o umum müdürlüğün bağlı olduğu vekillik bu kanun 
layihasını B. M. Meclisi’ne gönderdi. Orada birkaç encümenden geçti. Nihayet 
Bütçe Encümeni’ne gitmişti.

O encümende bu işin müzakeresi, doğrusu fena bir vakte rastladı: Serbest 
Parti’nin kapanmasından bir parça önceki zamana... Bir sıcak gün o layiha 
encümende müzakere edilirken mebuslar kükremişdiler: “Biz”, diyorlardı, “kabil 
olsa İstanbul’da çıkan gazete ve mecmuanın Anadolu’ya girmesini yasak edeceğiz. 
Böyle bir zamanda nasıl olur da bunları postahanelerde sattırmaya kalkarız”.

Demagojiden ibaret olan bu düşünce iledir ki o kanun layihası encümence 
reddedilmişti. Bu memleket için bir talihsizlik addeylemek gerekir.

* * *

Yayınların satışına ait ikinci teşebbüs Fransızların Haşet Kitabevi ile 
yapılması düşünülen işbirliği idi. M aarif Vekilliği öğrenmişti ki Romanya’da, 
Sırbistan’da kitap satış işlerini teşkilatlandıran Fransız Haşet şirketi olmuştur. Bu 
şirketin Paris’teki merkezine mektup yazddı. Onbeş gün sonra şirket Ankara’ya 
temsilcilerini gönderdi. Bu temsilcilerle müzakere edildi ve kitap, mecmua ve 
gazete satış işi bir mukavelenameye bağlanmıştı. Bu mukavelenamenin esaslı 
maddeleri şunlardı: a) Haşet Kitabevi üç yıl içinde her vilayet, her kaza, her nahiye 
merkezinde kitap, mecmua, gazete satan bir yer bulunduracak yahut oradaki bir
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dükkâncı ile bu iş hakkında uyuşacaktır, b) Buralarda satılacak gazeteler için 
bizzat Haşet idaresi doğrudan doğruya onların sahip ve müdürleriyle müzakereye 
geçecektir, c) Buna mukabil Vekillik kendi bütçesinden üç yıl müddetle Haşet 
idaresine çok az bir para verecek ve ondan sonra da on para tediye eylemeyecekti, 
d) H er yıl Haşet, iki adamını müfettiş olarak açtığı dükkânlara gönderebilecektir.

Uç gün sonra M aarif Vekili müsteşarını çağırdı ve şunları söyledi: “Yazık ki” 
demişti, “bizim Haşet’le yaptığımız işbirliği mukavelenamesini Erkan-ı Harbiye 
Reisi [Genel Kurmay Başkanı] Fevzi Çakmak Paşa kabul etmiyor. Çünkü o 
yerlerde Fransızlar kendi propagandalarına yarayacak mecmualar satarlarmış. 
Sonra iki yabancı adam her yıl Anadolu’da dolaşırlarsa askeri bakımdan tehlikeli 
olurmuş. Çünkü kimse kestiremezmiş ki gelen adamlar casus mudur, değil midir?” 
İşte bu sebeptendir ki bu teşebbüs de suya düştü“.

* * *

Haşet Şirketi’ni sanıyorum ki, şimdi Fransızlar millileştirmişlerdir. Onun için 
bu teşebbüs tekrarlanamaz.

Fakat neye postahanelerimizde bir camekan bulundurarak orada kitap teşhir 
olunmuyor, satılmıyor? Doğrusu buna hayret ediyorum. İlk defa bu teşebbüse 
girildiği zaman, Türkiye’de postahane adedi sekizyüz küsur idi. Şimdi hiç olmazsa 
iki misline çıkmıştır. Şu halde Türkiye’de 1.600 posta merkezi vardır. Bunların 
bulundukları yerin yarısında bir romanı veya bir eseri okuyacak tek bir adam olsa 
ve bunlar birer tane satılsa, bu yeter. Çünkü ilk ağızda 400-500 nüsha satan bir 
kitap ona sarf edilen paranın dörtte üçünü çıkarır. Bu kadar önemli bir iş neye 
yapılmaz. Hele zavallı müvezzilcrin [posta dağıtıcılarının] perişan vaziyetleri göz 
önünde iken?

* * *

Eskiden beri İstanbul’da kitap satan yerler şunlardır: a) Sahhaflar, b) Ankara, 
eski Bab-ı Âli Caddesi, c) Beyoğlu kitapçıları.

Sahaflar toptan yok oldu. Ankara, Bab-ı Âli Caddesi ise eski halde değildir. 
Zaten orada mektep kitapları depolan vardır denebilir. Bunlara kitapçı dükkanı 
imiş gibi bakılamaz. Beyoğlu’nda yabancı kitaplar satan Haşet Kitabevi ile 
Taksim’e yakın diğer bir kitapçı bir tarafa bırakılacak olursa, üst tarafı sadece 
kitap depoları halindedir. Yarın bir kanun çıkar da perakende kitap satacak yerler 
şu kadar metre kare olacak, ortada şöyle bir masa bulunacak, herkes satın alacağı 
kitabı bu masada görecek denirse Türkiye’deki kitapçılığın hali ne olur, bilmem.

56 Bence bu da memleket için bir talihsizlik olmuştur. Haşet’le yapılan mukavelename yürürlükte olsaydı,
bilmem Maarif yaymevlerine ihtiyaç olur mu idi?
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Harflerin Değişmesi

Cumhuriyet devrinde yapılan değişmelerin hiç şüphe yok ki, en geri 
götürülemeyecek olanı yeni harflerdir. Çünkü bu halka “eski harfleri 
öğreneceksiniz” demek o kadar imkansızlaşmıştı ki bir hükümet adamı, delirse 
bile, çıkıp da “ben size Arap harflerini kabul ettireceğim” diyemez. Onun için bu 
meselenin artık doğru tarihini yazmak zamanı gelmiş, hatta geçmiştir57.

* *  *

Tanzimat’tan sonra Türk ve İslam memleketlerinde bir harf ve imla meselesinin 
ortada bulunduğunu memleketlerdeki gerçek aydınlar biliyorlardı. Gülhane 
H attı’nın okunmasından yirmi dört yıl sonra İstanbul’a ve Tahran’a giden 
AzerbaycanlI Mirza Feth Ali A hundof [un]ls8), Osmanh ve İran hükümetlerine 
harflerin ıslahı için teklifte bulunması bundandır”. Osmanh hükümeti bu 
teklifi “Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye” de incelettirdi. Bu Heyet, harflerimizin 
ıslahı lazımsa da bunun çok güç bir iş olduğu ve Mirza Feth Ali’nin teklif tarzı 
matbaacılıkta türlü müşküller doğuracağı neticesine varmıştı.

Ağaoğlu Ahmet Bey İstanbul’a gelmezden önce Rusça yazdığı bir broşürde 
müslüman olan kavimlerin kurtulması için iki önemli meselenin halli gerektiğini 
ortaya koyuyordu: Kadın meselesi, elifbe meselesi60. Osmanh memleketlerinde 
imlâ işi Tanzimat’tan sonra her yıl büsbütün karışık bir hal alıyordu. Bunun

57 Bunu inceleme işi her şeyden önce Dil Kunımu’na düşen vazifelerdendir sanırım.
Bu Kuruma şu vazifesini de hatırlatacağım: Rahmetli Hüseyin Kâzım [Kadri] Bey 30 yıl emek mahsulü 
olan lügat kitabının birinci cildini Talim ve Terbiye Dairesi’ne göndermişti. Bu eski harflerle basıldı. Fakat 
yeni harfler ile baskı yapmak mecburiyetine dair kanun çıkınca o, devrin başbakanına çok güzel bir mektup 
yazmıştı. Onda artık ihtiyarladığını ve yeniden kelimeleri tasnif edemiyeceğini söylüyor, kelimelerin eski 
harflerle yazılmasını, karşısında verilmesi gereken izahların ise yeni harflerle olmasını teklif ediyordu. O 
zamanki Talim ve Terbiye Heyeti bunu kabul ettiği için 2., 3. ve 4. ciltler de böyle basılmıştı. Ancak, 
rahmetli Kâzım Bey titiz bir ihtiyardı. Ne kağıt, ne tertip işine hastalanıncaya kadar kimseyi karıştırmak 
istemedi. Şimdi, kelimeleri daha kolay bulacak şekilde, bu kitabı aynıyla tekrar basmalıyız. Sanıyorum ki, 
Dil Heyeti bunu üzerine alır ve iş adamı gibi hareket ederse maddi bir zarara da uğramaz.

58 Mirza Feth Ali Ahundzade, 1812’de Azerbaycan’ın Şeki kentinde doğdu. İyi bir eğitim gördü. Osmanh 
Tıirkçesi, Rusça, l'arsça ve Arapça öğrendi. Şiir ve tiyatro eserleri yazdı. 1857’de alfabe üzerinde çalışmaya 
başladı. 1878’de Tiflis’de vefat etti.

59 Türk Vi/!,s: 315.
60 Tiirk Yi/»,s: 430.
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sebepleri şunlardır: A- Osmanlı Türkleri, dillerindeki kelimeler okunsun diye 
gelişigüzel her söze sesli harfleri koyuyorlar, bunu yapamadıkları zamanlarda 
da onları harekelerle ve işaretlerle göstermek istiyorlardı. B- Tanzimat’tan önce 
Türkçe kelimeleri bile Arapça gibi yazma adet idi. Mesela kavmimizin adı “t”, 
“r”, “k”, ile yazılıyor, arasına sesli bir harf konmuyordu: Belki “etrak” diye Arapça 
kaideye uygun cemi [çoğulu] yapılsın diye. Fakat sonraları sesli harflerle yazılmaya 
başlandı. Fakat o zamanlar böyle yazanlarla alay ediliyordu''1. C - Arapça ve 
Farsça hocaları diğer öğretmenlerden aşağı seviyede oldukları için talebelerine bu 
dilleri öğretemiyorlar, onlar da esasen bu derslere ehemmiyet vermiyorlardı. Bu 
yüzdendir ki Osmanlı Türkçesi’ne giren Arapça, Farsça kelimelere de sesli harfler 
konmuştur. D - Arap harflerinde birbirine yakın [çıkan sesler] vardır, Türkler 
bunları aynı sesle telaffuz ediyorlardı. Bazı kelimelerin sonuna gelen harfleri 
ise, söylenişte değiştiriyordular. Müsteşrikler [Doğu bilimciler/oryantalistler] 
buna dikkat etmişlerdi de o sesleri tespit etmişlerdi. Onların eserlerini okuyan 
Osmanlı Türkleri sağdan sola doğru yazılan Arap harflerinin kendi dillerine 
uygun olmadığını söylüyorlardı. E - Osmanlı aydınları biliyorlardı ki Türkler 
Müslüman olmazdan önce kendi dillerini başka harflerle yazıyorlardı. Müslüman 
olunca bu harfleri bıraktılar da Kur’an’ın yazıldığı harfleri aldılar. Demek ki harf 
değişebiliyordu. Şu halde neye şimdi Arap harfleri üzerine ısrar ederek imlanın 
karmakarışık bir hal almasına meydan vermeliydi?

Böyle olan bir dilin grameri de kolay kolay yazılamazdı. İlk defa insicamlı 
[düzenli] olarak Osmanlı Türkçesi’nin gramerini yazan rahmetli Cevdet Paşa’dır“. 
O, bu grameri Arapların sarfına [gramerine] benzeterek vücuda getirdi. Mesela: 
“Benim kalemimi gördün mü?” sözündeki “kalemimi” kelimesine “mefulün bih”, 
“odada ne var” cümlesindeki “odada” sözüne “m ef ulün fıh” diyordu. Araplar öyle 
demekte haklı idiler. Çünkü onlar dillerindeki kelimeleri bu hale sokmak için 
“bi”, “fi” ekini kullanırlardı. Türkler ise mesela Almanlar gibi ismi tasrif ederek 
bu hale sokuyorlardı. O halde bunlara mesela “m efulün bih” yani “b”li meful, 
“mefulün fıh” yani “fı”li m ef ul nasıl denebilirdi?

61 Nccip Asım [Yazıksız] Bey kavmimizin adırı “t”, “r”, “k” ile değil ilk defa uvav”la yazan[ııı] kendisi 
olduğunu söylüyor ve şunları ilave ediyor: “Tarihlerimizde etrak-ı bî idrak yazıldığını gördüğümden ve 
Osmanlılardan bir çoğunun Türk’ü tahkir ettiklerine şahit olduğumdan Türk’ü “vav’la yazdım. Neye böyle 
yazıyorsun diyenlere de etrak-ı bi idrak yazılmasını önlemek için diye cevap verdim ve o sıralarda Bab-ı 
Ali caddesinde adım vavlı Türk idi”. Bkz: Türk Yı/ı, s: 357. Veled Çelebi [tzbudak] ise Türk kelimesine 
eski harfler zamanında ilk defa kendisinin sesli harf koyduğunu, Necip Asım Bey’in bu yolda kendini takip 
ettiğini yazıyor. Bkz: a.g.e., s: 357. Kavmimizin adım böyle yazanlarla nasıl alay edildiğini anlamak için şu 
kitaplara bkz: Üç Tarz-ı Siyaset, ss: 41-56 ve Emin Erişirgil; Bir Fikir Adamının Romanı, s: 130. [Mehmet 
Emin Erişirgil; Ziya Cökalp/Bir Fikir Adamının Romanı, 2. baskı, s: 112].

62 Cevdet Paşa, “sarf-ı Osmam” adını verdiği bu kitabı Reşit Paşa’nm teşvikiyle ve hatırlatmasıyla yazmıştı. 
Bir gün Reşit ve Cevdet paşalar kaplıcalara girmek üzere Bursa’da bulunuyordu. Büyük sadrazam, Cevdet 
Paşaya şunları söylemişti: “Benim artık iki emelim kalmıştır; biri konuştuğumuz dilin gramerini görmek, 
diğeri Boğazlarda vapurlarını işletecek bir şirketin kurulduğunu işitmek...” Cevdet Paşa, İstanbul’a döner 
dönmez Reşit Paşa’nm bu arzusuna uymak için bu sarfı yazmıştır.
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Cevdet Paşa’nın bu teşebbüsü başka netice de doğurdu: Mademki gramerini 
yazmak için bir dilin bünyesini incelemeye lüzum yoktu, o halde neye Arap sarfını 
esas tutmalı idi de mesela Fransızların gramerini örnek almamalı idi6'?

Uç zümre vardı ki, imla ve gramer karışıklığından vazifelerini yapmakta 
güçlük çekiyorlardı. Bunlardan biri Türkçe ve edebiyat öğretmenleri idi. Türkçe 
ve edebiyat hocaları bu kelime şöyle yazılmalıdır diyemiyorlar, hele teklif ettikleri 
tarzın sebebini çocuklara söyleycmiyorlardı.

Diğer taraftan subayların müşkül duruma düştükleri oluyordu. Bunlar verilen 
emri ve haritayı çabuk kavramak durumunda idiler. Halbuki imla karışıklığı buna 
engel oluyordu.

Nihayet matbaacılıkta çalışanlar da güç halde idiler. Çünkü bu sanatta 
kullanılan makineler yazıları sağdan sola değil, soldan sağa alan memleketlerden 
geliyordu. Bunlara makineleri nasıl kullanabilecektiler harfler değişmeden?

O halde ne yapmalı idi? imparatorluk M aarif Nezareti öğretmenlerin işlerini 
hafifletmek için imlada birliği yaratma sevdasına düştü. M aarif Nazırı M ünif 
Paşa’nın topladığı komisyon bunun içindi. [II.] Meşrutiyet’te toplanan Türkçe 
ve edebiyat hocaları da imla, lügat, sarf ve edebiyat encümenleri de bu maksatla 
yapılıyordu. Hatta o devirde Edebiyat Fakültesi’nde profesör olan rahmetli Ali 
Ekrem [Bolayır] Bey’in başkanlığında toplanan imla ve gramer komisyonu bir 
broşür yayınlayarak imlada birliği sağlayabileceğini sandı. Şu var ki yapılan iş, 
doğrusu, o günkü şekli tespitti. Halbuki sesli harfleri her kelimeye sokmak için 
aydın Osmanlılar adeta yarışa girmiş gibiydiler.

Maarifin bu teşebbüsü bir netice vermeyince bir takım adamlar “gene sağdan 
sola fakat ayrı ayrı harflerle Türkçe yazılmalı” diyorlardı. O devirde yaşlı bir doktor 
olan Milaslı İsmail Hakkı Bey böyle düşünenlere adeta lider olmak arzusunda idi. 
Şu var ki bazı adamlar onun kabul ettiği harfleri beğenmiyor, kendilerini başka 
işaretler icat etmekle meşgul oluyorlardı.

Harbiye Nazırı Enver Paşa, bu düşüncede olanlardan biri idi. O da hoşuna 
giden ve ayrı ayrı yazılan harfleri ordu içine tamim etmeye kalktı: Kumandanların, 
“subaylar emirleri hemen kavrayamıyorlar, bu hal ordu işlerini bozuyor” demelerine 
rağmen... Görülüyor ki Enver Paşa’nın harf değiştirme teşebbüsü orduda fena bir 
tesir yapmış, hatta alay konusu olmuştu.

63 Emin Erişirgil; Bir Islama Şairin Romanı, ss: 40-51. [Emin Erişirgil; İslamcı Bir Şairin Romanı, (yay. haz.: 
A. Kazancıgil-C. Alpar), Türkiye İş Bankası Kültür yay., Ankara-1986, ss: 37-45].
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Bu iki düşünceden başka, üçüncü bir fikir de hiç olmazsa yetmiş yıldan beri 
vardı: Latin harflerini almak. Bu inanda olanlar ya Doktor Abdullah Cevdet Bey 
gibi “kayıtsız şartsız Avrupa’nın müesseselerini kabul etmedik[ten sonra yaşa] 
mamıza imkan yok” diyenlerdi yahut böyle bir ideal beslemekle beraber “biz 
tecrübe ettik, Arap harfleri Türkçenin bünyesine uymuyor” inanında bulunanlardı. 
Hüseyin Cahit Yalçın gibi...

İşte, Cumhuriyet harf meselesinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan böyle bir 
miras almıştı.

M aarif Vekili Necati Bey zamanında toplanan ilim Heyeti’nin dil işleriyle 
meşgul olacak bir encümen kurmaya karar verdiğine bakanlar, hatta maarif teşkilatı 
kanununa bu encümene verilen adın sonradan Latin esasına dayanan harfleri 
ayırmağa memur komisyona verildiğini hatırlayarak bu işin o zaman kararlaştığını 
söylüyorlar. Şurayı kesin olarak belirtmek isterim. Ki bu heyete dahil bulunanlar 
içinde “böyle bir dil heyeti olmalıdır, o görmedikçe ne bir gramer, ne bir kıraat ve 
edebiyat kitabı okullarımızda okutulmamalıdır” diyenlerin kafasında asla “Latin 
harflerini kabul edelim” fikri yoktu. Hatta M aarif Vekili Necati Beyin zihninde 
bile. Sonradan Türkçeyi yazmaya mahsus harfleri seçmeğe memur komisyona 
“Dil Heyeti” denmesinin sebebi ise, bütçede yazılı parayı kullanabilme gibi sırf 
ameli maksattan ileri gelmişti.

Bununla demek istemiyorum ki milli hükümet Ankara’da kurulunca Latin 
esasına dayanan harfleri alma işi unutulmuştur. Birinci B. M. Meclisi’nde de 
Latin harflerini kabul etmeliyiz diyenler vardı. Dumlupınar Zaferi’nden sonra 
İzmir’de yapılan ekonomi kongresinde bir aza böyle bir teklifte bulunmuştu. 
Rahmetli Şükrü Saraçoğlu’nun B. M. Meclisi’nde yapılacak işleri sayarken “Latin 
harflerini kabul etmeliyiz” demesini kimse unutamaz.

Atatürk, halifeliği kaldırmağı düşündüğü vakit İstanbul gazetelerini temsil 
eden zatları İzmir’e çağırmıştı: Bu arada Tanın gazetesinin hem sahibi, hem 
başyazarı olan Hüseyin Cahit Yalçın’ı da. Mustafa Kemal halifenin durumu 
üzerinde oraya gelenlerin fikirlerini anlamak isterken Cahit ona;

-“Siz şunu bunu bırakın, Latin harflerini kabul edin” teklifinde bulunmuştu.

