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Önsöz

Eğitimci Nafi Atuf Kansu
Mülkiyeli Eğitimciler;

Önemli kişilerin yetişmesinde öğrenim gördükleri eğitim kıırumlarmın derin 
izleri vardır. Okul eğitiminin, yaşam boyu yeterli olamasa da, insanın kendini 
yetiştirmesine önemli katkıları olmaktadır.

Bizde, adı Cumhuriyet döneminde “Siyasal Bilgiler Okulu”, “Siyasal Bilgiler 
Fakültesi” olarak değişen eski Mülkiye Mektebi (Mekteb-i Mülkiye-i Şahane), ilk 
Öğretmen Okulu (Darülmuallimin)’ndan on bir yıl sonra 1859’da açılmıştır. Her 
iki kurum da Tanzimat yenilikçiliğinin ürünü idi. Biri, medreseli mollanın yerine 
öğretmen, diğeri artık yönetici yetiştirme işlevini yitirmiş Enderun Mektebi’nin 
yerine sivil yönetici yetiştirecekti. Asker yöneticilik için 1834’te Harp Okulu 
açılmıştı.

Mülkiye Mektebi, önceleri “mülki idare amiri” (bucak müdürü, kaymakam 
gibi) yetiştiriyordu. Bu yöneticiler geleceğin valileri ve önemli merkez 
bürokratları olacaktı. Mülki idaredeki gereksinme karşılandıkça Mülkiye başka 
alanlara da yönetici yetiştirdi. Özellikle de Tanzimat’la gelen modern okullara 
müdür kaynağı oldu. Yeni mezun bir mülkiyeli, kırk yıllık öğretmenlerin başına 
müdür olabiliyordu. Nafi A tu f Kansu da bunlardan biri idi.

Mülkiyeliler, II. Meşrutiyet döneminde de, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 
eğitim reformunun öncüleri arasında önemli bir yer tutar. Bazıları yönetici ve 
öğretmen olarak, bazıları da düşünür ve yazar olarak katkılar yaptılar. Örneğin, en 
eski mezunlardan Tahsin Efendi 1860’larda, II. Meşrutiyet yılları mezunlarından 
Osman Zeki Bey, kaymakamlıkları sırasında okullarla ve öğretmenlerle yakın 
ilişki içindeydiler. O. Zeki Bey, köyde eğitim konusunda Cumhuriyet dönemine 
de önemli deneyimler bırakmıştır. Eskilerden Emrullah Efendi (1858-1914) hem 
eğitim müdürü (Aydın), Eğitim Bakanı (1911-1912) olarak, hem de yazıları ile 
eğitime önemli katkılar sunmuştur. Emrullah Efendi, 1908 yılında İstanbul’da ilk 
kurulan Öğretmen Demeği’nin de kurucuları arasında idi.

Yine parlak mülkiyelilerden Mustafa Sâtı Bey (1880-1968,), İhsan Sungu

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı 7



(1883-1946), hem yönetici hem düşün adamı olarak eğitimimize unutulmaz 
katkılar sunmuşlardır. Sâtı Bey, II. Meşrutiyetin ilk yıllarında İstanbul Erkek 
Öğretmen Okulu’’nu adeta yıkıp yeniden kurmuş, arkadaşı İhsan Sungu da onun 
öğretmen okulunda açılan ilk Uygulama Okulu (Tatbikat Mektebi)’ni yönetmiştir. 
Sâtı Bey, aynı zamanda bir siyaset adamı idi. Arap kökenli olan bu ünlü düşünür, 
Mütareke yıllarında Türkiye’yi terk edip Arap ülkelerine gitti. İhsan Sungu 
politika ile uğraşmadı; Cumhuriyet döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nda Talim 
ve Terbiye Kurulu’nun üyesi, Kurul Başkanı, daha sonra da Bakanlık Müsteşarı 
oldu. Sungu eğitim, tarih, dil alanlarında önemli bir yazardı. Eğitimde; özellikle 
pedagoji, eğitim tarihi, öğretim yöntemleri konusunda çok yazı yazdı. Ek görev 
olarak zaman zaman Gazi Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik de yaptı. Bu kuşaktan 
Mustafa Şekif Tunç, psikoloji profesörü olmuştur.

Cumhuriyet eğitiminde en çok etkili olan Mülkiyeliler, II. Meşrutiyet 
yıllarının çalkantılı ortamında yetişen ülkücülerdir. Bunların en ateşlilerinden 
Köprülülü Kaymakam Hamdi Bey, Milli Mücadele’de gövdesini ortaya koymuş, 
hain Anzavur çetesi tarafından katledilmiştir. Nafi /(/»/'(Abdüinafı) Kansu, Emin 
Erişirgil, MEB’de en üst kademelere kadar ulaşmışlardır. Zeki Mesut Alsan, özel 
kalem müdürlüğü, yurt dışı öğrenci müfettişliği, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği 
yapmış, birçok Avrupa ülkesinin eğitim sistemlerini inceleyip Türk eğitimci ve 
öğretmenlerine tanıtmıştır. Alsan, daha sonra Mülkiye’de hocalığı tercih etmiş, 
orada müdürlük de yapmıştır. Aynı kuşaktan İsmail Hikmet Ertaylan yayımcılığı 
ve hocalığı tercih etmiş, edebiyat profesörlüğünde karar kılmıştır. Ahmet 
Hali Yaşaroğlu ise okul müdürlüğü, müfettişlik yapmış, özellikle ders kitabı 
yayımcılığında öncü olmuştur.

Daha sonraki kuşaktan da Mülkiyeli eğitimciler çıktı. Vasfi Mahir Kocatiirk, 
Hilmi Ziya Ülken, Fehmi Yavuz, Cahit Talaş, Bahri Savcı, Seha Meray, Mümtaz 
Soysal, Cevat Geray, Alpaslan Işıklı gibi.

Nafi Atuf Kansu, Mülkiye geleneğinden gelen eğitimcilerimizin en verimli 
ve etkili olanıdır. Bu alana düşünür, yönetici ve siyaset adamı olarak çok önemli 
katkılarda bulunmuş bir Cumhuriyet devrimcisidir. Onun kişiliğinde eğitmenlikte 
kuramcılık ve uygulayıcılık bir bütündür ve bu iki yönü birbirini beslemiştir.

Kansu, Mülkiye’den mezun olduğu 1910 yılında Edirne’de bir ilköğretmen 
okulunun müdürlüğüne atanır, bir yandan da olası mülki idare amirliği için 
“maiyat memuru” olarak staj yapar. Bununla yetinmez; orada Say ve Tetebbu (İş 
ve Düşünce) adlı bir dergi çıkarır; Mahfel-i Muallimin (Öğretmen Evi) adıyla bir 
öğretmen derneği de kurar. Bu arada Edirne işgal edilir, kısa süre sonra geri alınır.
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Nafi Atuf buradaki öğretmen okuluna müdür olur. Ardından, Bursa Öğretmen 
Okulu Müdürlüğü, Vakıf Okulları Müfettişliği, öksüz yurtlan yöneticiliği, değişik 
okullarda yöneticilik ve birkaç arkadaşıyla Muallim Dergisi'nin çıkarılması 
gibi önemli işler yapar. Arada Avrupa ülkelerine mesleksel gezi, İstanbul Kız 
Öğretmen Okulu öğretmenliği yapar, birbiri peşi sıra eğitimle ilgili kitaplar 
(1914, 1918, 1919) makaleler yazar.