Acaba bu teklifler karşısında rahmetli Atatürk ne düşünüyordu? Batıkların 
sandığı gibi, o içinden “bu iş için henüz zaman gelmedi mi?” diyordu. Bunları 
bilmeğe imkan yoktur. Şurası muhakkak ki, Enver Paşa’nın sağdan sola da olsa 
emirlerinde kullandığı harfler orduda o kadar kargaşalığı doğurmuş, kumandanları 
o kadar kızdırmıştı ki, bunu rahmetli Gazi’nin unutmuş olmasına imkan verilemez.
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Necati bir gün Talim ve Terbiye Reisi’nin yanına geldi. “Mustafa Kemal beni 
İstanbul’a çağırıyor. Bu akşam gidiyorum, iki güne kadar dönerim” demişti.

Döndüğü zaman gene doğruca Talim ve Terbiye Reisi’nin odasına geldi. Ona 
şunları demişti:

-“Gazi, harfleri değiştirmeğe ve Latin harflerini kabule karar vermiş. O, bir 
komisyon yapılmasını emretti. Bu komisyona Falih Rıfkı [Atay]’yı, Yakup Kadri 
[KaraosmanoğluJ’yi, Fazıl Ahmet [AykaçJ’i, Ruşen Eşref [ÜnaydınJ’i, Giritli 
Ahmet Cevat [Emre]’ı kendi tayin etmiştir. Ben de seni, İhsan [SunguJ’ı, Ragıp 
Hulusi [Ozdem]’yi ona söyledim. Bu komisyonun başkanı sen olacaksın. Bunu 
Gazi kabul etti. O sırada yanında Hariciye Vekili Tevfık Rüştü Aras vardı. O da 
bir konsolosunu Latince bildiği için teklif etmişti. Bu konsolosun adı, cebindeki 
küçük bir deftere bakarak, İbrahim Grandi’dir. Mustafa Kemal onu da kabul 
etti. Şimdi bunlardan mürekkep [oluşan] bir komisyon yapıldı. Bu komisyon 
Ankara’da toplanacaktır. Bu seneki bütçede Dil Heyeti masrafları diye 9.000 lira 
var ya, şimdilik bu tahsilatı sarf ederiz. Onun için bu komisyona “Dil Heyeti” 
dememiz lazım. Bunu unutmayın ha!

Zamanın Talim ve Terbiye Reisi, bu komisyona Falih Rıfkı’nın, Yakup 
Kadri’nin, Fazıl Ahm et’in, Ruşen Eşrefin tayinine aklı ermişti ama, Ahmet 
Cevat’ı Mustafa Kemal’in hatırlamasını muamma gibi görmüştü. O, bunu 
“Ankara’ya gelecek olan Cevat’tan öğrenirim, şimdi yapacağım iş kendimi bu 
komisyondan sıyırmak olmalı” diye düşündü ve vekiline şunları söylemişti:

[ - ]

Reis, vekilinin sözlerini doğru bulmuştu. Ona “pekâlâ” dedi.

Dil Heyeti, bu tarihten on gün sonra Talim Terbiye Reisi’nin başkanlığında ilk 
toplantısını yapmıştı. Bütün aza orada idi. Ruşen Eşref müstesna. O, bilmem ne 
gezisine çıktığı için “M aarif Vekili’nin davet tezkeresini almamıştır” deniliyordu.

İlk sözü Falih Rıfkı Atay aldı:
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-”Ben” dedi, “bugün geldim Ankara’ya... Gelmezden önce İstanbul’da Gazi 
ile görüştüm. Onun emri şu: Önce bize Latin harfleri lazım mıdır, değil midir? 
Alabilir miyiz, alamaz mıyız? Almamızda ne faide var? Almamamızda faide...? 
Bunları münakaşa edeceğiz. Raporla Gaziye arz edeceğiz. Eğer O harfleri seçin 
diye emir verirse, bunun üzerinde çalışacağız.

Arkasından Ahmet Cevat söze adeta atıldı:

-“Gazi’nin” diyordu “fikirleri çok doğru... Önce Latin harfi lazım mıdır, 
değil midir? Bunu müzakere etmeliyiz. Ondan sonra Türk sedalarını nasıl ifade 
edeceğiz, onu düşünmeliyiz”.

Ahmet Cevat asabi bir tip olduğu için bu sözleri öyle bir tonla ifade ediyordu 
ki “Latin esasından alınma harflere taraftar olmayanların bizim bu heyette işi 
nedir”? demek istiyor gibi geldi reise. Halbuki o heyetin içinde bu harflerin 
değişmesine taraftar olmayanlar vardı. Bir kere kendisi müteredditti. Hatta bu 
işin elli altmış yıllık tarihini bile bilmiyordu. Dil heyeti reisliğini kabul edince 
maarifteki arkadaşlarına sormuştu Latin harflerine taraftar olup olmadıklarını. Bu 
arkadaşlarından yalnız Avni Başman taraftardı ama o da birdenbire yapılmasını 
doğru bulmuyordu. Ona göre eski harfleri ve yeni harfleri hiç olmazsa 15 yıl 
Türkler kullanmakta serbest olmalıydı. 15 yıl sonra gelecek hükümet bakacaktı; 
hangi harf diğerine galebe çalmış diye. Bu hükümet onu tayinden sonra Latin 
harflerin kabul edip etmemeğe karar vermeliydi.

Talim Terbiye Heyeti azasından Ihsan Sungu Bey ise başkan gibi değildi. O, 
harf meselesi hakkında kesin inan sahibi görünüyordu. Ihsan Bey’e göre Latin 
harfleri Türk diline tatbik edilemez ya edildiği zaman dünya alt üst oluverecekti. 
Hem ne faidesi olacaktı bunun? “Onu bir türlü anlamıyorum” diyordu. Çünkü 
onca bazıları yazımız Latin harfleri ile yazılırsa herkes hemen bunu öğreniverecek 
sanıyordu. Böyle sanma Ihsan Bey’e göre “psikolojiyi ve pedagojiyi” bilmemekten 
ileri geliyordu. “Adamlar önce harfleri ve heceleri ve sonra kelime ve cümleleri 
öğrenmezdiler ki kolay harf tatbik edilince okuma ve yazma yayılıversin. Biz 
cümle ve kelimeleri önce öğreniriz, sonra bunları tahlil ederek hece ve harflere 
geçeriz. En berbat, en öğrenilmesi güç yazılardan biri Japonya’dadır. Eğer harf ve 
hece ile okuyup yazma öğrenilseydi Japonların çoğu[nun] bunu öğrenmemeleri 
gerekirdi. Halbuki orada okuma ve yazma ne kadar ilerlemiştir”.

Ragıp Hulusi Bey de ayniyle Ihsan Bey gibi düşünüyordu.

Falih Rıfkı [Atay] Beyden sonra Cevdet Bey’in söze atılışı kendisine değil
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ama Ihsan vc Ragıp Hulusi [Özdcm] beylere ve onların inanlarına müteveccih 
gibi geldi reise64. Bundan olmalı ki, Dil Heyeti Reisi, Falih Rıfkı Atay’a döndü;

-“Ben” dedi, “böyle bir müzakere açamam. Çünkü ortada ne harf var, ne o 
harfe dayanan bir gramer taslağı: Biz Latin harflerini kabul ettiğimiz takdirde 
sağır keft"'1 ne olacak? Türklerin hemen hemen aynı surette telaffuz eylediği harfler 
ne şekle girecek. Bunlar bilinmedikten sonra Latin harfi tatbik edilir mi, edilemez 
mi üzerinde durmanın ve bunu konuşmanın manası yoktur. Önce harfleri tespit 
edin, sonra bu harflere göre ortaya bir gramer taslağı koyun, bu şartlar altında 
ben de reyinize müracaat edeyim. Tespit edilen harfleri kabul lazım mı, değil mi? 
diye”

Bu sözler karşısında herkes susmuştu. Kimse Başkan’a cevap vermiyordu. Bu 
durumdan faydalanan Başkan “harflerin seçilmesine başlayalım” dedi ve buna 
karar verildi. Bu heyette çalışanlar arasında dil işleriyle uğraşanlar Ahmet Cevat, 
İbrahim Grandi ve Ihsan Bey ile Ragıp Hulusi idi.

Ahmet Cevat Bey öteden beri Türk dili meselesiyle meşguldü. Mütareke yılları 
ve sonraları Azerbaycan’da bulunduğu için Türk milletine en uygun olabilecek 
harfler üzerine düşünmüştü. İbrahim Grandi, Latin harflerini biliyordu. İhsan 
Bey’e gelince, o İngilizce ve Fransızca bildiği ve Türkçeye meraklı olduğu için, 
Latin harflerine taraftar olmamakla beraber çalışmağı kendisine vazife addetmişti. 
Ragıp Hulusi de öyle. Onların çalışmalarıyla Latin esasına dayanan harfler 
meydana konulmuştu. Reis;

-“Bu yetmez” dedi, “bir gramer taslağı da meydana getirilmelidir ki, dilimizin 
ne hale geleceğini görelim”.

Heyet bu taslağı meydana getirmeğe Ahmet Cevat’ı memur etmişti. Ahmet 
Cevat çalışkan bir insandı. Kocaman bir gramer taslağını 48 saat içinde Reis’e 
verdi. Artık Türk dilinin hem harfleri, hem grameri hazırlamıştı. Reis bunları 
heyetin oyuna koydu. Dil heyeti azası müttefikan bunların tatbikini istiyordu. 
Heyet, bu kararla beraber o harfleri İstanbul’da bulunan Gaziye gönderilmesine 
de karar vermişti.

* * *

Dil heyetinin ilk defa tespit ettiği harfler şimdi kullandıklarımızdan pek

64 Rahmetli Ihsan Sungu, Giritli Ahmet Cevat Bey’iıı erkek muallim mektebinde arkadaşı idi. Ragıp Hulusi’ye
gelince o Edebiyat Fakültesi’nde Cevat Bey’e halef olmuştu. Bunları Reis biliyordu.

65 Genizden gelen “n” sesini belirten harf.
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az farklıdır. Bu farkların esası şunlardır: 1- Bugün “c” ve “ç” harfleriyle ifade 
ettiklerimizi dil heyeti sedilli ve sedilsiz “j ” ile ifade etmek istiyordu1“', 2- “Ka”, 
“ko”, “ku”yu hafifletmek ve onu “kep gibi okutmak için sesli harflerin üzerine “A” 
işaretinin kullanılması teklif ediliyordu.

* * *

M aarif Vekili yeni harfleri ve gramer taslağını derhal İstanbul’a göndermişti, 
rahmetli Atatürk görsün diye.

Dört gün sonra da Dil Heyeti azalan İstanbul’a davet ediliyordu. Reis ile 
Ahmet Cevat trene bindiler, akşam İstanbul’da idiler. İki arkadaş ertesi günü 
M aarif Müdürlüğü’nde birleşmeğe karar vermişlerdi. Trende iken dil heyet 
reisinin sorusu üzerine o şunları anlatıyordu:

-“Rusya’dan döndüğüm zaman Türk imlasını nasıl düzeltmeli diye bir 
seri makale yazmıştım. Tabii Latin harfi kabul edilmedikçe imla düzelemez 
düşüncesini telkin için. Bunları önce Milliyet gazetesine götürdüm. Yazı işleri 
müdürüne verdim. O da “bunları okuyayım, siz iki üç gün sonra gelin” demişti. 
Uç gün sonra yazı işleri müdürünü matbaada gördüm. O, “ben gazetenin sahibi 
M ahmut [Soydan] Bey’e yazılarınızı götürdüm ve okuduğum yazınızın mealini 
söyledim, ‘biz Latin esasından alınma harflerin aleyhindeyiz’ dedi. Aynı zamanda 
senden rica ediyor, böyle yazılarla başımıza Latin harfleri çıkarmasın diyor”.

Cevat yalnız çok çalışkan bir adam değildi, aynı zamanda inatçı idi de... O, 
yazıları almış, bu defa Muallim Mektebi’nden tanıdığı Asım Us Bey’e götürmüş. 
Asım ve Hakkı Tarık [Us] kardeşler o sıralarda Vakit gazetesini çıkarıyorlardı. 
Onlar bu yazıları almışlar ve gazetelerine koymuşlar.

Cevat’ın bu hikayesi Talim ve Terbiye Reisi’nin kafasını işgal eden meseleyi 
de artık halletmişti. Rahmetli Atatürk bu yazıları ve onun içindeki amelî teklifleri 
beğendiği için Cevat’ı Dil Heyeti’ne namzet olarak göstermiş olabilirdi.

* * *

Dil Heyeti Reisi ertesi günü öğleden sonra İstanbul M aarif Müdürlüğü’ne 
geldi. Cevat’tan başka heyet azasından kimse yoktu. Cevat oradan Dolmabahçe’ye 
telefon etti. Nöbetçi yaver, “Gazi sizi bugün kabul edecek” cevabını vermişti.

66 Üzerinde “A” ya da benzeri bir işaretin bulunduğu harf çeşidi.
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Saraya varır varmaz Gazi her ikisini de kabul etmişti. Mustafa Kemal büyükçe bir 
odada bir yazı masasının başında oturuyordu. Reis, masanın karşısında bulunan 
iskemleye oturmuştu. Cevat da sağ kenardaki iskemleye. Gazi, Dil Heyeti’nin 
kabul eylediği harfler arasında sedilli ve sedilsiz “j” işaretini beğenmediğini 
söylüyor ve “c” ve “ç”yi onun yerine kabul etmeliyiz diyordu. Reis, Gazi’den söz 
aldı:

- “Paşam” demişti, “ “j ” harfinin sedilsiz olduğu zaman “c”yi, sedilli olduğu 
zaman “ç”yi göstermesine dair heyetin verdiği karar şu sebeplerden ileri gelmiştir: 
Latin harfini kabul eden hiçbir millet yoktur ki onlarda Türklerin mesela “cemil” 
yahut “çam” sözünde olan sedayı söylemek için “c” veya “ç” şekli birer işaret olsun. 
Zat-ı devletlerinin malumudur ki onlarda daima “ca” “ka”, “co” “ko”, “cu” “ku” 
okunur. Halbuki daha harfleri ayırmağa başladıkları vakit, heyet azası Latin 
harfleri esasından ayrılmamağa karar vermiştiler. Sonra “j” bazı dillerde, mesela 
İngilizcede bizim “c” gibi ses verir. Bu bilindiği halde dilimizdeki o sesi vermek 
için başka bir harf aramağa heyet lüzum görmemişti. Bütün bunlardan başka lügat 
kitaplarımız “j” ile başlayan Türkçe kelime olmadığını söylemektedirler. Rahmetli 
Ahmet Vefık Paşa bula bula bir tane bulmuştu. Kezalik Osmanlı Türklerinin 
şimdiye kadar kullandıkları Farsça “jale” gibi “j ” ile başlayan kelime [sayısını] 
kitabında ancak sekiz tane gösteriyor. Kullandığımız sözlerin ortalarında da 
bu harfin bulunduğu kelimeler de azdır. Zamanla bunları da kullanmayacağız. 
Çünkü onlar Türkçe aslından değil, Farsçadan geçmiş kelimelerdir. İşte bütün bu 
sebeplere dayanarak Dil Heyeti bunu kabul etmişti”.

Bu sözler karşısında Gazi, hep “hayır pekala “c” onun yerini tutar” diyordu. 
Cevat türlü delillerle Reis’i teyit etmişti. Münakaşa bir saat kadar sürdü. Bir 
aralık rahmetli Atatürk, Dil Heyeti Reisi’nin yüzüne bakmıştı manalı manalı. O 
anlamıştı bu bakıştaki manayı... Rahmetli demek istiyordu ki, “j ”nin yerine “c” 
ve “ç” alınması politik bir meseledir, üstünde durma. Yalnız o, heyetin reisi idi, 
mecburdu arkadaşlarının fikirlerini savurmağa.

Birkaç gün sonra Necati Bey Dil Heyeti Reisi’ne şunları söylüyordu:

-“Ne yaptın yahu, Atatürk senin için ‘ne inatçı çocuk’ diyor”.

O zaman Talim ve Terbiye Reisi, Vekil’ine şunları demişti:

-“Ben size bu işin başında söyledim. H arf ve dil meselelerini hiç bilmem diye. 
Onun için “j”yi “c” yerine kullanmak lazım mı, değil mi sorusuna verilecek benim 
şahsi hiçbir bilgim ve inanım yok... Benim Gazi karşısında savunduğum sadece
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Heyet’in fikridir. Beni Dil Heyeti’ne reis yapmamış mı idiniz? Heyet reisleri 
mecburdur, kendi inanı ne olursa olsun arkadaşlarının fikrini savunmağa.

Rahmetli Necati sözlerini geri alır gibi bir tavır takındı:

-“Canım” dedi, “ben seni anlattım Atatürk’e ...”

Hoş bu sözleri de mahsus söylüyordu ya!

* * *

Zaman Ağustos ayı idi. Mebusların önemli bir kısmı İstanbul’da bulunuyordu. 
Bir gün rahmetli Atatürk Milliyet gazetesi sahibi ve İş Bankası İdare Meclisi Reisi 
M ahmut [Soydan] beyi sofrasına davet etti. Ondan bu yeni harfleri Saray’da 
öğretecek bir hoca istiyordu. O da İbrahim Necmi [Dilmen] Bey’i tavsiye etmişti.

İbrahim Necmi sonraları Dil Heyeti Reisi’ne anlatıyordu: Ders için hemen her 
gün Dolmabahçe Sarayı’na gidermiş, bazı mebuslarla rahmetlinin yaverleri de her 
gün bulunurlarmış. Atatürk başından sonuna kadar onu dinlermiş.

Bu son cümle Dil Heyeti Reisi’nin hiç tuhafına gitmemişti: O, sanıyordu 
ki bu dersleri açtırmaktan bir maksadı da, Gazi’nin Dil Heyeti kararlarını iyice 
hazmetmesidir.

* * *

O sıralarda gazeteler yazmışlardı: “Atatürk Dil Heyeti’ni de, memleketteki 
bazı dil bilginlerini de, İstanbul’daki mebusları da Dolmabahçe Sarayı’na çağırdı” 
diye. Dil Heyeti Reisi de belli gün ve saate kadar oraya gitmişti.

O, heyetin aleyhinde yapılan propagandaları biliyordu. Latin harflerine şu 
veya bu sebepten muhalif olanlar, açıktan açığa rahmetli Gazi hakkında bir şey 
söyleycmiyorlardı ama Dil Heyeti’ni teşkil eden adamların bir sürü cahillerden, 
bilgisizlerden, dalkavuklardan mürekkep olduğunu birbirlerine anlatmaktan da 
çekinmiyorlardı. Dolmabahçe Sarayı’na giderken Reis kendi kendine “bakalım bu 
mebuslar, bu bilginler Dil Heyeti’ne nasıl hücum edecekler” demişti.

Toplantıda zamanın bazı şairleri, yazarları bulunduğu gibi rahmetli İbrahim 
Necmi’den ders alan mebuslar da vardı. Gazi celseyi şöyle açtı:

-“Ben” dedi, “hepinizin bildiği gibi, Latin esasına dayanan ve Dil Heyetimiz
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tarafından kabul edilen harfler hakkında fikrinizi almak için buraya kadar zahmet 
etmenizi istemiştim. Şimdi söz heyetinizdedir”.

Ortalığı tam bir sükût kapladı. Kimse söz almıyordu. O sıralarda Hamdullah 
Suphi [Tanrıöver] Beyin elini kaldırarak söz istediği görüldü. O, şunları demişti:

-“Gazi hazretleri, Latin esasına dayanan harflerin dilimiz için faydalı olduğu 
muhakkak. Yalnız yazarken neye bazı harfler değişiyor? Neye mevcut bütün 
harflerimiz için Latin esasından gelme işaretler konmuyor? Ben bunu bir türlü 
anlamıyorum”.

Dil Heyeti Reisi görmüştü ki toplananların çoğu Hamdullah Suphi Bey’in 
bu cesaretine hayrandılar, fikirlerini açıkça söylüyor diye. Dikkatli bir göz, 
çoğunluğun Hamdullah Suphi Bey tarafında olduğunu pek ala fark edebilirdi.

Zamanın başbakanı arkasına döndü; “kararınızı savunsanıza” manasına Dil 
Heyeti Rcisi’ne işaret etti. O ’da söz aldı ve şunları demişti:

-“Dil Heyeti, kelimelerimizin konuştuğumuz şekilde yazılmasına karar 
vermiştir. Heyet, bu kararı verirken şimdiki neslin çekeceği güçlüğü unutmuş 
değildir. Çünkü şimdi okuma yazma bilenler Latin esasına dayanan harfleri 
yazarken kelimelerin söyleniş şekillerini değil, Arap harfleriyle yazılış tarzlarını 
göz önüne getirecekler ve o kelimeyi adeta Latin harflerine çevirecekler. Halbuki 
gelecek nesiller Arapça yazılış şeklini bilmeyecekler ki onu böyle çevirebilsinler. 
Diğer taraftan bütün müsteşrikler dikkat etmişler ki, Farsça kelimelerin sonuna 
gelen bazı harfleri de Türkçe kelimelerde bulunmayan bazı sesleri de Türkler 
söyleyemiyorlar. Biz kelimeleri söylendiği gibi yazmak esasını kabul ettiğimiz için 
dilimizde olmayan sesleri bir işarete bağlamak istemedik”.