Kansu, eğitimde kuramsız bir uygulamanın işe yaramayacağını çok iyi bilir. 
Bunun için ilk yaptığı iş tarihe sarılmak; tarihsel süreç içinde eğitim düşüncesinin 
evrimini incelemektir. Örneğin, Tolstoy'un eğitimci kişiliğini onun Tolstoy: İptidai 
Muallimi (1919) kitabından öğreniyoruz. Fransız eğitim düşünürü Demolen 
(1914)’in, Alman Fröbel (1916)’ın, düşüncelerini de o tanıtıyor. Ardından 
ülkemizde ilk derli toplu eğitim düşünürleri tarihi (eğitimciler) kitabı olan 347 
sayfalık Fenn-i Terbiye Tarihi (1918)’ni yayımlıyor. Bu kitap 1928’de aynı 
adla, 1929’dan başlayarak Pedagoji Tarihi adıyla 1952’ye kadar yeni harflerle 
defalarca basılıp öğretmen okullarında ve köy enstitülerinde okutuldu.

İmparatorluk dönemindeki bu koşu 20 yaşından 30 yaşına kadar on yıla sığar.
1921 ’de hasta eşini ve iki küçük çocuğunu (Küçüğü 2 yaşındaki Ceyhun A tu f 
Kansu) bırakıp kömürcü kılığında Ankara’ya, Milli Mücadele’ye koştuğunda 
henüz 31 yaşındadır. Bu arada eşi İstanbul’da ölür.

C um huriyet’in Hizmetinde

Genç ama birikimli Nafi A tu f  en kalıcı ürünlerini devrimin kalesi Ankara’da 
verir. Burada Milli Mücadele Hükümetinin yayın organı Hakimiyet-i Milliye 
gazetesinin yazı işleri yöneticiliği, öğretmenlik ve lise müdürlüğü birbirini izler 
ya da birlikte yürütülür. Bu arada 15 Temmuz 1921 ’de başlayıp bir hafta sürdükten 
sonra yarım kalan M aarif Kongresi'nde etkin görevi vardır. Sakarya Savaşı 
arefesinde cepheden gelip bir açış konuşması yapan Mustafa Kemal Paşa bu 
Kongre’de öğretmenlerden, Şarktan (dogmalardan) ve Garptan (emperyalizmden) 
gelen tüm etkilere karşı milli maarif (ulusal eğitim) yapmalarını ister. Kongrede 
öğretmen yetiştirme gibi çok önemli bir konu Nafi A tuf’un başkanlığındaki 
komisyonda görüşülür.

Milli Miicadele’nin Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa Özler, Nafi A tuf’u 32 
yaşında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne getirir (12 Kasım 1922). O burada 
sessizce çok önemli yeniliklere imza atar. 1922-25 yılları arasında Bakanlıkta 
Cumhuriyet eğitimine yön verecek başka eğitim düşünürü yoktu. Önemli yönetim 
görevlerinde bulunanlar Osmanlı döneminin mağdur bürokratları ya da Telif ve
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Tercüme Heyeti’nin eğitimden anlamayan üyeleri idi. Ankara’ya ilk gelen eğitimci 
Kâzım Nami Duru, Rıza Nur’la birlikte Sağlık Bakanlığı’na geçmiş, Avrupa’da 
iyi bir eğitim gören Mustafa Rahmi Balaban da 1923’te dalıa Cumhuriyet ilan 
edilmeden İzmir’e göçmüştür. Kısacası çoğunluğu eğitimbilimden habersiz 
bürokratların yeni rejime model önerecek düşünsel gücü yoktu. Bu konuda hemen 
hemen tek yetkin kişi Nafi A tuf’tu. O, Vasıf Çmar'm  bakanlığının son günlerinde 
(20 Kasım 1924) müsteşarlığa atandı. Yaşı 34!..

1925 sonlarında Mustafa Necati'nin, Önder Mustafa Kemal tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığına getirilmesi, Nafi A tuf’un verimini doruğa çıkarmıştır. Onun 
MEB’deki genel müdürlüğü ve müsteşarlığı sırasında (1922-27) yapılan işleri 
satır başlarıyla anımsamakta yarar vardır.

• İsmail Safa Özler’in imzasıyla, sonradan “Misak-ı M aarif’ adı verilen eğitim 
temel belgesinin açıklanması/yayımlanması (8 Mart 1923).

• Birer Milli Eğitim Şûrası sayılabilecek I, II ve III. Heyet-i İlmiye'lenn 
toplanması (1923, 1924, 1925). Bunların ilkinde ulusal eğitim politikasının 
tüm yönleri ele alınmış; İkincisinde Tevhid-i Tedrisat Kamımı'mm  gerektirdiği 
programların ve bazı ders kitaplarının hazırlanması; üçüncüsünde de Bakanlık 
örgüt yasasının hazırlanması, Talim ve Terbiye Kurulu’nun kurulması, eğitim 
bütçesi gibi konular ele alınmıştır.

• Cumhuriyetin ilanından yaklaşık iki ay sonra, “Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü” çıkışlı iki genelge ile ulusal eğitimin Cumhuriyet, demokrasi ve 
eğitimbilimin çocuğu eğitimin öznesi kabul eden verilerine göre yürütüleceği 
örgüte duyurulmuş, İ. Safa Özler yerine vekâlet eden Mübadele ve İskân 
Bakanı Mustafa Necati’nin imzasıyla 26 Aralık 1923 tarihli bir yazı ekinde 
Cumhurbaşkanı “Gazi Mustafa Kemal Hazretleri”ne de iletilmiştir.

• Müsteşar Nafi Atuf’un başkanlığında 14 bakanlık müfettişinin katılımıyla 
1-20 Mayıs 1925 tarihlerinde Konya’da bir “Maarif Müfettişleri Kongresi” 
yapılması. Bakan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in katılamadığı bu toplantı bir tür 
şûra görevi görmüş, çok önemli kararlar almıştır. Örneğin bu toplantıda; 22 Mart 
1926’da çıkarılacak olan 789 sayılı M aarif Teşkilatına Dair Kanunu'n un esasları, 
amaca uygun değişik işlevli öğretmen okullarının (özellikle köy öğretmeni 
yetiştirecek kurumlar) belirlenmesi; öksüz yurtlarının düzene sokulması; özel 
okullarla yabancı okulların sıkı denetlenmesi; ortaöğretim sisteminin yeniden 
kurulması; teftiş sisteminin yeniden düzenlenmesi ve ilköğretim müfettişi 
yetiştirme işinin kararlaştırılması; yerel yönetimlerin eğitimle ilgilenmelerinin 
sağlanması; öğretmenlerin statüsünün yasal dayanağa kavuşturulması ve mesleği
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terk etmelerinin önlenmesi; öğretmen atama sisteminin esasa bağlanması; 
öğretmen açığının giderilmesi; okul inşaatlarında sağlam ilkelerin ve projelerin 
benimsenmesi; halk eğitiminde gerekli önlemlerin alınması; ortaöğretimin 
parasız hale getirilmesi; eğitimle toplumsal yaşam ve çalışma yaşamı arasında 
bağ kurulması; çocuk ve gençler için edebiyat; eğitim tiyatrosu; beden eğitimi 
vb. konular.

• 1 Ocak 1926’da çıkarılan bir iç yönetmelikle Bakanlık merkez örgütünde iş 
akışının düzene konulması.

• 22 Mart 1926 tarihinde 789 sayılı M aarif Teşkilatına Dair Kanun'un kabul 
edilmesi. İvedi ve eksik olarak çıkarılan bu yasa, öğretim (okul) sistemini 
düzenlemiş; değişik öğretmen okulları (köy öğretmen okulu, ortaöğretmen okulu 
gibi) getirmiş, Talim ve Terbiye Kurulu ile Dil Heyeti’ni düzenlemiş, İnşaat 
Dairesi ve Maarif Eminlikleriniıı (Bölge eğitimi yönetimleri) oluşturulacağını 
hükme bağlamış, öğretmen aylıklarını artırmıştır. 1933’e kadar bu yasanın 
eksikliği bütçe kanunları, bakanlar kurulu kararları ve yönetmeliklerle giderilerek 
örgütünün kuruluşu önemli ölçüde tamamlanmıştır.