Reis tahta başında bu izahatını teyit eden misalleri de yazdıktan sonra yerine 
oturdu. Artık Mustafa Kemal reye koyuyordu. O, “Dil Hcyeti’nin kabul ettiği 
harfleri ve imla ve gramer esasını tasvip ediyor musunuz? dedi”.

Eller kalmıştı, Gazi “müttefıkan kabul edilmiştir” diyerek celseyi kapamıştı.

Sanmamalıdır ki söz alan Reis’in ortaya koyduğu mülahazalar herkesi tatmin 
etmişti de onun için eller kalkıverdi. Hayır, tersine oradakilerin çoğunluğu hem 
harflerin, hem gramer taslağının aleyhinde idi. Fakat Atatürk’ten korkuyorlardı 
da düşüncelerini açıkça söyleyemiyorlardı.

Sevimli bir adam gibi telakki edilen Dil Heyeti Reisi’nin o tarihten sonra
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çoklarınca cahil bir dalkavuk gibi propaganda edilmesi de bundandır.

* * *

Saray’dan çıkar çıkmaz Dil Heyeti Reisi Galata’ya geldi. Ada vapurları 
iskelesine giderken Doktor Abdullah Cevdet Bey’e rastlamıştı. Rahmetli doktor 
Dil Heyeti Reisi’ne çıkışıyordu: “Sizin kabul ettiğiniz harfler arasında bir sürü 
sesler eksiktir” diye. Birdenbire hiddetlenen Reis ona şunları demişti:

-“Bari sen söyleme doktor. Sen ki hiç olmazsa otuz yıldan beri Latin harflerini 
kabul etmeliyiz diye yazıp durursun. Latin harfi kabul edilince Türklerin asla 
söylemedikleri işaretlerin kalacağını mı sanıyordun?”

Bu başkan kalkmak üzere olan Ada vapuru ile Heybeliye giderken bahtsızlığına 
müteessir görünüyordu. O zaman mırıldanmalarına dikkat edilseydi şu sözler 
işitilirdi: “Herkes bana hücum ediyor. Kimse bilmez ki bu reisliği ne için kabul 
ettiğimi. Talihsizliğe bakın, onu kimseye de söyleyemiyorum ki”.

* * *

Beyazit’de eskiden Harbiye Nezareti olan ve şimdi üniversitenin merkez binası 
bulunan yerin büyük kapısından girince iki köşk vardır. M aarif Vekili o yaz, 
İstanbul’da kaldığı zamanlar sağ taraftakinde yatardı.

Bir sabah Dil Heyeti Reisi onu orada ziyaret etmiştir. Aralarında şöyle bir 
konuşma geçti:

-“Ortalık allak bullak oluyor. H arf değişmesinin bütün yükü maarifin 
sırtında... Halbuki siz bu haller karşısında adeta kayıtsız gibisiniz. Hem canım, 
birkaç kişiden işittim. Bir propaganda almış yürümüş. “Güzel, ama” diyorlarmış, 
“M aarif Vekili bundan sonra kabul edilen harflerle nasıl imzasını atacak. O, hiçbir 
yabancı dil bilmez ki?”

-“Ben bu propagandaların nereden çıktığını biliyorum. Bunları ya ... ve 
arkadaşları... Yalnız, bu zatların bilmedikleri var: Bizim rejimimizde adamlar 
nasıl vekil olur bunu bilmiyorlar. Onlar sanıyorlar ki, Vekil olmak için yalnız bir 
tarafa dayanma yeter. Hiç öyle değil. Hem sen diyorsun ki, neye karışmıyorsun 
harf işlerine... Ayol, ben şimdi ne diye karışayım. Hiç Gazi harf değişmesinin 
şerefini bana verir mi? Hele iş bir kere tatbikat safhasına girsin, o zaman yapılacak 
işleri ben bilirim”.
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Gazi’nin adeti idi: Mühimce bir değişme, bir inkılâp yapacağı zaman 
memleketi dolaşır ve halkın inanları üzerine tesir eder. H arf meselesinde de öyle 
yaptı. Yer yer dolaşıyor, herkese ders veriyordu.

Seyahatten dönüşünde Ankara’ya geldi. Trenden iner inmez Cumhurbaşkanlığı 
yaveri, istasyonda görebildiği Dil Heyeti azasına Atatürk’ün kendilerini Anadolu 
Kulübüne davet eylediğini söylemişti.

O sıralarda Anadolu Kulübü, B. M. Meclisi karşısında Evkafın yaptırdığı 
binalardan birinde idi. Reis oraya gitti. Bir odaya girdi. Odada, Başbakan, 
M aarif Vekili, Dil Heyeti’nden üç zat da vardı. Atatürk uzunca bir masanın 
başına oturmuş, önüne kağıt ve kalem almış, uzatma işaretlerinin tahdi[ni] 
ni [kısıtlanmasını] istiyor ve mesela halkın “ka”yı hafif okutmak ve “kef’ sesini 
vermek üzere “A” işaretini yazmakta güçlük çektiğinden bahsediyor ve bunların 
kaldırılmasını arzuluyordu.

Ahmet Cevat, “biz” demişti, “esasında bunların atılmasına taraftardık, fakat 
bir kere bu harflere halk alışsın, ondan sonra bunu atalım diye düşünmüştük”

Gazi, Cevat’a

Âlâ”, demişti. “Bu halk zekidir. Artık alışmıştır. Bu işaretlere lüzum yok”.

Böylece bazı harfler üzerine konulması Dil Heyeti’nce teklif edilen “A” 
işaretinin kullanıldığı yerler azalmış oluyordu.

Artık bu heyetin belli başlı işi kelimelerin Latin harfiyle yazılış biçimini 
gösterir bir imla lügatini tamamlamaktı. Bu da Ahmet Cevat’ın çalışkanlığıyla ve 
bilgisiyle vücuda gelmiştir.

* * *

O sıralarda bir gün Başbakan, Dil Heyeti Reisi’ni yanına çağırdı. Ona şunları 
söylemişti:

-“Bence Dil Heyeti vazifem kalmadı diye dağılmamalı... Bilirsiniz ki ne 
kadar itina edersek edelim, bizdeki tercümeler adeta takribî [aşağı yukarı/ 
yaklaşık] oluyor. Çünkü Garp milletlerinin kullandıkları kavramlar ve onları 
anlatacak kelimeler, hele fiiller bizde yok. Onun için ne çok büyük, ne küçük 
bir Fransızca lügat almalısınız. Bundaki kavramların karşılıklarını bulmaya 
çalışmalısınız. Yalnız bu kavramları mümkün olduğu kadar Türkçe asıllarından
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gelme kelimelerle karşılamaya itina etmelisiniz. Bir kere bu Fransızca-Türkçe 
lügat meydana geldikten sonra onu Almanca-Türkçe, İngilizce-Türkçe haline 
getirmek kolay olur”.

Başbakanın bu teklifi çok yerinde idi. Gerçekten hiçbir tercümemiz yoktu ki 
takribi olmasın. Kullandığımız Türkçe ile müellifin [yazarın] söylemek istediği 
şeyi değil, ona yakın bir düşünceyi ortaya koyabiliyorduk.

Gerçi bu hal sadece kelimenin azlığından gelmiyordu; Türkçede 
cümle kuruluşunun da tesiri vardı. Çünkü, “olup”, “bulup”, “olduğundan”, 
“bulduğundan”... v.s. gibi kelimelerin bol bol kullanılması imkanı ortadan 
kalktıktan sonra biz Fransızların, Almanların, Ingilizlerin bir hamlede ifade 
etmek istediklerini bölerek, parçalayarak Türkçeye nakledebiliyorduk. O  parçalar 
arasındaki bağlılığı göstermek için ise “çünkü, zira, böyle ise, im di... v.s.” 
kelimelerini gelişi güzel yaptığımız cümlelerin başına koyuyorduk.

Bu kelimeleri yerinde kullandığımızı farz etsek, hatta yabancı medeni 
milletlerin bir hamlede söylemek istediklerini biz de ifade etmek imkanını bulsak 
bile, kelime dediğimiz işaretlerin azlığı yüzünden bunu yapamıyorduk. Onun için 
Reis, Başbakan’ın teklifini çok yerinde bulmuştu, hala da aynı fikirdedir.

Fakat o zamanki Dil Heyeti ile bu işi yapma çok zordu. Çünkü rahmetli 
Atatürk’ün tayin ettikleri zatlar içinde mebus bulunmayanlar da artık mebus 
olmuşlardı. Bunlar toplantıya ya gelmiyorlar yahut pek az geliyorlardı. Geldikleri 
zaman da onlardan faydalanma mümkün değildi... Tabii bu sözlerden Ahmet 
Cevat’ı istisna etmek gerekir.

Başbakan da ihtimal böyle zannettiği için, Reise “Dil Heyeti’ni 
genişletebilirsiniz” mütalaasında bulunmuştu.

Dil Heyeti Reisi, Başbakanla böyle konuşmadan bir müddet önce Celal Sahir 
[Erozan] Ankara’ya gelmişti. Gerçi İstanbul’da iken, bu reis rahmetliyi tanırdı 
ama ne meziyetlerini bilir, ne noksanları hakkında bir şey söyleyebilirdi. Doğrusu 
onu biz de şair adı verilen birtakım insanlara benzetiyor ve muntazam çalışmaya 
alışmış sanıyordu. Halbuki Ankara’da rahmetli Celal Sahir’le görüşmeleri, bütün 
inanlarını alt üst etmişti: Celal Sahir, çok az memurda görülecek kadar muntazam 
çalışmayı bilen bir insandı, inci gibi bir yazısı vardı. Bunun için olmalıdır ki o, 
derhal heyet azası olarak Celal’i inha [tayin] etti. M aarif Vekili de kabul etmişti.

Birkaç gün sonra da profesör İsmail Hikmet [Ertaylan][t7İ’in heyete memur

67 Bir Mülkiyeli olan İsmail Hikmet Ertaylan hakkında geniş bilgi için bkz: Ali Çankaya; Yeni Mülkiye Tarihi
ve Mülkiyeliler, c: IV, ss: 1424-1435.
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olmasını istedi. Vekili de bu fikri uygun bulmuştu. O  sıralarda bu reise Reşad Nuri 
Güntekin’den bir mektup gelmişti. Kendisinin Ankara’ya alınmasını istiyordu.

Reşat Nuri Güntekin’i Reis çok iyi tanıdığı ve eserlerini okuduğu için doğrusu 
bu isteği bir nimet telakki etmişti de hemen Vekil’e inha eylemişti. Rahmetli 
Necati, Veled Çelebi [Izbudak]’nin de aza olmasına istiyordu. Reis bunu 
öğrenince “pekiyi, olur” demişti.

Bir gün başbakan otomobilinde “neye heyetiniz arasına Besim Atalay Bey’i 
almıyorsunuz. Bu zat milletvekili olduğu günden beri Türk eklerinden gelme 
kelime kullanalım diye teklifte bulunur, durur” dedi. Reis, “hay hay efendim, 
ama bu zat benim bildiğime göre her kelime Türkçe olsun diye tutturur. Onun 
karşısına tersi biri lazım. Müsaade ederseniz İbrahim Alaaddin Gövsa bu 
vasıftadır. Onun için bunu da beraber alalım diye cevap vermişti. Başbakan bu 
teklif karşısında “pekala” demişti. Ertesi gün Besim Atalay ve İbrahim Alaeddin 
Gövsa Dil Heyeti’ne devama başladılar.

Dil Heyeti Reisi aynı zamanda Talim Terbiye Başkanı idi. Gerekiyordu ki 
heyete ikinci bir reis seçilsin. O mevkie Celal Sahir getirilmişti.

* * *

Günün birinde başbakanın maarif vekilliğine geldiği ve Necati Bey’le beraber 
Talim ve Terbiye Dairesi kütüphane odasına girdiklerini hademe bu reise haber 
verdi. Beş dakika sonra da tekrar içeriye gelerek ona, “sizi çağırıyorlar” demişti.

O  gün başbakan nezleden çok muzdaripti. Necati Bey’in ısmarladığı ıhlamuru 
içiyordu. Talim ve Terbiye Reisi’ne dönerek,

-“Latin esasına dayanan Türk harflerine dair kanun layihasını Mcclis’e sevk 
etmek üzereyiz. Sen ne kadar zaman istiyorsun?” demişti.

O, bu suale şu cevabı verdi:

-“Eğer bu harfler yerleştirilmek isteniyorsa, önümüzdeki yılbaşından itibaren 
kullanılma mecburi olmalıdır”.

Başbakan[ın] bu sözlerden çok memnun olduğu belli idi. Anlıyordu ki, o, 
“maarif uzun zaman isteyecek” diye korkuyordu. Reise iltifat etti. O de teşekkür 
ederek Talim Terbiye kütüphanesinden çıkmıştı. Meclis açıldığı zaman sevk 
edilen bu kanun layihası B. M. Meclisi’nce aynen kabul edilmişti“.

68 Bu kanunun numerosu 1535’tir.
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Millet Mektepleri

1928 yılının Aralık ayının ilk günleri idi, rahmetli Necati, akşam 18:30’da 
M aarif Vekilliği’ne geldi. O  sıralarda vekillikte bulunan Talim Terbiye Reisi ile 
azadan Rıdvan Nafiz Beyi ve Orta Tedrisat Umum Müdürü Cevat Dursunoğlu’nu 
ve ilk tedrisat umum müdürünü yanma çağırdı. Onlara şu sözleri söyledi:

-“Şimdi başbakanla görüştüm. Ona, ‘vilayetlerde’ dedim, ‘türlü teşekküller 
yeni harfler için kurslar açmaktadırlar. Fakat bu toplantılardan faydalanılarak ne 
propaganda yapılır halka? Burasını bilmiyoruz. Bcnce bu kurslar bir elden idare 
edilmeli ve bir mesulü olmalıdır. Başbakan benim bu sözlerimi doğru ve haklı 
buldu. Şimdi bir talimatname hazırlayın. H arf öğretmek için açılan kursları adı 
‘Millet Mektepleri’ gibi büyük bir ad olmalıdır. Gazi’nin başmuallim olduğu 
açıkça yazılmalı, bütün vekillere, valilere, kumandanlara müfettiş denmeli 
ve bütün maarif müfettişleri buralarını teftiş edebilmeli. Aynı günde mesela 
yılbaşında davul zurna ile bu mektepler açılmalı... Üst tarafını tabii siz bilirsiniz, 
ne istiyorsanız talimatnameye onu koyarsınız”.

Sonra Rıdvan Nafize dönmüştü;

-“Sen” diyordu, “analfatizmle1'"1 mücadele mi diyordun, ne diyordun? Hani 
canım, okuma yazma yaşlarını geçirmiş olanları okutalım demiyor mu idin? işte 
bu kurslarla onu da yapacağımızı yazarsınız”.

O akşam, Vekil, bir komisyon seçti. Bunda hatırladığıma göre Cevat 
Dursunoğlu, Rıdvan Nafiz, Ragıp Nurettin vardı ve lüzum gördükleri maarif 
memurlarını çağırabilecekler ve bu işi o akşam neticelendireceklerdi.

Seçilen bu zatlar gece geç vakte kadar oturmuşlar, Millet Mektepleri 
Talimatnamesi’ni yazmışlardı. Ertesi günü Rıdvan Nafiz, onu Talim ve Terbiye 
heyetinden geçirerek Vekil’e [sunmuştu].

İki gün sonra Reis’in odasına hademe gelmişti. Onu vekil çağırıyordu. Vekil 
odasında bir aşağı, bir yukarı dolaşırken Reis içeri girmişti.
69 Analfabctizm; okur yazar olmama durumu.
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-“Yapılan talimatnameyi” demişti, “Başbakana gösterdim. O  bana ‘aferin 
Necati’ dedi ve yüzümü öptü. Gel arkadaşların adına ben de senin yüzünü öpeyim”.

Bir dakika sonra asıl müsveddeyi hazırlayanlar da odada idiler. Onlara da o 
sözün aynını söylemişti.

* * *

Talimatname bir taraftan basılırken diğer taraftan maarif müdürlüklerine 
tamimler yazılıyordu. Talim ve Terbiye’de bu işle Rıdvan Nafiz meşgul idi. Hem 
nasıl; can ve başla.

1929 yılının Ocak ayının ilk günü memleketin her tarafında bu mektepler 
davul ve zurnalarla açıldılar ama aynı gün Ankara’da Necati toprağa gömülüyordu.
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Miras

Ölümünden bir parça önce idi. Necati’nin odacısı Talim ve Terbiye Reisi’ne 
haber veriyordu, “Vekil Bey sizi çağırıyor” diye. O da Vekil odasına gitmişti.

-“iki meselemiz de oldu” demişti. “Dün Başbakan’la görüştüm, ikisini de 
uygun buldu”.

Bunlardan biri türlü bakanlıklarda bulunan meslek okullarının maarife geçmesi 
idi. Diğeri de okul öğretmenlerinin umumi bütçeden maaş almalarına aitti.

Doğrusu Talim Terbiye Başkam, Vekil’inin verdiği bu haberden sevinmişti. 
Çünkü bu hal gösteriyordu ki Başbakan, maarifin gidişinden çok memnundu. 
Halbuki o devir maarifin en karışık zamanlarından biri idi. Çünkü yeni harflerin 
kabulü, her işi alt üst etmişti.

Vekil’in verdiği müjdeyi Reis, Talim ve Terbiye azasına söyledi. Başbakanlığa 
yazılacak kararname hazırlandı. İlkokul öğretmenlerinin maaşlarına taalluk eden 
kanun layihası da yazılmış ve Başbakanlık’a gönderilmişti.

Kararname dört gün içinde imzalanarak vekilliğe gelmişti. Bu tarihten bir gün 
sonra da Necati hastalandı. Onu kaybettik.

Başbakan M aarif Vekilliği’ne vekâlet ediyordu. Bu sıralarda bir gün vekillik 
odasına geldi. Taüm  ve Terbiye Reisi’ni çağırdı. Yanında Ziraat Bakanlığı için 
getirilmiş Alman mütehassıs da vardı. Bir dakika sonra M aarif Müsteşarı da 
yanına geldi. Bu adamlara o, şunları demişti:

-“Siz diğer vekilliklerde bulunan meslek okullarını kendi idarenize almak 
istiyorsunuz. Ziraat Vekilliği ise bunları vermemek arzusunda... Şimdi siz 
bana maarifle] geçmesi[nin] hayırlı olduğu hakkındaki fikirlerinizi söyleyiniz, 
mütehassıs bey de kendi kanaatini söyleyecek. Önce Talim Terbiye Reisi’ne söz 
vermişti. Reis, Başbakan’a şunları demişti:

“-Yüksek okulların eskisi gibi diğer vekilliklerin elinde bulunmasında belki
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mahzur görülmeyebilir. Fakat orta ziraat mektepleri böyle değildir. Madem ki 
mesleki öğretime maarif başlamak üzeredir, o halde bunlar behemehal o daire 
elinde olmalıdır. Nitekim Brüksel’de gördüğüm Belçikalı mütehassıs bana 
şunları demişti: “Sizin memlekette ayrı ayrı adamların işbirliği yapmaları çok 
güç... Onun için bütün meslek okulları bir elde toplansın ki yürüyebilsin”. Sonra 
zat-ı devletleri daha iyi bilir: Bizim halkın çoğu köylerde otururlar ve çiftçilikle 
meşguldürler. Bu hale göre ziraat ortaokulları teknik öğretim müdürlüğüne bağlı 
olmaz da nereye tabi olur?”

Eski Teknik [Eğitim] Umum M üdürü olan müsteşar sadece susuyordu™. 
Alman mütehassıs ise bunların Ziraat Bakanlığı emrinde bulunması gerekli 
olduğunu söylemişti.

O devir başbakanının iyi bir huyu vardı. İki türlü halli mümkün meseleler 
karşısında kahrsa o iki tarafın tezini uzun uzadıya dinler ve sonra karar verirdi.