• Başta Talim ve Terbiye Kurulu olmak üzere tüm bakanlık birimlerine, 
alanında uzman ve yetkin kişilerin atanması. Bunların seçilip atanmasında da Nafı 
A tuf’un çok etkili olduğu kuşkusuzdur. Çünkü, kurum dışından gelen bakanın 
bu elemanları tanıması olanaksızdı. Bu iş için İstanbul öğretmen okullarında ve 
üniversitede çalışan Mehmet Erişirgil, Ali Haydar Taner, İhsan Sungu, İbrahim 
Alaaddin Gövsa, Riiştii Uzel, Ahmet Tevfık Göymen gibi eğitimcilere yer verildi. 
Kadroda İsmail Hakkı Tonguç gibi kendini yetiştirmiş kişiler de vardı. Kadroda 
siyasi mahkûmiyetleri afla sona eren Şevket Süreyya Aydemir, Sadrettin Celal 
Antel, Namık İsmail gibi değerlere de yer verildi. Başka birçok yetenekli genç de 
kadroya alındı.

• Her ile dağıtılmış yetersiz ve anlayışsız özel idareler elinde bakımsız ve 
sahipsiz kalan ilköğretmen okullarının, çıkarılan bir fon yasası ile sağlanan 
ödenekle 15 ilde yaptırılıp donatılan yeni binalara kavuşturulması.

• Bakanlıktan çıkarılan çeşitli yazılarla, 1924’te yine Nafi A tuf’un 
öncülüğünde çıkarılan bir yasa ile kabul edilen “öğretmenlerin protokolde daire 
müdürleri” düzeyinde kabul edilmesi ilkesine uyulması, kadın öğretmenleri 
koruyup kollamayan ve onlara saygılı davranmayan taşra yöneticilerinin kusurlu 
sayılması.

• Devrimin kültürünü kazandıracak olan ders kitaplarının yayın yetkisinin 
Bakanlığın tekeline alınması.
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• Yurt dışına değişik dalda 100’den fazla öğrenci gönderilmesi.

• Tüm ilk ve ortaöğretim program ve yönetmeliklerinin Cumhuriyet devrimi 
ve çağdaş eğitim ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi.

• Yabancı ülke eğitim sistemlerinin düzenli ve ayrıntılı olarak inceletilip 
yayımlanması.

• Harf Devriminin hazırlıklarının yapılması.

• Kapsamlı bir Türkçe Sözlük hazırlanması.

• 1927 yılında Belçikalı teknik eğitim uzmanı Omer Buyse’nin çağrılıp 
kendisinden ayrıntılı raporlar alınması ve yerel yönetimlerin elinde perişan 
olan mesleki eğitimin o yıl çıkarılan 1052 sayılı yasa ile Bakanlık merkezine 
bağlanması.

• Hasta öğretmen ve öğrenciler için İstanbul’da bakımevleri açılması.

• Birçok yabancı dildeki önemli eğitim ve kültür kitabının Türkçeye çevrilmesi.

• Dört eğitim dergisinin Bakanlıkça yayımlanıp meslek kamuoyunun hizmetine 
sunulması.

Siyaset Adamı Nafi A tu f  Kansu

Dönemin koşulları ve devrimin öncülerinin çağrısı, birçok devrimci aydın 
gibi Nafi Atuf Kansu’yu da politikaya soktu. 20 yaşında okul müdürü, 24 yaşında 
kitap yazarı, 32 yaşında genel müdür, 34 yaşında müsteşar olmak zorunda kalan 
Kansu, 37 yaşında politikaya girer. Onun filozof, içe kapalı, sakin kişiliği; vitrine 
çıkmaktan çok, düşünce üretmeye ve insan yetiştirmeye daha yatkındı. Ölümü 
üzerine yazı yazan tüm dostları buna tanıklık ediyor (Örn. Bak. Ülki'r. Sayı 
38, 1950). Ne ki, Türk devriminin elinde Kansu gibi yetkin çok insan yoktu.
O, politikada bulunduğu sırada da düşün adamı özelliğini yitirmez. Parti (CHP) 
adına Halkevlerini ve onun yayın organı Ülkü dergisini yönlendirmek, yürütmek, 
parti programlarını hazırlamak gibi göze pek görünmeyen zor görevler onun 
omuzlarında idi. Politikadaki yöneticilikten kaçırabildiği zamanında ilk Türkiye 
M aarif Tarihi (2 cilt, 1930-1932)’ni de o yazdı. Bu konuda çok önemli makaleleri 
de vardır. Yine yakınları, partinin ve halkevlerinin işleri nedeniyle onun yazma 
konusundaki potansiyelini tam ortaya koyamadığı kanısındadırlar.