Vasıf [Çınar] Bey’in M aarif Vekilliği koltuğuna oturduğu zamandı. O, Talim 
Terbiye Reisi’ni çağırdı:

-“Ben” demişti, “bütün meslek mekteplerinin yerli yerinde kalması taraftarıyım.
70 Necati’nin ölümünden onbeş gün sonra Vasıf [Çınar] Bey Maarif Vekilliği’ne seçilmişti. Vaktiyle Necati 

vc Vasıf can ciğer arkadaş oldukları için rahmetlinin yerine onun getirilmesi gerekli olduğunu sananlar 
vardı. Halbuki mizaçça birbirinden ayrı olan bu iki tip, sonradan birbirine danlmışlardı. Fakat kimseye 
söylemiyorlardı.
Necati çok yumuşak huylu bir adamdı. Politikada yalan söylenebilir sanırdı. Hiç bir şey bilmezdi ama 
bilgisizliğini bilir ve daima itiraf ederdi. Bunda nefsine tesir etmek istediğine şüphe edilemez. Şeflerini 
olduğu gibi dinler, onların hareketlerini yaldızlamağa kalkmazdı.
Vasıf dürüst görünür bir adamdı. Politikada asla yumuşak huylu değildi. Birinci Maarif Vekilliği’nde 
ilkokulların ve liselerin sınıflarını azaltmak hususundaki başarısını kendi kuvvetinden ileri geldiğini sanırdı. 
“Ben Prag’da, Roma’da, Moskova’da elçilik ettim. Avrupa görmüş bir adamım” diye böbürlenirdi de 
ağızdan dolma bazı bilgileri istismara kalkardı. Farkında değildi ki, elçilik pencerelerinde ora halkına nüfuz 
kabil değildir.
Çekoslovakya’ya ilk gittiği zaman oradaki kadınların bazı muhafazakârca tavırlarına hayret etmiş, kadın 
inkılâbı adıyla bizim ister göründüğümüz hayatın onlara benzemediğini fark etmişti. Bunu pek sevdiği 
arkadaşlarına söylerdi. Halbuki yüzyıllarca kapalı gezen kadınlarımızın yüzünü gözünü açabilmek için 
ileriye gitmek lazımdı. Rahmetli Atatürk işte bunu yapmıştı; belki bilmeyerek. Vasıf, Avrupa'yı gördükten 
sonra bundan hoşlanmaz görünüyordu.
O büyükelçi iken Ankara’ya geldikçe Necati ile görüşürdü. Bu görüşmelerde yanında kabineye atıp tutmayı 
itiyat [alışkanlık] haline getirmişti, arkadaşının bu kabinede olduğunu adeta unutarak. Necati ise, hem 
herkesin yanında böyle atıp tutmanın doğru olmadığını yüzü ile anlatmak ister, hem de başbakanın kulağına 
gideceğinden korkardı.
Bir gün Vasıf, Necati ile beraber yemek yemek için onu Ankara Palas lokantasına davet etmişti. Necati ise, 
şüphesiz korkusundan oraya gitmemiştir. İşte bu, aralarının açılmasına sebep oldu. Birbirini çok seven iki 
arkadaş darıldıkları zaman yekdiğerine çok kindar olurlar. Necati ile Vasıf böyle olmuşlardı.
Bu tarihten az zaman sonra Necati’yi kaybettik. Vasıf, eski arkadaşının yerine Maarif Vekili oldu. Onun 
bu ikinci vekilliği 15 gün sürmüştür. Şu var ki onu herkes halâ Necati’nin arkadaşı sandıkları için Vasıfın 
bir parça da Necati hakkındaki duygusunun esiri olarak maarifi çekiştirmesini bazıları samimiliğine 
hamlederlerdi. Şüphe yok, o devirdeki Maarif Vekilliği, Necati’nin herkese göstermek istediği gibi göklerde 
değildi ama Vasıfın sandığı derecede de olmadığı muhakkaktır.
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Nitekim rahmetli Necati’nin çıkardığı kararnamenin iptaline Vekiller Heyeti’nden 
karar aldım”.

* * *

Şu var ki ilkokul öğretmenleri maaşının umumi bütçeye alınması öyle değildi. 
Vasıf Bey, ilk M aarif Vekilliği zamanında ilkokul öğretmenlerinin muntazam 
maaş almaları için vilayetlerce tahsil edilen masraflarının umumi bütçeye 
alınmasından başka çare olmadığını, kaç defa başbakana ve etrafında bulunanlara 
söylemişti. Şu halde bu iş kendi ideali idi de...

Bir gün Talim Terbiye Reisi’ni odasına çağırdı. Öğretmenler maaşı hakkındaki 
kanun layihasının o gün Vekiller Heyeti’ndc müzakere edileceğini söylemişti ve 
şunları ilave etti:

-“Ben” demişti, “üç milyon lira isteyeceğim başbakandan, ilköğretim okullarını 
korumak için. Sonra tahsili geliştirmek istiyorlarsa her yıl umumi bütçeye şu kadar 
para koymaları da lazım”.

Bunları işitince doğrusu Talim Terbiye Reisi şaşırmıştı. Ona;

-“Vekil Bey” demişti, “bu para ile rahmetli Necati hem mevcut mektepleri 
muhafaza edeceğim, hem Ankara’da bir milli kütüphane yaptıracağım dediğini 
işittik. Bu para ile kütüphane yaptırılamaz ama mevcut okullar daha iyi hale 
getirilebilir, hatta birkaç tane iyi okul da açılabilir. Biz hesap ettik bütün bunları... 
Ben sizin yerinizde olsam, doğruyu, olduğu gibi söylerdim”.

O, Talim ve Terbiye Reisi’nin sözlerini dinledikten sonra şu cevabı vermişti:

-“Bu memleket elbette ilköğretimi yayma zorundadır. Ya bu parayı verirler 
yahut ben istifa ederim”.

Ertesi gün Vasıf Bey’in istifası vekillikte söylenmeğe başlamıştı. Sonradan 
Reis’in işittiğine göre Vasıf Bey, Vekiller Heyeti’nde bu iş görüşülürken fikirlerini 
anlatmış ve her yıl bütçeye üç milyon lira konacağının taahhüt edilmesini istemiş. 
Başbakan da “senin istediğin kadar param olsa vilayetlere yardım için bütçeye 
koyar, bu kanun layihasını meclise şevke lüzum görmezdim” demiş. Vasıf, bu 
mütalaaya kızmış da söylenmeğe başlamış. Başbakan, bunları işitmemiş ama 
“Vasıf, orada ne mırıldanıp duruyorsun” demiş. Bunun üzerine o da istifaya karar 
vermiş.
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Rahmetli Necati, hususi idarelerde olan para bir elde toplanırsa hayli tasarruf 
olacağını iddia eylemişti. Şimdi arkadaşı bu para ile mevcut okulların bile iyi 
idare edilemeyeceğini söylüyordu da bir hayli para istemeğe kalkıyordu. Böyle bir 
parayı maarif bütçesine koyma imkanı olsaydı “vilayetler maarif müesscselerine 
yardım” diye bir fasıl açıp bütçeye ona göre para koymak elbette daha makuldü. 
Bütün bunlarda tarafsız insanlar nasıl başbakana hak vermezdi?

Kısacası Necati’nin bıraktığı mirastan yazık ki hiç biri o zaman 
gerçekleşememişti.
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Ya Kayıtlar Ne Olacak?

Vekil değişmiş, Talim Terbiye Reisi olan zat da M aarif Müsteşarı olmuştu. 
Onun bu sıralarda bütün düşüncesi vekillikteki kayıtları kargaşalıktan kurtarmaktı.

Bu kayıtların eski harfler zamanında nasıl yapıldığını, yeni nesil bilmediği 
ve bilemeyeceği için bunu anlatmaya mecburum. Her evrak dairesinde önüne 
kocaman defterler konulmuş katipler vardı o zaman. Bu defterlerden biri vekillikten 
çıkan kağıtları yazmaya, diğeri vekilliğe gelen evrak kaydına mahsustu. Birincisine 
“sadır”, İkincisine “varide” denirdi. Elinde havale edilmiş istida ile bir adam o 
evrak kabinine girdi mi, “varide’ye kaydedilir, numara verilirdi. H er defterde sıra 
numarası, nereden geldiği, hulasası, hangi daireye gittiği... v.s. yazmağa mahsus 
sütunlar vardı. Eski harflere alışmış olanlar göz gezdirmek suretiyle mesela bir 
istidanamenin hangi daireye gittiğini bulması mümkündü. Fakat yeni harflerin 
tatbiki mecburi olduktan sonra zavallı evrak kâtibi ne yapacaktı? Kendinin veya 
başkalarının yazdığı kötü yazılar içinde bir tezkereyi veya istidayı nasıl bulacaktı?

Müsteşarın kafası bununla meşgul olduğu sırada başka bir işi sormak için 
onun odasına Yüksek ve Teknik Öğretim Umum Müdürü girmişti71. Müsteşar 
arkadaşına kafasını işgal eden meseleyi anlattı. “Gece bile bunları düşünerek 
uyuyamıyorum” demişti. Müsteşarın bu endişesi karşısında Nadir Bey;

-“Haklısınız ama bizim hangi işimiz iyidir de bu kayıt işi fenadır sanki” diye 
mukabele etti.__________
71 O sıralarda Yüksek ve Teknik Öğretim Umum Müdürü Nadir Bey adında bir zattı. Nadir Bey, İsviçre'de 

tahsil etmişti. Altı ay kadar Fen Fakültesinde tabii ilimler doçentliği yapmış ve sonra hususi hayata 
atılmıştı. Yüksek ve Teknik Öğretim e umum müdür olmazdan önce, bir arkadaşıyla beraber Ford şirketinin 
İstanbul'da mümessilliğini yapıyordu.
Bu zatın tavsiyelerinden birini de Maarif Vekilliği yerine getirmiştir. O, bir gün müsteşara;
-“Canım” demişti, “ne diye iki satırlık bir yazı için kocaman kağıtları israf edip duruyorsunuz? Bunu bölün 
ufak kağıtlar yapın”.
ilk önce Maarif Vekilliği tarafından kullanılan bu kağıtlar ondan sonra bütün devlet dairelerinin hoşuna 
gitmiş olmalı ki, her yerde kullanılmağa başlandı.
Bunlar istimal edileli yirmi beş yılı geçiyor. Nadir Bey’in Kristof Kolomb’uıı yumurtası nevinden bulduğu 
tedbirin devlete sağladığı tasarruf sanıyorum ki milyonları aşmıştır. O, bu türlü zekâyı iş adamlığında 
yoğrulmuş olmasına borçludur. Bunu düşündükçe bazı Avrupa memleketlerinde ve Şimali [Kuzey] 
Amerika’da “ iş adamlığı” vasfının birinci derecede bir mevki işgal etmesi neden ileri geliyor? Bunu pekiyi 
anlıyorum.
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Müsteşar bu cevaptan müteessir oldu ve ona şunları söyledi:

-“Canım efendim, sen bırak diğer işlerimizi, bu kayıt işi nasıl düzelebilir, onu 
söyle”.

Bu zat fikrini anlattı ama doğrusu o gün müsteşar, söylediklerinden bir şey 
anlamamıştı. Onun için;

-“Sen, kayıt işlerini nasıl düzelteceğiz, bunu bana yaz”

dedi. Ertesi gün bu zat yazdı. Onun tekliflerine göre bir kere katipler 
önündeki defterler kalkmalıydı. Onun yerine her yıl o vekilliğe gelen ve giden 
kağıtları koymaya mahsus kalın ve demirli kartonlar alınmalıydı. Gelen kağıtlar 
Evrak Müdürleri tarafından havale edildikten sonra onun numarası, özeti, hangi 
daireye havale edildiği... v.s. makine ile üç nüsha olarak yazılmalıydı. Bunlardan 
biri umumi evrakta kalacaktı. Diğeri daire evrakına gidecekti. Üçüncü nüsha 
ise dairesine gelen kağıtların neler olduğuna göz atabilmek için umum müdüre 
verilecekti.

Müsteşar, M aarif Vekilliği evrak dairesini nizamlamak üzere bu umum müdürü 
memur etmişti. Kısa zaman içinde de hem müsteşar, hem evrak dairesindeki 
adamlar çok memnundular.
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Bir Ara Seçimi

1942 yılının bir Cuma günü, öğleden sonra, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
dekanlık telefonu çalmıştı. Dekanlık masasında oturan adama telefon eden adam 
“kimsiniz?” diye sormuştu. “Ben dekan vekiliyim” deyince de,

-“Efendim nerede doğdunuz? Doğum yeriniz neresidir?” demişti.

Bundan bir parça önce B. M. Meclisi’nde rahmetli başbakan Refik Saydam 
memurlardan bahsederken “a’dan z’ye kadar” onlar üzerinde durmak gerektiğini 
söylemişti. Bunu hatırlayan dekan vekili, o suali maarif sicil müdürü soruyor 
zannederek ona şöyle çıkıştı;

-“Canım efendim, sicilim elinizde... Orada ne vakit doğduğum, nerede 
doğduğum yazılı”.

Bu cevap üzerine dekan vekili telefonda şu sözleri işitti:

-“Ben Halk Partisi başkatibi Doktor Talat’ım. Benim de, sizin de ara 
seçimde aday olmanız kararlaş[tırıl]dı. Bu akşam radyoda söylenecek. Onun için 
soruyorum”.

Dekan vekili, o zaman karşısındakine şu cevabı verdi:

-“Ben İstanbul’da doğdum. 1307 [1891] yılında.

Bu telefon konuşması dekan vekilinin rengini sapsarı hale getirmiş olmalı 
ki karşısında oturan müessese muhasebecisi “fena bir haber mi var beyefendi?” 
demişti. O, “hayır” dedi ve muhasebeciye yapılması gerekli işleri söyledikten 
sonra M aarif Vekilliği’ne doğru yola çıkmıştı.

O sıralarda bu dekan vekili çok maaş alıyordu: Bir kere Siyasal Bilgiler 
Okulu’nda sosyoloji ve ekonomi doktrinleri profesörü idi. Hocalıktan aslî maaşı
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125 liradır. Ayrıca bu müessese müdürlüğünden 200 lira ücret almaktadır. Dil- 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi dekanlığından maaş ve ücret almasına kanuni imkan 
olmaması yüzünden Vekillik ona 70 lira maaşlı sosyoloji profesörlüğünü vermişti. 
Hukuk Fakültesi dekanı kendi fakültesinde okuttuğu ders için saat başına para 
vermekte idi. Bir gün askeri akademi kumandanı, bu zatı çağırmış ona yevmiye 
ile “subaylara sosyoloji dersi verir misiniz?” diye sormuştu. O  da bunu kabul etti.

Mebus adayı gösterileceğini haber alınca yüzünün sapsarı kesilmesi şüphe yok, 
bir kere her ay eline geçen paranın yarısına yakın miktarı kesileceği içindi. Fakat 
başka bir sebep de vardı; o adamın canının sıkılmasına. Biliyordu ki Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde adaylık için karar veren kimseler yalnız cumhurbaşkanı, 
başbakan, genel sekreterdir. Bu adam o zaman Halk Partisi’nin genel sekreterini 
tanımıyordu. Başbakana ise sadece selam verirdi. Yalnız cumhurbaşkanını 
tanıyordu. “Fakat o nereden beni hatırlayacak?” diye düşündü. Birdenbire zihnine 
şu geldi: Kendisini, başından defetmek için, Parti adayı gösterilmesini M aarif 
Vekili istemiş ve o, bunu selahiyet sahibi olan adamlara söylemiş olabilirdi.

Biliyorum ki, “başından defetmek için aday gösterme” sözünü bugünkü nesil 
yadırgar. Halbuki o devirde bu pekala mümkündü. Çünkü büyük bir memur 
hakkında “ben bununla geçinemiyorum” deyince bu zatın mebus adayı gösterildiği 
vakiydi72. Bütün bunları yakından bilen Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi dekan 
vekili, “bana söylemeden vekil ne için kusurlarımı etrafa yayıyor” diye düşünüyor 
ve bundan canı sıkılıyordu. Onun M aarif Vekilliği’ne gitmesi “kimin kendisini 
milletvekili olarak seçtirmek istediğini” öğrenmek içindi.

Vekillik binasına gelince kapıcıya sordu; “Vekil Bey yukarıda mıdır?” diye. 
O, “hayır” deyince merdivenleri çıktı, arkadaşı Teftiş Heyeti Reisi’nin odasına 
gitti. Onun odada olup olmadığını hademesine sormuştu. “Reis Bey müfettişlerin 
odasındadır” diye hademe cevap verince, “benim kendisini görmek istediğimi 
söyleme, sadece bir arkadaşınız sizi odasında bekliyor” de demişti.

Aradan bir dakika bile geçmedi, Reis geldi ve hüzünlü bir sesle,

72 Rahmetli Necati bir gün devrin Talim ve Terbiye Reisini çağırmış, ona;
-“İlk Öğretim Umum Müdürünü müsteşar beğenmiyor, bu vazifeyi yapamaz diyor, doğrusu haklı. Sen 
burada otur, onu çağıracağım ve Umum Müfettişliğe nakledeceğimi kendisine söyleyeceğim".
Zili çaldı, Umum Müdürü çağırdı. Ona;
-“Biliyorsun”, dedi, “yakında milletvekili seçimi yapılacak. Parti istiyor ki bu seçim kendi adamlarımızın 
nezareti altında olsun. Onun için seni umumi müfettiş yapacağım ve o seçimde de mebus olacaksın”.
Bu sözlerden hem umum müdür memnundu, hem başından attığı için Maarif Vekili...
Başka bir Vekil müsteşarını sevmiyordu. Başbakana bu duygusunu söylemişti. O da bu zatın bir ara seçimde 
Parti den aday gösterilmesini [sağlamıştı].
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-“Sizden ayrılmak istemiyorum ama ne yapalım. Bu da mukaddermiş” diye 
bir mukaddime [giriş] yaptıktan sonra milletvekili seçileceğini söylemişti. Misafir 
önce şaşırdı, sonra kendisini topladı: “Nereden belli senin mebus olacağın?” 
sualini sordu. O, şöyle cevap vermişti:

-“Bakanlık Hususi Kalem Müdürlüğü’nden sormuşlar nerede doğduğumu, 
doğum tarihimi”.

-“Böyle bir sual sorulunca adamlar aday mı oluyor?”

-“Evet”.

-“Öyle ise bana da böyle telefon ettiler”.

Bu defa şaşırma sırası Teftiş Reisi’ne gelmişti.

Bu Reis, misafirini aldı, beraberce müfettişlik odasına gittiler. Yolda Dil-Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi dekan vekili rica ediyordu; “müfettişlere benim hakkımda 
da böyle sorulmuş olduğunu söyleme” diye.

Müfettişler odasına girdikten on dakika sonra müfettişlik telefonu çaldı. O 
sırada başmüfettiş olan Avni Başman telefonun başına geldi. Konuşmasından 
anlaşılıyordu ki telefon eden Teknik Öğretim Miisteşarı’dır. O, Dil-Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi dekan vekilinin mebus adayı olduğunu söylüyor, Avni de 
Teftiş Heyeti Reisi’nin de ara seçimde mebus olacağını haber veriyordu. Teftiş 
odasında gülüşme ve şakalaşma başladı. Bereket versin o sırada gelen hademe 
Bakan’ın Talim ve Terbiye binasında olduğunu haber verdi de dekan vekili, Teftiş 
Heyeti Reisi ile beraber kalkıp oraya gitmişti.

* * *

Dekan vekili devrin M aarif Vekili’ne şunu sormuştu:

-“Benim milletvekili olmamı siz mi vazifelilere tavsiye ettiniz?”

O tereddütsüz şu cevabı vermişti: “Ben”, demişti, “şimdi cumhurbaşkanının 
yanından geliyorum, senin”, Teftiş Dairesi Başkam’nı parmağıyla göstererek, 
“bunun, Kutsi’nin Pazar günü yapılacak seçimde Parti tarafından aday 
gösterildiğini ilk defa orada işittim, ‘efendim, müsaade edin’ dedim ama iş olmuş 
bitmişti”.

Doğrusu, dekan vekili Bakan’ın bütün sözleri politika olsun diye kendisine 
söylediğine ve durumu kendisinden gizlediğine o sırada hükmetmişti.
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Pazar günü seçimler bitti. Bir gün sonra da Cevat, Kutsi ve Dil Fakültesi 
dekan vekili teşekkür için Genel Sekreteri görmeğe gittiler. Genel Sekreter, “işte 
habersiz biz böyle yaparız işleri” mukaddimesiyle başlayarak şunları demişti:

-“Ben ara seçimde aday gösterilmesi icap edenlerin listesini Cuma günü saat 
yarımda cumhurbaşkanına imza ettirdim. O, ‘fakat’ demişti, ‘maarif kadrosundan 
üç adamı alıyorsun, M aarif Vekili’ne bunu haber vermemiz lazım’. Yaveri çağırdı, 
‘M aarif Vekili bana gelsin’ dedi. Ben, ‘paşam’ demiştim, ‘siz haber veriniz, ben 
müsaadenizle gidiyorum’. Köşkten sıvıştım”.

Bu söz M aarif Vekili’nin dekan vekiline söylediklerini teyid ediyordu.

* * *

Fakat bu adamın aday gösterilmesine kim delâlet etmişti acaba? Bugün dahi o 
dekan vekili kesin olarak bunu bilmez. Halbuki kendi hayatına taalluk ettiği için 
bunu öğrenmeğe çok çalışmıştı o. Vakıa, bu adama sorarsanız şimdi şunu söyler: 
“Benim aday gösterilmeme delalet eden, Genel Sekreter Yardımcısı Nafı A tuf 
[Kansu] olsa gerek”.

Şu var ki hiçbir zaman Nafı A tuf ona, “senin milletvekili olmana ben delalet 
ettim” dememiştir. H atta o sordukça “ne vazifen senin, üzümünü ye, bağını sorma” 
diye cevap verirdi. Fakat rahmetli Nafı, dekan vekilinin 30 senelik arkadaşı idi. O, 
bu Genel Sekreter Yardımcısı’nın ahlakına meftundu. Yardımcı da arkadaşının 
çok zaman fevri olan, yani düşüne taşına yapılmayan işlerini ve hareketlerini 
beğenirdi. Bütün bunlara dayanaraktır ki o, bugünde benim mebusluğuma Genel 
Sekreter Yardımcısı delalet etmiştir der durur.
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Mebusluk Vazifesi

Ara seçimden bir ay sonra idi. Yeni mebusun seçim dairesine dahil olan 
Devrek ilçesi halkından bir telgraf aldı. Onda, “açız, Toprak [Mahsulleri] Ofisi 
deposunda bulunan hububatı bize vermiyor” deniliyor ve kendisinden hükümet 
nezdinde teşebbüste bulunması isteniyordu.

Yeni milletvekili bu telgraf üzerine yapılacak işleri öğrenmek için aynı seçim 
dairesi [bölgesi] mebuslarını gördü. Onlar;

-“Bu telgraf bize de geldi, yapacağın iş, bunu bir zarfa koyup Ticaret Vekili’ne 
göndermektir” dediler.

O  hiç böyle şey yapar mı idi? Telgrafı aldı, mektep arkadaşı olan Toprak Ofisi 
M üdürü’nün yanına gitti1”1. M üdür ona;

-“Devrek’te”, demişti, “sıkıntı olacak ama şimdi değil, iki ay sonra... Mamafih 
hatırın için oraya bir müfettiş göndereyim, meseleyi tahkik etsin”.

Zile bastı, genç bir müfettiş geldi. Ona, umum müdür;

-“Al şu telgrafı, yerinde tetkik için yarın Devrek’e git” emrini vermişti.

On gün sonra Toprak Ofisi Umum M üdürü’nün yanında bu müfettiş yeni 
mebusa şunları anlatıyordu: “Devrek’te sıkıntı var, fakat telgrafta bahsedilen 
vakalar doğru değil”. Ofis müdürü, müfettişe; “mademki sıkıntı var, ben oraya 
dört ton buğday tahsis ettim. Şimdi, ait olduğu memura söyle” emrini verdi ve 
sonra mektep arkadaşı olan mebusa dönerek; “sen de valiye telefon et, tahsis 
edilen hububatı yerinde kullansın” demişti.

Yeni milletvekili halka hizmet etmiş olmaktan da, mebusluk vazifesini yerine 
getirmiş bulunmaktan da memnundu. M eclise geldi. Valiye telefon etti. Valinin 
hademesiyle aralarında şu konuşma geçmişti:

73 O sırada Toprak [Mahsulleri] Ofisi umum müdürü Ahsen Bey [Bengü] idi. [Bengü, 22 Ocak 1942-31
Aralık 1943 tarihleri arasında genel müdürlük yapmıştır]
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-“Vali Bey burada değil, İstanbul’d a ...”

-“Kim bakıyor vilayet işine?”

-“Mektupçu”.

-“Onu çağır”.

Bir müddet sonra telefon başına mektupçu gelmişti. Yeni mebus, Devrek’te 
yiyecek sıkıntısı olup olmadığını ondan sordu. O, “bu işlere ziraat müdürü bakıyor” 
deyince fena halde kızdı. Telefonu kapattı. Kızmasının sebebi şu idi: II. Dünya 
Savaşı sırasında bir valinin veya vekilinin en önemli işi halkın duyduğu yiyecek 
sıkıntısını [bilmek ve gidermekti]. Bunu bir vali vekili nasıl “ben bilmiyorum, 
ziraat müdürü bilir” diyebilirdi bir mebusa.

Yapılacak işi düşündü, Ofis M üdürü’nden dört ton yiyecek tahsis edildiğini 
İçişleri Bakam’na söyleyecek, ya valinin iznini bırakarak işbaşına dönmesi 
hakkında emir vermesini veya vali vekili olarak emniyet edeceği bir kaymakamın 
yahut bir mülkiye müfettişinin oraya gönderilmesini isteyecekti. Yola düzüldü, 
İçişleri Bakanlığı civarında aynı seçim dairesinde mebus olan bir arkadaşına 
rastlamıştı74. Ona;

-“D ön”, demişti, “İçişleri Bakanı’nı görmeye gidiyorum. Devrek’e tahsis edilen 
dört ton buğdayın halka iyi dağıtılması için”.

Bu arkadaşı, “ben şimdi İçişleri Bakanı’na gitmem” diye tutturması üzerine; 
“canım” demişti, “bir kere bu bir vazife... Sonra kendimize ait bir iş için gitmiyoruz 
ya! Ya valinin iznini geri almasını sağla yahut oraya emniyet ettiğin bir kaymakamı 
veya mülkiye müfettişini gönder diye teklifte bulunacağız, bunda ne var?”

O zaman İçişleri Bakanı rahmetli Recep Peker’di. Bu zat doğrusu tuhaf bir 
insandı. Makama geçtiği zaman ne kadar sert olursa, ondan uzaklaştığı zaman da 
lüzumundan fazla yumuşak olurdu.

Yeni mebus, arkadaşını ikna ederek onunla beraber İçişleri Bakanı’nı görmeye 
gitmişlerdi. Hususi Kalem’de bir müddet beklediler. Sonra Vekil onları kabul 
etmişti. Yeni mebus, Ofis M üdürü’nün tavsiyesi üzerine valiye nasıl telefon ettiğini 
anlattıktan sonra mektupçunun verdiği cevabı söyledi ve sözünün nihayetinde de 
“buraya”, demişti, “emniyet ettiğiniz bir kaymakamı yahut bir mülkiye müfettişini 
vali vekili olarak gönderiniz”. Pek makul olan bu teklife Vekil çok sert bir eda ile

74 Arkadaşı İstanbul Üniversitesi profesörü olan Hazım A tıf Kuyucak’tı.
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-“Biz” dedi, “valilerimize nasıl emniyet edersek, mektupçularımıza da öyle 
emniyet ederiz”.

Canlan sıkılan milletvekilleri içişleri Bakanlığı kapısından çıktılar. Yeni 
mebus bir taraftan yanındaki arkadaşının “ben sana demedim mi, bu adam böyle 
insanları kovar” tckazâsı [başa kakması] karşısında ne söyleyeceğini şaşırmış bir 
halde bulunuyor, diğer taraftan zavallı Recep Beyin [ikinci] Meşrutiyet’ten beri 
mektupçuluk nasıl düştü, kimler o işe tayin olunmaya başladı meselesini hiç 
ama hiç tetkik etmediğine kızıyordu. Fakat bundan sonra ne yapmalı idi? Onu 
düşünmeğe başlamıştı. Yapılacak iş, şüphe yok içişleri Bakanı’m şikâyet etmekti, 
ama kime? Hatırına Halk Partisi Genel Sekreteri geldi: Ona gidecek, Recep 
Peker’dcn şikâyet edecekti.

Parti binasına geldi. Genel Sekreterin Halkevleri Bürosu’na gittiğini 
öğrenmişti. O  sıralarda Halkevleri Bürosu B. M. Meclisi’nin karşısındaki evkaf 
evlerinden birinde idi. Bu binanın önüne geldi. Oradaki hademeye “Genel 
Sekreter burada mı?” diye sormuştu. “Yukarıdadır” dediler. Oraya çıktı. Kapıda 
bulunan hademeye “Genel Sekreter’in yanında kim var?” diye sormuştu. “Nafı 
A tuf Kansu, Cevat Dursunoğlu, profesör Şevket [Aziz] Kansu var” dediler. 
Şevket Kansu mebus değildi. Onun odada olması yeni milletvekili seçilen 
adam için, Genel Sekreter’in diğerleriyle laf atması manasına geliyordu. Kapıyı 
açtı, büyük bir masanın ortasında oturan Genel Sekreter ile karşısındaki Cevat 
Dursunoğlu’nu görmüştü. Genel Sekreter;

-“Rica ederim, girmeyiniz, meşgulüz” demişti.

Bu ikinci bir kovulma idi. Yeni mebus o zaman şöyle düşünüyordu. Profesör 
Şevket Kansu politikacı değildi. Genel Sekreter onunla konuşuyorsa da seçim 
dairesine ait bir iş için gelen bir milletvekiliyle neden konuşmuyordu? Hem bir 
Genel Sekreter nasıl bir milletvekilini kovabilirdi?

* * *

O, bütün bunları düşünerek eve geldi. Artık içişleri Bakanı’nı unutmuştu 
bile... Bütün hiddetini, hatta kinini, Genel Sekreter üzerine tevcih etmişti.

Karar verdi. Tam  saat üçte B. M . Meclisi’ne gidecekti. Genel Sekreter, Meclis 
gazinosuna çıktığı zaman, yüzüne karşı bağıracaktı: “Sen nasıl bir milletvekilini 
kovarsın?” diye. Tabii mebuslar bu bağırış üzerine Genel Sekreter’in etrafım 
alacaklardı. Böylece o intikam almış olacaktı.
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Ya ertesi güne kadar bir arkadaşı onu yumuşatırsa... Kendi kendine şöyle 
düşünüyordu: “O vakte kadar ben hiçbir arkadaşımı görmemeliyim. B. M. 
Meclisi’ne de tam saat üçte gitmeliyim”.

* * *

Meclis’in toplanma saatinde o, B. M. Meclisi’ne geldi ve derhal müzakere 
salonuna girdi. Arka tarafta boş bir sıraya oturmuştu. Gözüyle hep Genel 
Sekreteri arıyordu. O  sırada yanına Cevat Dursunoğlu gelmişti. “Genel Sekreterin 
kendisine ‘içeriye girme’ demesi Şevket Aziz Kansu’nun dışarıya çıkması içindi” 
dedi ve tam kendisi bahis konusu olacağı zaman kapıyı açıp içeri girmek istediğini 
anlattı. Fakat yeni milletvekili, arkadaşının bu sözlerini dinlemiyordu bile. Bir 
aralık Cevat Dursunoğlu kalktı, Nafı A tuf Kansu’nun yanma gitti. İkisi birden, 
yeni milletvekili olan zatın yanına gelmişti. “Genel Sekreterin çok iyi insan 
olduğunu ve üstelik kendisini çok sevdiğini” anlattılar. O;

-“Siz benim gerçekten arkadaşım olsaydınız beni böyle kovdurmazdınız” dedi 
ve kararını tatbik için Genel Sekreteri beklemeye devam etti.

O gün Genel Sekreter Meclis’e gelmemişti. Ertesi günü de yeni milletvekilinin 
hiddeti artık kalmamıştı.

* * *

Aradan bir müddet geçti, HalkParti’si kongresi toplanmıştı. Cevat Dursunoğlu 
bu arkadaşına;

-‘Yalnız” demişti, “ne meraksız adamsın? Kim[in] idare heyetine namzet 
[aday] gösterileceğini sormuyorsun bile...”

Doğrusu o, meraksızlığından değil, Genel Sekretere karşı duyduğu 
sevgisizlikten dolayı bunu sormaya lüzum duymamıştı. O gün öğleden sonra 
kongrede idare heyeti seçimi vardı. Genel Sekreter elinde bir kağıt olduğu halde 
kürsüye çıktı, idare heyetine seçilmesi için gösterdiği namzetleri okudu; bunlar 
içinde kendisinin de ismi vardı.

Anlaşılıyordu ki Genel Sekreter Nafı A tuf Kansu ve Cevat Dursunoğlu ile 
idare heyetine seçilmesi gerekli olan mebuslar hakkında istişarede bulunurken 
o adam içeri girmek istemişti. O da “girme, meşgulüm” demişti. [...]  sevdiği 
adamlara onun böyle laubalice hareket etme itiyadında olduğunu bu milletvekili 
sonradan öğrenmişti.

94 B ild ik le r im  /  Mehmet Emin Erişirgil



Bir Açılma Töreni

1943 yılında yeni mebusla beraber diğer arkadaşları seçim dairesine gitmişlerdi 
ve o arada Bartın’a uğramışlardır. O gece belediye onları kendi binasında misafir 
etti. Hademe başları ucundaki komodine içecek su koymuştu. Sabahleyin 
bu suyun içinde bir takım böceklerin yüzdüğünü bir arkadaş görmüştü. Bu 
zat, İstanbul ve Ankara dışında hemen hemen hiçbir Anadolu kasabasında 
bulunmamıştır. Onun için bir çok kasabalardaki halkın dere suyu içtiklerini 
bilmiyordu. Bu arkadaş, böceklerin bulunuşunu Bartın Bclcdiyesi’nin kendilerini 
istiskal eylemiş [küçümsemiş] olduğuna hamletmişti de bütün arkadaşlarına onu 
anlatıp duruyordu.

Seçim dairesinin merkezine gittikleri vakit, bu zat, Valiye kendisince çok 
mühim olan güya bu istiskal hadisesini anlattı. Vali,

-“Evet”, demişti, “Bartın halkının içtikleri su çok fena. Fakat müsterih olun. 
Gelecek yıl böyle şey olmayacaktır orada. Çünkü belediye ile halk işbirliği yaptılar 
da kasabalarına tazyikli iyi su getiriyorlar”.

Ertesi yıl milletvekilleri seçim dairelerine gittikleri zaman bu kasabanın iyi 
suya kavuştuğunu ve açılma töreni yapılacağını vali onlara söylemiştir.

İki gün sonra milletvekilleri, başta vali olduğu halde bu törende bulunmak 
üzere oraya gittiler. Bartın’da dokuz çeşme yapılmıştı. H er çeşme o gün akmaya 
başlayacaktı. Sabahleyin saat sekiz buçukta birleştiler açılma törenine gitmek için. 
Yeni seçilen milletvekili sanıyordu ki ya suyun kaynağına gidilecek, orada açılma 
töreni yapılacak yahut kasaba içindeki bir çeşme başında bu merasim bitecektir. 
Doğrusu bu tören ne orada oldu, ne burada... Dokuz çeşme ayrı ayrı törenlerle 
açıldı.

Bartın’a gitmiş olanlar bilirler, burası büyük bir kasabadır. Hatta Orta 
Anadolu’daki bazı vilayet merkezlerinden daha büyük bir kasaba. Tabii bu dokuz 
çeşme şehrin ta bir ucundan öteki ucuna kadar dağılmış halde idi. [Saat] dokuzda 
bu törende bulunma zorunda olan adamlar çok zaman koşar adım bir çeşmeden
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diğer çeşmeye gidiyorlar, orada çekilen nutukları ayakta dinliyorlar, kurdeleleri 
kesiyorlardı.

Saat l l :3 0 ’da çeşmelerin açılması bitmişti. Daha önce vali aynı zamanda 
“Akşam Kız Sanat Okulu’nu açacağız” dediği için son çeşmede bulunanlar bu 
okulun bulunduğu sokağa gittiler.

Okul, şehrin kenarında kira ile tutulmuş ahşap bir evdi, içinde ne bir sıra, ne 
bir yazı tahtası, ne talebe vardı. M aarif bu okulun henüz müdür ve öğretmenlerini 
bile tayin etmemişti. Zonguldak halkınca milletvekili seçilen zat ömrünü maarifte 
geçirdiği için kurdeleyi kesmek vazifesi de bu defa ona verilmişti. Bu adam 
kurdeleyi kesip içeriye girdiği zaman ne diye bu yerin açılmasına ben tavassut 
ettim diye adeta yüzü kızarmıştı.

Bu kadar çok açılma töreni yapılırken, ilçe kaymakamına söz söyleme, 
yaptıklarını gösterme fırsatı verilmez mi idi hiç? O  da şehir civarında halkın 
çalışmasıyla meydana gelen köy yolunun açılma törenini yapacaktı. Gerçekten 
sefil olan bu yolun başına, yine koşar adım gidildi. Orada uzun uzadıya kaymakam 
nutuk çekmişti.

Yemeğe oturulduğu vakit saat 13:30 idi. Oradakiler yorgun ve bitkin yemeğe 
sarıldılar.

O günden beri bu adam, “açılma töreni var” sözünü işittiği zaman tüyleri 
ürperir de bunları yapanlara “Allah akıl fikir versin” der.
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Bir içişleri Bakam

İkinci Haşan Saka kabinesinde1”1 bir Tekel Bakanı vardı. Bu bir tuhaf adamdı. 
Karar vermişti: Kabine düştüğü zaman M eclise gitmeyecekti de vekillik dilenmiş 
olmayacaktı. Bu kararı verdikten üç ay sonra da ikinci Haşan [Saka] kabinesi 
istifa etti. Bu adam o gün B. M . Meclisi’ne gitmemişti. Karısıyla beraber tanıdığı 
Emniyet Genel M üdürü’nün evine gitti.

[Bu ziyaretin gerçek sebebi şu idi]. [Bu adam] politikacı değil mi idi? Merak 
ediyordu başbakan kim olacak diye. [Belki Emniyet Genel M üdürü’nün evine 
gitmesi de bunun içindi]. Halk Partisi’nin son hükümet başkanlığı makamını 
kimin işgal edeceğini orada öğrenmişti.

Bu başbakan17''1 gece saat l l :0 0 ’de eski Tekel Bakam’nı[n] evine telefon 
ediyordu da şunları söylüyordu:

-“Bugün seni Meclis’te aradım, bulamadım. Benimle çalışmak istemez misin?”

Onunla çalışmamak için hiçbir sebep yoktu. O şöyle cevap verdi:

-“Neye çalışmak istemeyeyim zat-ı âlinizle? Yalnız ne işte çalışacağım, bunu 
bilmek isterim, bir, arkadaşlarımız kim olacak, bunu öğrenmek arzuluyorum, iki.

-“Tabii eski işinizde, yani Tekel Bakanlığında. Yalnız ben henüz kabineyi 
teşkil etmedim. Yarın saat 10:00’da Meclis grup başkanlığı odasına geliniz, orada 
beraber çalışacağımız arkadaşları size söylerim.

* *  *

Böyle bir teklif karşısında kalan bu adam Haşan Saka kabinesinde bulunan 
ve Anadolu Kulübü’nde yatan bir arkadaşına telefon ederek yeni başbakanın 
kendisine söylediklerini nakletti. Aynı zamanda “size bakanlık teklif edildi mi?”
75 8 Haziran 1948-15 Ocak 1946 tarihleri arasında görev yapan II. Haşan Saka hükümetinin listesi ve 

programı için bkz: Kâzım Öztürk; Türkiye Cumhuriyet Hükümetleri ve Programları, Ak yay., Istanbul-1968, 
ss: 325-332.

76 I lasan Saka’daıı sonra başbakanlığa Şemsettin Günaltay atanmıştır.
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diye sormuştu. O, “evet” dedi ve şu sözleri ilave etti: “iyi cevap vermişsin. Zaten 
ne diye bu zatla çalışmayacakmışsın” demişti. Fakat o, bu sözleri öyle bir eda ile 
söylüyordu ki hem azası olduğu II. Haşan Saka kabinesinin düşmesinden memnun 
görünüyor, hem yeni başbakanın kendisiyle istişare ettiği fikrini veriyordu.