Atatürk’ün, Mustafa Necati’nin ölümünden sonra (1 Ocak 1929) sürekli milli 
eğitim bakanı arayışı içerisinde olduğu biliniyor. Onun, Nafi A tuf’u neden bu 
göreve getirmediği sorusu akla gelebilir. Bu konuda elimizde kanıt yok. Bunun,
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daha çok Nafi Atuf’un kişiliği ve isteksizliği ile ilgili olduğu düşünülebilir. O, 
biraz önce belirtildiği gibi o vitrin adamı olmayı istememektedir; geri planda 
kalarak düşünsel yönden ve planlayıcı, programlayıcı olarak daha yararlı olacağı 
kanısındadır. Nitekim, Halkevlerinin yaygınlaştırılıp etkinleştirilmesinde, 
TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda çok önemli hizmetler vermiştir. Reşit 
Galip'in Bakanlığı zamanında ilk Üniversite Reformu'nun yapılması, kapsamlı 
bir Bakanlık örgütü yasasının hazırlanması (1933/2287 TSY), Köy İşleri 
Komisyonu’nun kurulması gibi konularda yine onun etkili olduğu kuşkusuzdur. 
Kansu’nun politikada asıl etkili olduğu dönem, Saffet Arıkan'm  bakanlığı 
zamanıdır (1935-38). Akıllı, sağduyulu ve iyi bir kurmay olan Arıkan, Nafi Atuf’tan 
çok yararlanmıştır. Köy işlerinden sorumlu /. Hakkı Tonguç'un İlköğretim Genel 
Müdürlüğüne getirilmesi, hiç kuşkusuz onun önerisiyle olmuştur.

Tek Parti Yönetimi, 1937’de Anayasa’da yapılan değişiklikle, her bakana 
yardımcı birer “siyasi müsteşarlık” getirmiş, milletvekillerinden birer siyasi 
müsteşar atanmıştı. Kısa süren bu uygulamada Nafi Atuf Kansu da Milli Eğitim 
Bakanı Saffet Arıkan’ın siyasi müsteşarı olmuştu. Nafi Atuf, Köy Enstitüsü 
sisteminin kurulduğu bu yıllarda hem siyasi müsteşar, hem parti elemanı, hem 
TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi, hem de Bakanın yakın arkadaşı olarak çok 
etkili olmuştur. Yine o yıllarda Ankara’da DTCF’nin, Devlet Konservatuvarı’nm 
kurulması gibi olaylarda da Kansu’nun etkili olduğu kuşkusuzdur. Bu katkıların, 
kendisi de yetkin bir kültür adamı olan Haşan Ali Yücel'in bakanlığı döneminde 
de sürdüğünü sanıyoruz.

Sessiz K ahramanın Değeri Bilindi mi?

Bilen bildi. Ama bu yetmez. Nafi Atuf Kansu üzerine, ölümünün ardından 
çıkarılan Ülkii ve İlköğretim dergilerinin birer sayısında yakınları tarafından, 
duygulu ve onun yaşamına, çalışmalarına tanıklık eden yazılar yayımlandı. 
Ölümünden on dört yıl sonra İmece dergisi de birkaç yazıyla onu andı. Baldızının 
oğlu Dr. Engin Tongııç birkaç yazıyla konuya dikkat çekti. Şimdi, torunları Metin 
Kansu ve İşık Kansu'nun çabalarıyla bir anma/saygı kitabı çıkarılıyor.

Tüm bunlar da yetmez. Çünkü, Nafi Atuf Kansu, her şeyden önce büyük bir 
eğitim düşünürü idi. O, ilk dergisini 21, ilk kitabını 24 yaşında çıkarabilmiş ve 
öğrencileri, çalışma arkadaşları üzerinde hep düşünceleriyle etkili olmuş bir 
eğitimciydi. Onun, yönetici olarak imzaladığı, imzalamadığı kıyamet kadar 
yazı var. Bana öyle geliyor ki, Atatürk’ün eğitim ve öğretmenler konusunda 
söylediği sözlerde bile onun katkısı vardır. Tüm bunlar, yapılacak tezlerle, titiz 
araştırmalarla ortaya konulabilir.
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Önce de değinildiği gibi, Nafi A tuf Kansu, ülkemizde derli toplu ilk dünya 
eğitim düşünürleri tarihini yazan kişidir. 1918’de Fenn-i Terbiye Tarihi adıyla 
yazıp 1929-1952 yılları arasında Pedagoji Tarihi adıyla defalarca basılan kitabı 
bu alanda ilktir. Gerek bu kitabında, gerekse iki küçük ciltlik Türkiye M aarif 
Tarihi Hakkında Bir Deneme (1930-1932)’de, başka yazarlarınkinden farklı bir 
yaklaşım görülür. O, sadece eğitim düşünürlerinin, görüşlerinin betimlenmesi 
ya da olayların sıralanmasıyla yetinmeyip Mülkiye’dc okuduğu siyasal tarih ve 
siyasal düşünceler tarihinin olanaklarıyla bu konulara çok boyutlu bakabilmiştir.

Kansu’nun çok etkili olduğu yasal düzenleme metinlerinde de onun filozofça 
tutumu ve öngörülerinin etkileri açıkça görülür. Örneğin, onun Ortaöğretim 
Genel Müdürü iken hazırlanan 13 Mart 1924 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat 
Muallimleri Kanıınıı'nda getirilen öğretmenlik tanımı (m .l) ve 22 Mart 
1926’da kabul edilen 789 sayılı M aarif Teşkilatı Kanunu'nda getirilen “Maarif 
hizmetlerinde asıl olan muallimliktir” (m. 12) ilkesi, öğretmenlik statüsünü 
belirleme ve mesleğe saygınlık kazandırma açısından son derece çağdaş bir 
yaklaşımdır. 789 sayılı yasa öğretmenlere çok önemli maddi ve manevi olanaklar 
sağlamıştır. Yine bu yasa Talim ve Terbiye Kurulu, M aarif Şûrası gibi önemli 
organları, köy ve kent yatılı ilköğretim okullarını getirmiştir. Çıkarılan başka 
yasa ve Bakanlar Kurulu kararları ile kimsesiz ve yoksul çocukların bakımı ve 
eğitim hakkı sağlanabilmiştir. Tüm bunları en başta Nafi A tu f un aklına, yüreğine, 
vicdanına ve kalemine borçlu olduğumuzu düşünüyorum.

Dr. Niyazi Altıınya
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Başlarken

Bıı çalışma, II.Meşrutiyet ve Cumhuriyetin ilk yıllarında üstlendiği eğitbilimci, 
yönetici ve siyasetçi kimliklerinin yanı sıra, Nafi A tuf Kansu’nun eğitim tarihine 
bıraktığı eserlerinden yaşamının tarihsel akışına değin geniş bir süreci konu 
almaktadır. Çalışmada, Nafi Atuf Kansu’nun yaşam öyküsü ile birlikte yetiştiği 
dönemin siyasi, sosyal ve kültürel yapısı içinde etkilendiği akımlar, kişiler ve 
kendi eğitim anlayışı hakkında bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, arşiv belgeleri 
ışığında Nafi Atuf Kansu’nun yayınlamış olduğu kitaplar konusunda bilgi 
verilerek, kendisi ile ilgili yayımlanmış makalelerin yanı sıra yayımladığı süreli 
yayınlardan seçilmiş yazılara da yer ayrılmıştır.