* * *

II. Haşan Saka kabinesinde bir genç bakan vardı ki bu zatda gelecek zaman 
için bir devlet adamı olma vasfını görürdü. Ertesi sabah saat 8:30’da bu zatın 
evine telefon etmişti. Onu başbakanın teklifinden haberdar etmek için. Telefonda 
olan hanımı şunu diyordu:

-“Kocam bir arkadaşının evine gitti, Cumhurbaşkanı dün akşam da onu arattı 
ama bulamadı”.

Bu cevap onun tuhafına gitmişti: Kendi kendine “ortalıkta bir şeyler oluyor 
ama ben farkında değilim” demiş olsa gerek.

Saat 10:00’da B. M . Meclisi’nde grup başkanlığı odasında o, yeni başbakanı 
gördü.

-“Dün akşam”, demişti, “size teklif ettiğim işi kabul ediyorsunuz, değil mi?”

-“Evet, yalnız beraber çalışacağımız arkadaşların adlarını öğrenmek istiyorum”.

-“Henüz kabine tam değil. Öğleden sonra üçte gelirseniz size söylerim”.

Öğleden sonra saat ikide bu adam Meclis’te idi. Hademe geldi, yeni başbakanın 
kendisini çağırdığını söylemişti. Odaya girdi. Başbakan ayakta geziniyordu.

-“Sen” dedi, “içişleri veya Milli Savunma Bakanlığı’nı kabul edeceksin. Sen 
Milli Savunmayı tercih edersen . . . ’i içişleri Bakanı yapacağım”.

-“Ben ne içişleri Bakanlığı’nı, ne Milli Savunma Bakanhğı’nı kabul edemem. 
Yalnız sizden şunu sormak istiyorum: Neye eski İçişleri Bakanı’na bu vazifeyi 
teklif etmiyorsunuz”.

-“Haşan Saka kabinesinde içişleri Bakanı olan zatıw  milletvekilleri istemiyor. 
Arzu ediyor musun ki içişleri Bakanlığı’na . . . ’i tayin edeyim”.

77 II. Haşan Saka hükümetinin İçişleri Bakanı, Erzincan milletvekili Münir Hüsrev 
Gölc’dir.
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Ayakta duran adam şaşırmıştı. O,

-“Bu halde”, demişti “bana bir saat kadar müsaade edin, son kararımı size 
söylerim”.

*  *  *

Odadan çıktı, bu yeni teklifi önce evine telefonla söyledi. Refikası ona “sen 
bilirsin” demişti.

Meclis kapısından çıktı, onun niyeti Halk Partisi ikinci Başkam’nı görmek 
ve onunla istişare eylemekti. Tam  o sırada ikinci Başkan’ın M eclise gelmekte 
olduğunu gördü. Onunla aralarında şöyle bir konuşma geçmişti:

-“Bana yeni başbakan içişleri Bakanlığı’nı teklif etti, haberiniz var mı?”

-“Elbette haberim var”.

-“Cumhurbaşkanı’nın da haberi var mı?”

-“Elbette var. Hem kuzum, ne tereddüt ediyorsun kabul etmekte... Bilmiyor 
musun ben de o vazifeyi bir aralık yaptım; çok iyi bir iştir”.

-“Tereddüdüm şuradadır: Bu işte benim başarı gösterebilmem için sizin de, 
Cumhurbaşkanının da bana itimat etmesi lazımdır, içişleri Bakanlığı böyle bir 
iştir”.

-“Biz karar verdik. Sana elimizden geldiği kadar yardım eylemeğe... Yalnız 
senden bir ricam var. Beni burada tutm a... Hani merdivenden çıkan birini 
gördün ya, ona başbakan [Bayındırlık] Bakanlığı’nı teklif etmiş, fakat bu teklifi 
kabul etmemiş. Onu ikna için çalışıyorum”17*1.

Gerçekten de merdivenden yukarıya koşarak çıkan bir milletvekili vardı. 
O, Haşan Saka kabinesinde bir bakan idi. Yeni başvekil ona diğer bir bakanlık 
teklif etmişti. O da, “ben Haşan Saka kabinesinde... bakanı idim. Aynı işi teklif 
etmediğinize göre bunda muvaffak olmadığım kanaatindesiniz demek. O halde 
ne diye beni kabinenize almak istiyorsunuz” demiş ve teklif edilen bakanlığı kabul 
eylememişti.

78 Erişirgi bu satırları yazarken öncc “Bayındırlık Bakanlığı” kaydını düşmüş, ancak daha 
sonra bakanlığın adını çizmiştir.
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Haşan Saka kabinesinin Tekel Bakanı olan adam Grup Reislik Odası’na 
girdi. Bu oda iç içe iki odayı ihtiva eder. Kapıyı açınca bir hademe gözüktü. Ona, 
“lütfen” demişti, “yeni başbakanı çağırır mısınız?”.

Başbakan öteki odadan geldi. O,

-“Bana teklif ettiğiniz işi kabul ediyorum. Yalnız kimdir arkadaşlarım, bunu 
öğrenmek isterim”.

Başbakan ona, “şimdi göreceksin arkadaşlarımızı” dedi ve onu iç odaya aldı. 
Orada bir tanesi müstesna bütün kabine azası toplanmış halde idi.

* * *

Sonradan şunlar anlaşıldı. Başbakan, içişleri Bakanı olarak başka birisini 
istemişti. Kabineye almayı düşündüğü gençler ise diğer birini teklif etmişler. 
Fakat onların teklifini de başbakan kabul etmemiş. Nihayet birisi araya girmiş de 
Haşan Saka kabinesindeki Tekel Bakanı’nı ona hatırlatmış.

Bu tecrübe şunu göstermiştir. Bir başbakan kabinesine alacağı milletvekillerinde 
tamamıyla serbest olmalıdır. Tâ ki, kabine içinde tam bir tesanüt [dayanışma] 
olsun. Öyle ki bunlar başbakanın yüzüne baktıkları vakit “bu adam beni bu iş 
için istememiş ama filanın zoruyla mecbur olmuş” gibi bir düşünceye kapılmasın; 
böylece aza arasında karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan birlik kurulsun. Böyle 
olmazsa alıngan tabiatta olan adamlara, kabine içindeki tartışmalar daima 
batar, “filan arkadaşa bu sözleri söyleten başbakan mı acaba” diye onlarda daima 
kuruntular doğurabilir.
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Bir Buluş

1947 yılında B. M . Meclisi’nden bir kanun çıkmıştı. Bunda belediyelerce alınan 
asker ailelerine yardım parasından birikecek kısmın içme suyu ve elektrik için sarf 
edilmesine ve belediyelere bu paradan tahsisler yapılmasına izin veriliyordu. Bu 
paralar “fon” adı altında İçişlerine bağlı bir bankada birikecek ve sonra o para 
“keşfi az tutanından başlayarak” o işler için belediyelere tahsis edilecekti.

Bu, bir taşla birkaç kuşun birden vurulması demekti. Çünkü bu sayede bütün 
kasabalar halkı görecekti ki, nüfusu çok olan şehir ve kasabalarda oturanların 
paralarıyla kendi su ve elektrikleri yapılıyor, tazyikli suyu ve elektriği olan kasabalar 
memleketimizde çoğalıyordu]7’. Fakat bütün bunların üstünde şu nokta vardı: 
Türkiye sınırlarında öyle köy ve kasabalar mevcuttu ki daha dün denebilecek bir 
geçmişte memleketten ayrılmışlardı. [Başka bir idareye geçmiş olan bu yerler 
geceleri pırıl pırıl aydınlandığı halde Türkiye sınırları içinde kalan yerler] geceleri 
karanlık içinde idiler. Bu ayıp[lı] halden memleket kurtulacaktı.

Kim ilk defa askerlere yardım parasına bu işlere tahsis edelim dedi? Bunu ben 
bilmiyorum. Fakat kim demişse doğrusu bu buluşundan dolayı daima övünebilir.

* * *

1942 yılında milletvekili seçilen adam İçişleri Bakam olunca, ilk işi bu kanuna 
göre ne kadar para birikmiş olduğunu öğrenmek istemesi olmuştur.

Ona arkadaşları şunları anlattılar: Bu paradan 15 milyon lira birikmişti. Fakat 
selefi bunları belediyesi olan yerler su ve elektrik getirsinler diye tahsis etmişti, 
ama kanun hükmüne muhalif olarak... Çünkü kanuna göre belediyelerin en az 
para isteyenlerine önce[lik] verilecekti. Selefi olan İçişleri Bakanı kendisini bu 
hükümle bağlı görmemişti.
79 Sosyoloji kitapları şunları yazarlar: “Köylerde iş bölümü azdır. Çünkü ora halkının çoğu toprağını ekmekle, 

hayvan yetiştirmekle meşguldürler. Kasabalarda ise iş bölümü gelişmiştir. Oradaki insanların kimi kahveci, 
kimi arşıncı [tuhafiyeci?] ve tüccar, kimi zanaat sahibidir. Köylüler muhtaç olduğu eşyayı yakınlarındaki 
kasabalarda bulurlar. Çünkü orada bunlar yapılır yahut dışarıdan getirtilerek satılır”. Halbuki elektrik 
enerjisi olmayan yerlerde zanaadar ilerleyemez, oralarda köylünün muhtaç olduğu eşya yapılamaz yahut 
fena yapılır. Tazyikli su bulunmayan yerlerde ise herkes bunların bulunduğu yerlere gitmek istcycceklcri için 
oralar kalabalıklaşamaz. Bir yer kalabalık olamazsa da orada iş bölümü gelişemez. Onun içindir ki içme suyu 
ve elektrik enerjisinin yayılmasına hedef tutan bu kanunu hayırlı bir buluş addedilmek gerekir.
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Kanunda böyle yazılmış olması hiç şüphe yok makul değildi. Çünkü bu sudan 
elektrik istihsal etmeyi en sona bırakın demekti; böyle bir elektrik istihsali çok 
masraflı olacağı için. Halbuki sonraları elbette bu ucuza mal olacaktı. Diğer 
taraftan Siirt gibi uzak yerlerde su getirilebilecek mahaller için en son para tahsis 
edilebilecekti. Buna nasıl muvafakat edilirdi? Hele ora milletvekillerinin çok haklı 
itirazlarına karşı?

Gerçi şu nokta muhakkaktı; kanuna bu kaydı koyanlar içişleri Bakanlığı’nın 
vazifelerini kolaylaştırmak istemişlerdi. Onlar, milletvekillerinin hep birden 
o koltukta oturan adama karşı ısrarda bulunmalarını önlemiş olacaklarını 
sanmışlardır. Fakat bu iyi niyetlere rağmen o kayıt içişleri Bakanı’nın vazifesini 
güçleştirmiştir. Bundan dolayı olmalıdır ki selefi olan bakan o kayıt yokmuş 
gibi biriken parayı belediyelere adeta serpiştirivermişti. Şu var ki, belediyeler 
kendilerine tahsis edilen parayı çekmemişlerdir; çünkü onlar “bu para ile elektrik 
ve su yapılamaz ki” diyorlardı.

Paranın biriktiği banka idaresi ise bu halden memnun görünüyordu. Çünkü 
bu parayı tüccara borç para vermek suretiyle işletiyor ve kendisini murakabe 
[denetleme] ile mükellef olan umumi heyete “işte görüyorsunuz, bankanın her yıl 
kârı artıyor” diyordu.

* * *

Yeni içişleri Bakanı durumu arkadaşlarının ağzından öğrenince selefinin 
bu parayı kanuna aykırı [kullandığına] inanmış ve onu düzeltmek gerektiğine 
hükmetmişti. Fakat bunu nasıl yapacaktı o? “Selefim kanunsuz bu parayı 
dağıtmıştır” [demeye] onun ne karakteri, ne politika anlayışı müsait değildi. 
Esasen bu kayıt kalktıktan sonra hangi kasabanın istediğini hangilerinin arzusuna 
üstün tutacaktı. Doğrusu böyle bir mihenk de bulamamıştı.

Bakan, banka idare heyeti ile görüştü. Onların muvafakatini alarak İstanbul 
ile Ankara“ dışında olan bütün belediyelere su ve elektrik için bu paranın tahsis 
edilmesini sağladığı gibi banka kaynaklarından tahsisler yapılması prensibini de 
onlara kabul ettirmişti. Yalnız, banka idare heyeti bunun için şunu şart koymuştu: 
Hiçbir tarafa su [ve] elektrik dışında kendi kaynaklarından on para vermemek ve 
kimsenin bu hususta üzerinde bir tazyik yapmamasını sağlamak. Bankanın bu 
şartına karşı Bakan “haklısınız” demişti. Çünkü esasen o banka konusuna giren 
işleri sıralamak fikrinde idi. Onların ortaya koydukları bu şart onun arzularını 
sağlıyordu.
80 İstanbul büyük bir şehirdir. Orada gazeteler vardı: Onlar, su vc elektrik sıkıntısını umumî efkâra ve hükümete 

söyleyebilir, umumi bütçeden yardım görebilirdi. Ankara da öyle idi. Oradaki şehir yolları umumi bütçeden 
yapılmamış mı idi? Eğer buranın su ve elektrik gibi en esaslı ihtiyaçları sağlanamadığı vakit elbette ona 
umumi bütçeden yardım edilmeliydi. Fakat bu iki şehir dışındaki kasabalar böyle değildiler.
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Bu prensip kararını bakanlık belediyelere bildirdi81. O  vakte kadar elektrik 
ve içme suyuna ihtiyacı olduğu halde parasızlık yüzünden harekete gelemeyen 
belediyeler bir hamlede bankada birikmiş olan parayı çekme kararını aldılar ve su 
ve elektriklerini ihaleye çıkarttılar.

Diğer belediyeler de bu işin ciddi olarak ele alındığını görünce bir sürü keşif 
göndermeğe başlamışlardı.

Bakanlar Kurulu’nda içişleri bakanları Maliye Bakanı’nın yanında otururlar. 
Önce bu bakan durumu Maliye Bakam’na açmıştı[w). O, şu yolu gösterdi: “Vekiller 
heyetine yaz; bedeli üç yılda ödenmek şartıyla ihaleye konmasına muvafakat iste, 
ben iller Bankası’nın elektrik ve su için çıkaracağı bonolara kefalet ederim”.

içişleri Bakanı, Maliye Bakanı’nın bu yardımına karşı teşekkür ettikten sonra 
dairesine geldi. Hemen tezkereyi Başbakanlık’a gönderdi ve vekiller heyeti de bu 
teklifi kabul edince de kendi eline gelen keşiflerin hepsini ihaleye koymuştu.

Milletvekilleri de, aklı başında görünen banka memurları da o ilanın “yem 
borusu”81 olduğunu açıkça söylüyorlardı. Halbuki yerli yabancı firmalar hem 
bankaya gidip şartları öğreniyorlar, hem bize versinler diye yabancılar elçiliklerine 
baş vuruyorlardı.

Bakan bu halden çok memnundu. Selefinin artık kanunsuz hiçbir hareketi 
kalmamıştı. Kasabaların önemli bir kısmı su ve elektriğe kavuşacaklardı. Halk 
da bundan çok memnun olmalıydı ki bu bakanın ömründe görmediği yerler ona 
fahrî hemşehrilik payesini veriyorlar ve mazbatasını gönderiyorlardı.

81 Bu prensip kararını tatbik ederken çok gülünç noktalar hiç olmamış değildi. Mesela; o devirde bir vali 
vardı ki öteden beri kendisini İçişleri Bakaıılığı’nın bir memuru gibi görmez, ya cumhurbaşkanlarının yahut 
iktidarda olan partinin genel sekreterinin emrinde imiş gibi hareket ederdi. Bu vali bulunduğu vilayetin özel 
idaresine vaat etmişti, ilkokullar için bankadan size iki milyon lira borç alacağım diye. O Ankara’ya gelerek 
İçişleri Bakanfnı görünce bu çalımının faydasız olduğunu anlamıştı.
Vekilin seçim dairesinde bir ilçe belediye reisi vardı ki zavallı bir insandı. Bakan, elektrik ve su için para 
veriyor diye işitince o da Ankara’ya koşmuştu. Bir gün Vekil’i görünce “bana para verin de kasabaya elektrik 
yaptırayım” demeye kalktı. “Keşifnamen var mı “ diye Babın sorunca o, “ne keşfi, bunu ben mi yaptıracağım” 
diye cevap vermişti. Vekil anlamıştı ki zavallı belediye başkanı, “bizim mebusumuz İçişleri Bakanı imiş, su 
ve elektrik için para veriyormuş, elbette bu adam bize de yeter para verir” diye Ankara’ya koşmuştu.
Daha gülünç noktalar var. Bir hayli zamandan beri kasabasında elektrik yapılmış olan belediye başkanı ve 
azalan da Ankara’ya gelerek mebuslarıyla beraber “biz elektrik için şu kadar para sarf etmiştik, bunları verin” 
demeye kalkmışlardı.

82 Dönemin Maliye Bakanı Kocaeli milletvekili olan İsmail Rüştü Aksal'dır.
83 “Yem borusu" tabiri için bkz: M. Emin Erişirgil; İhmal, [yem borusu, mecazi anlamda “oyalayıcı, aldatıcı

söz” anlamına gelmektedir].
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Valiler

Yeni İçişleri Bakanı koltuğuna oturduğu zaman valileri dört kısımda toplamak 
kabildi:

1- Yıpranmış, ihtiyarlamış valiler yahut merkezden ümidini keserek her gün 
takvim yaprağını koparmakla meşgul olan nispeten genç valiler,

2- İş gördüğü sanılan valiler,

3- Özel himaye gördüğüne inanılan valiler,

4- Bunların dışında kalan valiler.

O sırada yeni İçişleri Bakanı, ihtiyarlamış bir valinin bulunduğu yerden seçilen 
muhalif bir milletvekilini görmüştü. Ona, “nasıl valiniz?” diye sordu, tereddütsüz 
şu cevabı vermişti: “Bu vali ihtiyardır, hiç iş görmez. Böyle olduğu içindir ki bizim 
işimize yaramaktadır. Bunu siz sakın ha değiştirmeyin, çünkü onun gibilerini biz 
iktidara gelince hemen değiştireceğiz”.

Yeni Vekil’in uzakça vilayetten alarak Eskişehir’e getirdiği genç valilerden 
biri vardı. Günün birinde muhalif partinin liderlerinden biri Eskişehir’e gittiği 
sıralarda yeni Vekil’in yanma gelen bir umum müdür haber veriyordu: “Şimdi, 
efendim, Eskişehir valisi bana telefon etti. Oraya giden bir muhalif lider kendisini 
çağırmış, o da gitmiş”.

Halbuki yeni Bakan koltuğuna oturur oturmaz şöyle bir tamim yazmıştı: 
Hangi partiye mensup olursa olsun bir milletvekili olan zat oraya geldi mi, önce 
sizi ziyaret eder sonra onun ziyaretini iade edebilirsiniz. Bu halden tabii vekiller 
müstesnadır, diye.

Bu tamimi o zamanlar muhalif parti için değil, doğrusu kendisinin de mensup 
olduğu iktidar partisini düşünerek yazmıştı. Çünkü bu partinin başındaki 
ikinci reis, pek kısa zaman önce Dahiliye Vekili idi. Valilerin hemen hepsi 
onu tanıyorlardı. O öbür vilayete gidince gerek mevkii, gerek eski arkadaşlığı
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dolayisile dc istikbale [karşılamaya] koşarlardı. Yeni Vekil, iktidar partisi 
liderlerinden birisinin istikbaline giden adamlar, neye muhalif partilerin başında 
görünenleri karşılamasınlar diye düşündü. Sonra, yeni içişleri Bakanı valilik 
makamını kuvvetlendirmek arzusunda idi. iktidar partisinin başında olan adam 
bile sizi yerinde ziyaret etmezse ona gitmeyiniz diye emir verdi. Onun içindir ki 
kendisinin Eskişehir valisi olarak tayin ettiği bu genç adamı “bu tamimi belki 
okumamıştır” diye ikaz eylemeye lüzum gördü. “Bu valiyi telefonla bana bulun” 
dedi. Aralarındaki telefon konuşması, hemen hemen şöyle olmuştu:

-“Politika ile meşgul olan adamların vilayetiniz sınırına girdiği zaman vali 
ve kaymakamların ne yapmaları gerekli olduğuna dair vekilliğin yazdığı tamimi 
okumadınız mı?”

-“Okudum”.

-“O halde, . . .’ın davetine nasıl hemen koştunuz?”

-“O çağırdı, ben de gittim”.

Eskişehir’de o zamanki iktidar partisi seçimi kazanamayacağı için yeni Dahiliye 
Vekili genç valinin bunu muhalefete karşı bir hoş görünmesi addetti ve geçti.

İş yapar vali sanınanlardan biri yeni İçişleri Bakanı’nın sınıf arkadaşı idi. 
Fakat onun hakkında rivayet çok muhtelifti. Devlet Şurası’na intisap etmiş olan 
arkadaşlarına göre bundan daha fenası can sağlığı idi. Bazılarına göre ise o, 
memleketimizde nadir görülen valilerdendi. Onun içindir ki bu zatın durumu 
valilik ettiği yerlerde incelemeler yaparak bir kanaate varabilecekti. İşte bu 
yüzdendir ki, arkadaşının valilik ettiği yerlere gitmeyi öteden beri arzulardı. Bir 
gün onun için fırsat düşmüştü, kalktı onun vaktile valilik ettiği Elazığ’a gitti. 
Doğrusu, Elazığ’da yaptıklarını beğenmemişti. Sonra M uş’a gitti, orayı görünce 
bu arkadaşı hakkında kanaati değişti. Gerçi, M uş’ta yaptıklarında lüks hiç yok 
denemezdi ama azdı. Muş kasabasını köy halinden kurtararak kasaba haline 
sokan bu vali olmuştu. Bundan bu güne de kimse şüphe edemez.

O sıralarda Ankara’da şöyle bir rivayet dolaşmakta idi: Bulundukları yerlerde 
iş gören bu vali, mühendislerle, mimarlarla daima alay edermiş. Refik Saydam, 
Sağlık Bakanı iken mühendislere bir hastane planı hazırlatmış ve tatbiki için 
Elazığ’a göndermiş. O zamanlarda oradafki] vali yeni İçişleri Bakanı’nın sınıf 
arkadaşı bulunuyormuş. Plâna bakmış ki hastane güneşe karşı değil... O zaman 
bu planı ters etmiş ve öyle tatbik eylemiş, buna son derece hiddetlenen Refik
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Saydam, zamanın Dahiliye Vekili^1 üzerine, “bunu değiştirin” diye ısrar etmiş, 
böylece de Dahiliye Vekili, onu büyük bir vilayet olan Elazığ’dan almış ve M uş’a 
tayin etmiştir. Fakat sırf arkadaşının gönlünü hoş etmek için yapılan bu tayine 
karşı, zamanın Dahiliye Vekili daima ızdırap duyarmış. Bir gün rahmetli Atatürk 
Elazığ’a gitmişti. Orada halkevinde misafir olmuş ve bu binayı çok beğenmiştir. 
“Kim yaptırdı” diye sormuş, “eski vali” demişler. “Şimdi bu vali nerededir?” diye 
tekrar bir sual ortaya atmış, “o şimdi M uş’tadır” diye cevap verilmiş.

O gecedir ki M uş’ta olan valiye telgraf çekilmeye ve onu tebrik eylemeye 
karar verilmiş. Bu telgrafı da Muş valisinin yazdığı cevabı da o sıralarda günlük 
gazeteler yayınlamıştı*851.

Acaba bu telgraf mı idi o başarısının sebebi diye düşündü. Nihayet şunları 
öğrenmişti: A- O, kasabada yapılan binaları bir şantiye addeylemekte, birinde eksik 
bir malzeme varsa, gelmesini beklemeyerek diğerinden onu tedarik etmektedir. B- 
Vilayetin haline göre ora halkına ve tüccarına nakdi veya aynî vergi tarh eylemekte 
ve fakat kanun yönünden bu mümkün olmadığı için o parayı iane şeklinde tahsil 
eylemektedir. C- Kendisi yapacağı binaların planını hazırlayarak onları ucuza mal 
etmektedir. D - Gerçekten selim hissi sahibi olan hanımıyla kızı[ndan] yapılan 
binalar üzerine mütalaalarını almakta ve onların yaptırdığı işlemeleri de binaları 
süslemektedir.

içişleri Bakanlığı’nda iş yapar gibi görünen vali yalnız bu zattan ibaret değildi, 
diğerleri de vardı. Bir gün bu yeni Vekil müsteşarına sormuştu: “Bunların hepsi 
aynı yolu mu takip ediyorlar?” diye. Müsteşar cevap verdi: “Hayır, her birinin 
güttüğü yol başka”. O halde bunların bulundukları vilayetleri ayrı ayrı görmeliydi 
ki her biri hakkında bir fikir edinebilsin. Bunlardan biri, Ankara’ya nispeten 
yakın bir vilayette idi. Kalktı, oraya gitti. Bu valinin takip eylediği yol, kendi sınıf 
arkadaşından başka idi. Doğrusu şudur ki, Dahiliye Vekili, bu zatın usullerini hiç 
beğenmemişti.

Bir gün bu Dahiliye Vekili’nin telefonu çaldı, mikrofonu kulağına götürünce, 
o şu sesi işitti:

-“Ben . . . ’im”.

Bu ad muhalif partinin başında gözükenlerden biri idi. Bu zatla Vekil’in o 
zamanki telefon konuşması şöyle olmuştu:

84 Dönemin Dahiliye Vekili Şükrü Kaya’dır.
85 Verilerden anlaşıldığına göre söz konusu olan vali Tevfik Sırrı Gür’diir.
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-“Ben, belki bilirsiniz ... köyünde doğdum. Şimdi karşımda doğduğum yerden 
gelen muhtar var. Size yollayacağım, köyü için akan su ve elektrik parası istiyor, 
bunu verin.

-“Beyefendi, orada belediye var mı?”

-“Hayır, fakat nüfusu 2.000’i aşkındır”.

-“Önce bir belediye kurulmalı ki biz onun yapacağı su ve elektrik için yardım 
edebilelim. Kanun böyle diyor. Halbuki bir köyde belediye kurmak vekilin 
yetkilerinde olmadığını elbette bilirsiniz”.

-“Fakat siz belediyesi olmayan yerlere de para veriyormuşsunuz. Öyle olmasa, 
bir mektupla vali bu muhtarı nasıl gönderir?”

M uhtarın elinde mektup mu var?”

-“Evet, hem size hitap eden bir mektup var”.

-“O halde muhtarı bana gönderin”.

Yarım saat geçmedi bile... Hususi kalem müdürü muhtarın kendisini görmek 
istediğini söylüyordu. Yeni Vekil, “hemen gelsin” demişti, içeriye zeki bir muhtar 
girdi, elindeki mektubu Vekil’e uzattı. Vekil, zarf içindeki kâğıtta şu manaya gelen 
yazıyı okumuştu: “... yerin muhtarı zat-ı alinize gelecek, ona elektrik, tazyikli su 
için para tahsis edin”.

Bu mektup, Vekilin tuhafına, hem pek tuhafına gitmişti. “Bulun şu valiyi, 
telefonla konuşacağım” dedi. On dakika içinde o valiyi bulmuşlardı. Vekil ile vali 
şöyle konuşuyorlardı:

-“Vali bey, muhtar filan sizin imzanızı taşıyan mektubu verdi. Şimdi benden 
elektrik ve tazyikli su parası istiyor. Orada belediye var mı?”

-‘Y ok”.

-‘Yoksa biz elde mevcut olan kanuna göre buna nasıl para verebiliriz?”

-“Ben o kanunu okumadım”.

Bu son cümle Vekil’i bu zata karşı son derece hiddet ettirmişti. Gerçekte de bir 
vali nasıl olur da Büyük Millet Meclisi’nden üç yıl önce çıkan ve kendisine taalluk
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eden kanunları okumaz da adeta bununla böbürlenmeğe kalkardı? Bu Vekil, 
sonradan düşündü; “Zavallı” demişti, “bu kanunu her halde okumuştur ama kendi 
vilayetinde yapılacak seçimlerde iktidarda bulunan partinin kazanamayacağını 
bildiği için böyle bir durumda kalınca şimdiden kendine destek olacak birini 
arıyor”.

Himaye gördü sandan valilerden birini o tanırdı. Çünkü yeni Vekil daha 
henüz Bakan olmazdan önce, yani Tarih Kurumu idare heyetinde iken Ankara’da 
baş başa yemek yemişlerdi, lokantaya çağırmıştı. Yemekte hikaye ettiği ve tasvip 
eylediği hale göre, memleket aleyhinde de olsa, her kim başarı gösterirse buna 
iltifat etmeli, hatta bu zata dalkavukluk eylemeliydi.

Diğer bir vali, kendisini sevdiği sanılan mevki sahibi bir zatı Dahiliye Vckili’ne 
çekiştirip durmuştu da bütün bunlar onun çok tuhafına gitmişti.

Yeni kabine kurulduğu ve Büyük Millet Meclisi’nde okunan programı 
hakkında müzakere eylediği sırada yeni Dahiliye Vekili öğrenmişti ki, kabine azası 
kendi mensup oldukları iktidarın yerinde kalması işini valilerden bekliyorlardı, 
hatta kabine arkadaşları arasında bir cesur genç “bütün hayatımız bizim içişleri 
Bakanı’nın elindedir. O hele iyi valiler bulsun, vilayetlere göndersin, kıyamete 
kadar iş başındayız biz” diyordu. Yeni Dahiliye Vekili bu söze hiç cevap vermemişti 
ama içinden güldüğü belliydi. Onun düşüncesine göre, vali bir vilayette şimdiye 
kadar iktidarda olan hükümetin adaylarını kazandırıyordu ama bunun sebebi 
seçimin iki dereceli olması idi. Halbuki 1945’ten beri bu usul değişmişti.

Halbuki tek dereceli seçimde valinin alabileceği reylerin topu 500’ü aşmazdı. 
Bununla ise bir adam milletvekili olur muydu? Diğer taraftan valiler bir takım 
adamların menfaatlerine zaruri olarak dokunacaktı, bunlar seçimde onun sözünü 
nasıl tutacaklardı?

Şu var ki, zamanın Dahiliye Vekili de inanıyordu ki valilerin bir kısmı artık 
değiştirilmelidir. Ancak onun belli başlı sebebi başka idi. Bu Vekil’egöre, valilerden 
hiç olmazsa bir kısmının merkeze karşı güvenliği kalmamıştı. Çünkü oradan 
birbirine zıt emirler veriliyordu. Valilerimiz hangi emri yerine getireceklerdi?

Bu Dahiliye Vekili içinden şunları demiş olsa gerek: “Mademki kabinedeki 
bazı arkadaşlar da benim inanmadığım sebeplere müstenit olmasa da valilerden bir 
kısmının değişmesi fikrindedir, elbette ben valilerden bir kısmını değiştirmeliyim”.

Fakat değişecek valiler yerine kimler bulunacaktı? Mutasarrıflıklar kalkınca 
Dahiliye Vekilliği mülkiye müfettişleri arasından vali yapmayı itiyat edinmişti. O
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da önce bu müfettişlerle temasa başladı. Gördü ki birinci sınıf mülkiye müfettişleri 
değiştireceği valilerle aynı ayardadır, hatta ikinci sınıf mülkiye müfettişlerinden 
bir kısmı da öyle... “O halde ben[im] üçüncü sınıf mülkiye müfettişleri arasında 
vali olabilecekleri aramam gerekli” [dedi].

Kaymakamlar arasında vazifesini layıkıyla yapan büyük bir çoğunluk vardı 
ama ya onlardan birini unutursam diye adeta korkuyordu. Bir gün eski valilerden 
biriyle konuşurken o yanında çalıştırdığı bir kaymakamı tavsiye eylemişti vali 
olarak... Bu kaymakamı çağırdı, “sen ... vilayetine gideceksin, orada vali vekili 
olacaksın, iyi hizmet ettiğini görürsem vali yapacağım seni” demişti.

Üçüncü sınıf mülkiye müfettişlerinden bazdarını da aynı suretle vali vekili 
yapmayı düşünmüştü. Bir liste hazırladı, önce Halk Partisi ikinci başkanım 
gördü, ona bu listeyi vererek “ben bu alanların valilerini değiştirmek istiyorum” 
demişti. O da, ’’gerçekten en doğru yolu bulmuşsun, yalnız ben senin yerinde 
olsam bunları yavaş yavaş değiştirirdim” dedi. Aynı listeyi o sonradan başbakana 
vermişti.

Bu sıralarda bir gün Büyük Millet Meclisi’ne gitti, orada rastladığı sayın bir 
arkadaşı, “sizin vekillikte bir ikinci sınıf mülkiye müfettişi var, onun hanımı benim 
akrabam, bunu yapsana” diye tavsiyede bulundu. Yeni Dahiliye Vekili yerine 
gelince bu müfettişi aradı, mezundur [izinlidir] dediler, “izni bitip de vekilliğe 
gelince beni görsün” emrini verdi. Bir hafta sonra da bu müfettiş Vekil’in yanına 
gelmişti, uzun uzadıya görüştü. Gözü pek tutmamıştı, fakat kendi kendine “bir 
adamı gözüm tutmuyor diye vali yapmamak doğru değil, bir iş verirsin, yapamaz, 
ondan sonra bunu beceremediği için yapamadım dersin, bunu anlarım” dedi ve 
karar verdi. Bu zata bir iş verecekti, onu iyi becerirse, bu zat da vali olacaktı. O 
sıralarda İstanbul’da bir mesele çıkmıştı. Dahiliye Vekili de “İstanbul’da çıkan 
bu meselenin tahkikine . . .’i memur edin” demişti. İki hafta sonra kadar da bu 
Dahiliye Vekili İstanbul’a gitmişti. [Müfettiş] elindeki bir kağıtla Vekil’in yanma 
girdi. Elindeki raporu verdi. Raporda, İstanbul’da cereyan eden vak’a sadece 
hikaye ediliyordu gibi geldi bu Vekile. Onun için bu müfettişle aralarında şöyle 
bir konuşma geçmişti:

-“Bunları ben biliyorum, çünkü gazetelerde okudum. Sizin tahkikatınızın 
hülasası şu olacak: A- Bu hadiselerin çıkmasında bizdeki idare amirlerinin ve 
zabıtanın ihmalleri var mı? B- Vekillik ne tedbirler almalıdır ki memleketin hiçbir 
tarafında böyle hadiseler bir daha olmasın?”

Müfettiş bu söz üzerine gülümsemişti, Vekil, müfettişin gülümsemesini 
“alışmış olduğu şekilde bir rapor istiyor Bakan” manasına aldı. O  tarihten iki gün
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sonra Dahiliye Vekili o sıralarda İstanbul’da bulunan cumhurbaşkanının yanma 
gitmişti. Başkanın yanında kendi kabinesinde başbakan yardımcısı olan Nihat 
Erim de vardı. Nihat Erim, o sıralarda cumhurbaşkanı olan zatın yanında şunları 
anlatıyordu yeni İçişleri Bakam’na:

-“Senden bir parça önce burada İstanbul valisi vardı. O şunları hikaye etti; 
güya sen vakanın tahkikini havale ettiğin müfettişe ‘ille vali beyi de mesul göster’ 
demişsin, onun yazdığı raporu kendisine iade etmişsin, bunu cumhurbaşkanına 
söyledi, senden şikayet etti”.

O zaman, Vekil’in zihninde şöyle bir hayal belirdi: “Müfettiş, Vekil’in sen idare 
ve zabıta memurlarının bu işte ihmali olup olmadığını tahkik etmelisin” sözünü, 
müfettiş ya gerçekten İstanbul Valisi’ni rapor içine koy manasına anlamıştır yahut 
bu yolda anlamak istemiştir. Meğer yanında gülümsemesi de bundandı”.

Ankara’ya döndüğü Zaman bu müfettişin o hareketini kendine tavsiye eden 
milletvekili arkadaşına söylemiş ve onu neye vali yapmayacağını anlatmıştı.

Vali vekilleri tayin olunalı altı ay oluyordu, bu sırada iyi hizmeti görülen ancak 
bir ikisi[ni] İçişleri Bakanı vali tayin etmişti.

Bir gün kabinede başbakan yardımcısı şunları diyordu: “Artık vali vekillerini 
asil olarak vali yapmalıyız, muhalif parti bu valiliklerden şikayetçi... Çünkü onlar 
‘seçimde siz bize rey toplarsanız asil yapacağız’” manasına anlıyor.

Doğrusu başbakan yardımcısının bu teklifi karşısında Dahiliye Vekili 
şaşırmıştı, çünkü hiçbir zaman vah vekillerini seçerken böyle bir şey hatırına bile 
gelmemişti. Şu var ki o, bu başbakan yardımcısını severdi, çünkü onda devlet 
adamlığı vasıflarını görürdü. Vekalete gitti, artık bütün vekil valileri asil olarak 
başbakanlığa inha etmişti [önermişti].

B ild ik le r im  /  Mehmet Emin Erişirgil 111



Bildiklerim  /  Mehmet Emin Erişirgil



EKLER 

(Belgeler-Fotoğraflar)

D r. Serdar Şahinkaya tarafından hazırlanm ıştır.
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h o cas ı b i l e  söze  k a r ış ıy o r d u  da kendinden önce h i ç b i r  öğretm enin bu d e r
s i  b i l e r e k  oku tm ad ıjjın isöyİtiyo rdu .

A O
Neden b ö y le  l a f l a r  k o n u şu y o r la rd ı bu  a rk a d a ş la r  acab a . Şüphe yok 

k en d i o k u ttu k la r ın ı*  daha önce kim se ta ı-a fm d an  h a t ı r l a n m a d ığ ın  e t r a f ı n 
d a k i le r e  in a n d ıra r a k  böbürlenm ek iç in  . . .  .i*u -h a v a a t irk l  o k u ttu k la r ı-d e r 
s in  k e n d i l e r i  ta r a f ın d a n  a d e ta  yeniden b aş lan m ış  olduğu z a n n ın ı cu iiu r-- 
d a . dokurum gtıtA^.

- /{LrÂ.ZCÇ ■»>
c 13- l i u r a d a " t e ^ | ^  g e n iş  manada k u lla n ıy o r1.-başa gele:

Î S İ C İ  "  l l i l V / l t * .  + .A O T * n h * » K İ  "  - b o -r» V -î  h - i  --------ş e y le r  m anasında, " h ay a t te c rü b e s i  " t e r k ib i  de bunu ifa d e
od er. iml

ü k u lla rd a  f i z i k  «şirn i ögçotmen1e W  " bugün s iz e  te c rü b e  y a p t ı r a 
cağım " cüm lesindek i bu söz d ar m anadadır, du anlamda bcsnce deneme denmo 
l i d i r .  D il O rununun ç ık a r d ığ ı  f e l s e f e  te r im le r in d e  o sözün bu manasına 

’üeney" t  t e k l i f  e d i l iy o r .
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l'Jts'j y ı l ın d a  i d i ,  nı' 1 fl‘— ■iyi» '11; yük
sek  cikuH arım ızın  b i r in d e  co ğ rafy a  h o c a s ı o la ^  za t
kİjo^— »i in b j 1 ııinın 1 : i :;iiMİ-<ti  inda l^ ı) -  200 s a k i f e l i k
F ra n s ıe c a  b i r  eserStT W »n ' i j r a d ı .  (T k i t a b ı  ¿ ü ş tü re re k  " alı, diyordu, bu 
tU rlü  e s e r l e r  memlekete ne kadar lâzım .1 " tu h a f  te s a d ü f ,  k ı r k  y ı l  katUr1 
önce ra lu n e tl i  F a ik  o a b r i .d o  ayn ı UUyüklükte, hemen hemen, a y n ı konuda 
F an s ıeu  ) i r  e tle r i b\ına g s t e r m l ş t i  de " b u n la r  b iz d e  yokifi i . . .  " d em iş ti-  
üaniyoruıriki o n u iu rk ç e y e  ç e v ir d i  ve y a y ın la d ı b i l o :  t a b i î  e sk i h a rf le rle» .

Uografya h o c a s ı  o lan  bu genç adam, o o aq ri, bıma g ö s te re c e ğ i yerde  
aoye coğ ra fy a  ö ğ re tim i m em leketim izde V hangi  m erha le le rden  
geçm iş bun 11 ı*a’<*gtırınazdı a.o*ib»;5&<ıboj>ım^dandaT'buşi{alYxnT^"'î^r{rEeein- 
le r in d e n  faydalanm aya n iy e t i  y o k tu k i b ö y le  zah m e tli b i r  iç e  g i r 3 io .  0, S  
coğ rafya  ö ğ re tim in e  f i l a n  okuld a  k e n d is iy le  b aş lan m ış  olduğunu söy leye
cek ti- dil ömrünün scjıuna k a d a r 'b ö b u r le n ip  d u ra c a k t ı .

1i} Cv-*(LJl '  uisy.
«tyn k ov m yny»ı̂ uSdii daima ye tm iş  b e ş in i  a $ t ı g ım  söy leyen  b i r  kom

şum v a r .  üjSneı.ı kaç d e fa  bu z a t  bana ş u n la r j  d e m iş t i :  " bu tep ed e  i l k  defi
bahçe yapan beniıu..bunun ne m a s ra f la , ne emklo meydana c e ld i/H n i b i r  k e r e ' 

■ * A 'f  Kbuna s o r u n . . . .  bu to p r a k la r  o dadar n a n k ö rk i . .  y a z ık , benim te c rü b e le r im 
den kirase fayda lanm ıyo r i . . 1.'

b u n la r  meydana koyuyorduki m e ş ru t iy e t te  ş ik â y e t konusu olan lıal^ 
cum huriyet d ev rin d e  de devam ed ip  g id iy o r .

- H - H H - H -

lieden acaba ımp^eke&uojriKie kim se ıj ig e r le ı- in in  te c rü b e le r in d e n  
faydalanm aya kalkm az, founun g e rçek  se b e b in i*  ben de bilm iyorum  amma 
« £ ^ 8(£ & 8 o r‘“* i  ^ a ş k a l rm ın  te c r ü b e le r in e  bakmayı b i r  te n e z z ü l addcıVÎ- 

I yo ro it. yalivtT ^endi te a rU b o lo rirn iz i olduğu g ib i  söylem ekten ve yazmaktan 
y e k in iy o ru z . ,

İ ş t e  ben de b ö y le  b i r  zan »olduğu iç in ,  g e lec ek  n e s i l l e r i  b az ı lıa 
y a t  te c r ü b e l  .riınden h a b e r l i  e ^ y irn  dedim vü bu k i t a b ı  VC3>
dim.

ı~ ibt~u
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< jX*j Ŝ  jlV— f
•_>jâ>-LljJo- <_1L* J-b  *-'<

< J& jL. ¿¿*¿4** (îÜ» y.
• / 'j  /  J*V

• ) ^ i f
»i01 J*

. <u.ı ji*>/ y-j Jii-* j.o . j- d iS
. ¿£JU 0^ j* . J jjx

»slTj: ûjy •j'A&j&y.
y. ■ j^ ^ ly-'L0(^y-r.

^L. ^¿L^j» .Xİ\e j}fjy
»L-*.X« »JO-L-y»“ j  «31.*
il;^ <

j / r  • ^»jî ^ u/  gt*
,jj£±*y < ^ }•*•} jLel
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E r t u g ı
Ş o v k

EBKI «Hayat» mKiruumın M 
hlkl Siyasal MUHrı okulu mü
dürü PrvfMÖr Mehmet Emin E 

rl|lr*tl. mi*hur tuukrUl«, »ıkılma- 
<Ur\. dudaklarındaki t»he»»Umü *61 
(iltn n H rn . kemali M hr ve taham
mül}« suallerime cevap veriyor. de
nli v« nihai müdür odasının du
varlarında İki bOyÜk v* nefis tab- 
k> var Diri E M İ  Q«r« alt. dUerl 
Milli 9*fin

l'ıufreor. benim hayran hayran 
etrafa baktığımı «ftrûnce, bir au 
suslu v« tilerinde duıduju mırıuu*muN!i

- Mektebin Ankaraya nakil, de
di. yeni bir devrin t*a|lancırıttr 
MekteMmlı Ankaraya gelnuıden 
•rv«1. hiç Wr um an İyi bir binaya 
malik otamami|lır 

«udu. yUıündrkl kibar halUr. 
Hra* daha yumu|«4ı. Eski ve *ü- 
ı«l hatıraların ı»ı4tle parıl-lıyan 
(¿Herini yütSmd« dola«tirdi:

— llucUn. dadl. kabinede be« Mül
kiye m«ıunu var; Har İriye, Dahili
ye. Maliye, tktıaat v* Ticaret Ve- 
kıllert Aynı camanda Me<lU Kelel- 
mİ* »ayın AbdÛlhalık ve lllyaaatl- 
cumhur KAtlN fmumlel llay Ke
mal Oedele-ç. Metil» frup reisimi« 
KUmİ Uran. Ilaaan Saka v* bu

günkü M rcllslm lıde yu ıdum uıun  
m uhtelif vilâyetlerini U tnsll «den 
y ü ı on ka d ar mebu» da MOlklyeden 
<,ıkm i|U ıdır. Ilûtttn bu «Üıld« re- 
vat. e«kİ d«vrln bütün Ihmallerlna 
rağm en, profesörlerinden arafn l İs
tifade e tm enin aırların ı bul m utlar
dır. M aamafl, IÎ77 de yükM h m ek
tep  halin* I f r s i  e d llm l| olan MUI* 
ktye. ı.vM tarih in«  kadar, davrın 
en bUyttk âlim lerini kursüıUmls 
■ftrmO|tOr.

M eerli. o  devrin büyük adam la
rından  lleca l iade  E krem , Mlkall 
l ’a ja . Ohanea bey. Mlrancı M urat 
bey. m erhum  mUdOrUmlIl Abdûr- 
rahm an Çeref bay. m em leket mil- 
M vverlertnln Örerinde büyük (Mir
le r  l<ra e tm elerd ir . H llhatta  bu. 
büyük adam ların  »ondan Iklal, İMİ 
de baılıyan ve devam  eden la ıy lk  
İçinde bile hur Inaan İdealini bttlUn 
K ençlrıe a |ila m i|ta ıd rr  tıt lb d a t İda
resini« m ektep tedrU atın ı kontrol 
a ltına  a lm aaına rağm en bu İki bü
yük adam ın mektebe hâkim  »lan 
ruhunu  devam dan m enedetnem lı- 
lir.

I ’rofeadtün a l  evvel a öybm lt ol
dukları. kafam ı tırm alıyan  b ir  cOm 
lenln m ânasını kendilerinden »or
dum :

— MUlklye m ektebi. 1*77 den ev
vel. yükaek m ektep d e f II m iydi T

— H ayır, dedi Mektep. IM4 da 
ı ı r f  m em ur yetiştiren  ve tedrU  mOd- 
detl İki »ene otan b ir  me«Uk m ek
tebi halinde açılm t|lı S .le. m ekte
bin kuru lurundaki hikm eti an la tan  
b ir  ta rih i vesikadan b a n  parçalar 
okuyayım:

l ’rofeattr, ya ııhaneatnln ((illerin 
den bir ka ıton  ç ıkardı, İçinden bir 
tancalnl »eçtl.

- Ayni lam anda , dedi, bu ve»l- 
ka. o »ıralarda devletin İdari te«kl- 
it l in in  nekadar ray ıf- o ldu lunu . 
T anıtm a! ıleallnln ılhn lyetln l ve 
endlfeelnl coeterm ek tıakım ından 
da çok d ikka te  (ayandır.

C ifa raeın ın  külünü »ilkli ve oku- 
m ıya baıladı:

• K lhalrtlil h a ılh l ku llanılm akta 
olan elvlye kaym akam larlle  k a ta  
mftdOrlerl um uru mOlklyey* a lt 
fünun ve m alûm attan  m ücerret ve 
ktlçük konaoloaun tercüm anlle bile 
leray ı muameleden i t i »  bulunduk
ları fftyle du rıu n  id e  la  kendilerine 
(Andertlen evam lrln ahkâm ını o- 
kuyup anlam ıya kad ir  olam adıkla
rı d e rk iıd ır  ve bunun sebepleri da
hi D ereaadette b a n  dairelerden Aff
e t edip de ve ta fra la rd a  dah i va»-

llu(U n bu »ıralarda ofcuyanlar arasından  J 
kim seler çıkacaktır. V arının diplom atları. ı 
ku Cum huriyet İdaresinin m odern tedrisat 

»eklide ham lan ıyo r. O nlar bu »un ile n
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ya ııhanealn ln  u te rln a  (»ıraklı w  »4-
lü n e  devam  a lil:

M jk teb ln  İlk m M unları, İki •+■ 
ne aonra devrin  »ad ra i» m ı h u tu ru n 
da İm tihan  olun«« fevka lide  be<e- 
n llm l|U rd lr  D etm e ça lm a  talebe 
>1« ve |>ek Inelcam lı oim ıyan bir 
p rogram la  açılını» olan  bu Uk MÜI- 

I klya bile m em lekete bflyük hlımet*
I Icr e tm lıllr . İlk  m e lunların ın  me- 
I nıurlyet bayatla r .nd»k l h lim e tl lr l  ve 

dU ttfıtlüklerl n a ra n  d ikka ti celbe- 
dince, 1ÎM te  m ektebin talah edile
rek  411 b ir müeeac»« halinde  kuıul- 
m a ıın a  k a ra r  verildiğini yine tâ ri
hi vealkalardan  â ffenm l»  bulunuyo- 
ru ı. M tilkiye &II m ektep haline lf- 
r a i  edilince. mUdürlU/e İlk defa 
N iram l l ‘a |a  ge tlıılm tıtlr. Altı ay 
»*>nr* da kıym etli hocamı» Abdür- 
la h m an  JJeref. N lıam l Pahayı Utlh- 
İki etml» bulunuyor. Y ukarda  da 

! »dyUdUlm gibi. A bdülham lt idare- 
| »inin ka ran lık  devirlerinde, mehte- 
' U  hAklm otan  İyi m ünevver. İyi in- 
' »an. İyi devlet ve m illet adam ı ol- 
. m ak t a tfın ı bo ım ak İçin uftratau- 

ia r , bu v a ıfa  hAklm otan ruh  kuv
veti ve m ukavem eti ka r|i» ın d a  d a 
lm a m uvaffak iyetlim ize  u jıa rn ı»  
tard ır.

I tllb d a t' id a rra l. M ektebi Mülki- 
yen in  der» program ın ı. kendiline 
aadık bendeler ye ll»tlrm lyecek bir 
m ahiyette  gAtmü» ve buna k a ış ı 
tedb ir alm ıya  ka lkm ııtır . liu  ta rih - 
te ıde  m uallim ler İçin de b ir  ta li
m atnam e h a m la t ıla ra k , m uallim 
le rin  bithacaa der» m ev ıuu  ha ric in 
de »o» »Eylemeleri m enedllm lftlr. 
M aarif N e ıa re ti m abeyin» v e ıd lil 
tem ina tın  b ir  yerinde ta lim a tnam e  
haric ine  «ikan  V» « ıea lıl M daka- 
te  m uhalif ha re k et eden m uallim le
rin  Ib re tü lll ııa lıln  »Iddetle tedip» 
edileceğini bildirm eyi de unutm a- . 
m i|tır . Aynı (am anda  MUlklyeıtln 
tedrlaa t p rt^ıam ırva  d ini d»r»ler de 
lliv e  o tunm uı v* M e»ıutlyet İnk ılâ
bından »onra m ektebin gaycaln* u y  
■un oim ıyan bu d ini d«ı»ler prog- 
ram dan  kald ırılm ıştır.

l ’rofeeör M ehm et Kmln. kelime
le rin  bOtOn hakk ın ı ve re rek  lUve 
e tti:

9u  noktay ı b ir defa  d ah a  te k 
ra r la m ak ta n  a y rı b ir te v k  duyarım , 
dedi. İliç  b ir  »am an. M ulklyenln ilk 
h ocaların ın  İlim ve k a ra k te r  h a 
va»! yokedllem em l»tlr ve bu ruh  
neelldcn neıll»  devam  e lm l|tl r .  Yal- 
m ». U m um i I I . ı p  e»na»ında. yanlı» 
b ir  dU|Onc« netlceel o la rak  va D a
rü lfünuna tahalaat bu lm ak İçin M ül
kiye m ekteb i U |v e d llm l|tl r . F ak a t 
bu hal. M ülkiye m e lun la rın ı Utlh- 
dam  eden nezare tler ta ra fın d an  d a 
lm a ı lk iy e tl m ucip ol mu* ve M ül
kiye kendin i da lm a a ra tm ıt tır .

P rofeattr. b ir m üddet düfündü . 
aonra :

N ihayet bu küçük  faaıladan 
•om a  da, idare  adam ı y e ti |t lr e n  b.ı 
k a y n a tın  ku tum a«ı acıaınt «Iddetle 
duyan  Dahiliye N ezareti «Memurini 
id a ıe  mektebi» adile MÜlklyeyl ih 
y a  İçin mebııaan mccllalne b ir k a 
nun  tek lif  e tm lyllr. IJuı-aıını m innet 
ve »Ükranla te b a rtiı e ttirm eliy im  kİ. 
o a ıra ta rd a  Dahiliye mUate«arı bu lu
nan llUyük Millet MeciUI lle lıi 
aayın Hay AUlUlhallk llenda 'n tn  
him m etlerde  M ülkiye İkinci defa 
o ta rak  tea li e d llm l|tlr . İkinci teeUe 
a lt  kanun  liy lhaa ın ı kendileri h a ıır-  
tamıytar, M et.uıan ve A yanda m ü
da faa  e tın ljler. h u l i ia .  müaaıaae- 
mU ln ikinci banU l olınu»lardır.

«u raa ın ı d rrh a l llive  edeyim  kİ. 
M ülkiye aeıl lnk l*afını C um huriyet* 
ve C um huriyet hüküm etlerine  borç« 
ludur. Sekaen aeneyl geçen bütün  
ta rih in d e  kendiline  m a h ıu ı b ir  M- 
na»ı oim ıyan mOee»»»eye, devlet 
m erke tlnde  bü tün  m addi v a r ta la r 
la mücehhez otan  bu yurdu. Cum 
hu riyet tem in  e lti  MOceacaemUln

V ukardan a > a |ı  a ıra  İle: G a ı r tr  ve m r e n u ı  odaaında, ta lebe dere 
d işliyor, »on »ınıf diploma»! »ub al. ü fünett aanıf Ik tıaa l deealnde.

Mlyaaal M lfller okulunun kütüjv 
haneli A m erikan ta rım d a  Icrt p 

t e  te n d in  edltml»IIr.

ler veaalr m em urin« ber ta k rlp  ça 
tıp  da bir rü tbeye  d re  t  re» olduklar, 
aonra kap ı kap ı atirUO kltrind* ae- 
m erel tir iz le r i o tarak  vakuıi Mr m e
m uriyete  k a v u ım a k u  o lm alarıdır. 
:«te Uıyle b ir  m üa tek ıeh  »ıfatla da
hili meeSekt m em uriyet o lan lar her 
vak itte  ne devleti a llyenln dllhahı- 
na tevfikan  Idaret um uru  memure- 
leıine  m uvaffak  ne d« m em uriyeti
nin hukm tanü verecek llaan ve tav- 
m ku llanm ıya m ukted ir olm adık la
rından  «e rek  ahaliy i m em leket ve 
gerek  ecnebi m em urların  yanında  
nu fu ıu  Itlba rta rı kalm ayıp »u »ey
ler ecnebilerin  b irtak ım  m&dahaU- 
tına  ve ahaliy i l i r a  ra aebep verm ek
ted ir  »

I’rofeaAr, o k u d u lu  ta rih i veeU ayı

20 Ş ubat 1940 tarih li Yediğim M ecm uası
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l i  edlür. U4rm Ut oM ulu n u ı t u  rr. 
m «f. ta laba ta ra fından  m ak ln r ll» 

I ) u i )t .i|  »lan n o tla n  ta k rir  atm«k- 
tadır

Bay Afim. m İ  ta ra f ta k i Wr oda 
jn |Mlrr4l:

lluraar. M i ,  m ı  aınıfın  •Si;L> 
f tb n M I r  U m ı r f «  on A; kt-

»tdlr
ro ta *  lafçım ı«. odaya « ıM t B .r 

I katlkfcal rnd ltealla  bu d .p ! m ı ı l  m .n- 
aup lann ıa  ıram ln l tM ı. U JU tU 'i. 
burttnk tt Vakıflar H aynInd»  br» 
rükna aahlj. olao bil m aklabln dlj>- 

I I m u iI  tabaat. bu on i (  U la t*  ara  
1 u n d a n  klm btllr han<iıinl T u r*  ro l 
ı >:»• «itin  a tu k ad d ıra tı  uaarlnJa tin  
I aûylamlyra M İ İk lp tU r  kılacak.

M<kl.bl» kampKaM^J Wf«l bir »kuma I I  UtrbM  yaridir. Har 
U M *  ba MM rllll.k kUIU|»ha»4. •> l.lrJ m  kllab. al.)»« «a Ur 
■ u u m  lU) i u  l ^ m k ,  M  ajılıalık alim la mllt «İraya lutlıynı.

i yo ıdu  Içarl * lrd ; |lm lı M M »  l ’ro- 
1 («M ıua aoa rd-nlM .nl IfltU n :

— Odıln« m o a n u ltıl  m  d am ak tlr . 
Ilu (MU k ıad l »:ıtrm lnda Mlyuk 
mlkymata U r  yard ım  ru h u  da var
dır

Bir an  » a n i  P rofıaor.
dara t ı n a r n l ı  olaaydı, b in  m u ı>  
Uk »ttl de bana, clnaa jraplırıyvı. 
derdim  H albuki. Ijln  ( a k a ra  ( t l i r

adam «limitti, 
Kmln. bu lalla

— T a!rb«n!n lıaan İm tihan ı yapı
lıyor. d rd l T r lk j bundan lla rl * t-
llyoc

H akikaten  fM (l< lm lı ko ıido ıU r- 
da tcMdüf rtlljlm iı t al* bre la İma
ları ıuanu«(L Ha Çatala jrteO. ( i v  

a alt drrla hatlar-

K oridorun İki yanında  *»nl,. bol 
ışıklı odalar vardı. Bay A ın 'm  v ı r  
d ü l  U ahata  naca raa  kc rU orua  aal  
ta ra fın d ak i odalar »«uflard ır. mİ 
ta ra fm dak ıU r İm m ütalaa  ha ra lar. 
H ı r  aın ıfıa  nr.utalraAanaal ta ra  ka r
ın m a  ( i k a  odadır.

C çân rû  anuf. d rra tayd l Kapcıun 
ram ından  baktım . I W a * ö r  $a«kat 
I ta şlt l la tlp a tlu .  d a n  U k rlr  adk-

Kdtıifthan« mamuru bay Sabri
— klıktrbim U la kutupkanMİa.. 

anrak An karaya naklldaa aonı • 
tanslm atmak mdmkOa oUbUdl. d»  
d İ  Kakldra tt< Ma «U n klUplarım ı- 
u n  adadl, |lnvdl oa Mal tok lan  a r  
m if bulunmaktadır.

K üt Okkana A m rrtkaa  a la 'ım lv r 
fftra ta c il in  rdllm lftU  K i’a f l  r. 
ham  krnd l. kam  da mftrlllf U lm - 
rina  f i ı ı  flylaom kttlr 

K O lophanrrJn m rrm u a  odaauu  
r^ç tlk . Talaba bu rada Mıtfta y iv 
ini (aa a ta lr r l  bu lm akta  va d ia y a

H ar a ınıfın . dadl. Mr mOa»»«U. 
va rd ır  İ ta  U lrfcrlrr. tu tu lan  aotla- 
rı m aklaada  yasarlar. T akaır »d.- 
la» a a lla r , ta lrbaya  * • bocalara  t  a r-

20 Şubat 1940 tarihli Yediğim  Mccmuası
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 İstanbul • 1888, Dtlaver -  Nesibe -  Mülkiye Mektebi - Fransızca - 

| Sosyoloji ve Felsefe Profesörü, Eğitim -  Ticaret ve Ziraat Nezâreti 

j Umuru Baytariyye Kâtibi, Ayan Zabıt Kalemi Katibi, İstanbul 

i Sultanisi Ulumu Diniye ve Ahlakiye Öğretmeni, Kabataş Sultanîsi 

i Edebiyat, Felsefe ve Mantık Öğretmeni, Evkaf Nezâreti Husûsi Ka- 

1 lem Mümeyyizi, Kadıköy Numune Mektebi Müdürü ve Öğretmeni,

I Kadıköy Sultânisi Müdürü, Dârü'l-Fünûn Edebiyat Şubesi Felsefe 

j Müderris Muavini, Tarih ve Felsefe Müderrisi, Maârif Vekâleti Millî

-----------------------------------------; Talim ve Terbiye Başkanı, MaârifVekâleti Müsteşarı, Yüksek Muallim

Mektebi Müdürü, İstanbul Erkek Lisesi Felsefe Öğretmeni, Siyasal Bilgiler Okulu İçtimâiyyâl ve Doktrin Pro

fesörü, Hayat Dergisi Yazarı, Yazar -VI. Dönem (Ara Seçim), VII. ve VIII. Zonguldak Milletvekili -  VIII. Dönem 

Çalışma Encümeni Reisi -17. Hükümet Gümrük ve Tekel, 18. Hükümet içişleri Bakanı - Evli, 4 (ocuk.

Ölüm Tarihi: 07.02.1965
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