Nafi Atuf Kansu’nun yaşamının önemli bir bölümü, köklerini Tanzimat’tan 
(1839) alan ve 1. Meşrutiyet (1878) ile kendini göstermeye çalışan birbirine karşıt 
dünya görüşlerinin II. Meşrutiyet’in (1908) ilanıyla meydana gelen özgürlük 
havası içinde karşı karşıya gelmesinin yarattığı yoğun siyasi tartışmalar ortamına 
denk gelmektedir. Balkan Savaşı ile başlayan, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, 
Cumhuriyetin kurulması, tek parti rejimi, 2. Dünya Savaşı, çok partili sisteme 
geçiş dönemlerinin yoğun gündemi ile süren yaşamı, her yönden incelenmeye 
değer bir süreç oluşturmaktadır. Meşrutiyet döneminde Osmanlıcılığın yanında 
İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımlarının da ülkeyi sardığı görülmektedir. 
Aynı dönemde bir grup aydının öncülüğünde, Osmanlı birliğini korumak üzere 
Batılılaşmayı eğitim-öğrenim yoluyla hızlandırma düşüncesi önem kazanmıştır. 
Öbür yanda, bir başka aydın grup ise, sosyal yapının incelenerek köktenci eğitim 
sistemi değişiklikleri ile Batılılaşmanın hızlandırılacağı kanısındaydı. Bu gruplar 
içinde bile eğitim ve öğretim felsefesi açısından birbiriyle çatışan karşıt düşünceler 
olduğunu bir gerçekliktir. II.Meşrutiyet döneminde, özellikle öğretmen yetiştirme 
konusuna çok önem verilmiş, ders kitapları ve programlarında köklü değişiklik 
ve düzenlemeler yapılmıştır. Bu dönemde yayınlanan kitap ve süreli yayınlar 
içinde Nafi Atuf'un önderliğinde çıkartılan “Muallim” (Öğretmen), “Sa’y ve 
Tetebbü” (İş ve Düşünce) dergileri önemli yer tutmaktadır. O dönemdeki eğitim- 
öğretim faaliyetlerinin ve ulaşılan gelişmelerin Cumhuriyet dönemindeki pek çok 
devrime zemin hazırladığı da bilinmektedir.

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ulusal eğitim atılımlarında önemli 
katkılarda bulunan Nafi Atuf; İsmail Safa Özler, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, 
Haşan Ali Yücel, Saffet Arıkan, Rüştü Uzel gibi Eğitim Bakanları ile çok 
yakın çalışma arkadaşlığı yapmış, en üst düzeyde sorumluluklar üstlenmiş, bir
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anlamda halk eğitiminden başlayarak örgün eğitimin her aşaması ile yakından 
ilgilenmiştir. Uzun süre Halkevlerinin kuruluşu ve Anadolu’ya yayılması için 
uğraşı içinde olan Nafı Atuf Kansu, Halkevleri’nin yayın organı Ülkü dergisinin 
hem sorumluluğunu üstlenmiş, hem de yazarlığını sürdürmüştür.

Görev yaptığı dönemler boyunca Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun (Öğretim 
Birliği Yasası) hazırlanması, Talim Terbiye Kurulu’nun oluşturulması, Millet 
Mekteplcri’nin açılışı, Köy Enstitüleri gibi çok önemli atılanların önünde, içinde 
bulunan Nafi Atuf’un genç yaşta görevi başında yitirilmesi ve anı tutmamış 
olması, onun gerçekleştirdiği birçok devrim niteliğindeki çalışmalarının 
sonraki kuşaklara aktarılmasında, değerinin yeterince bilinmemesine gerekçe 
oluşturmuştur.

Elinizdeki çalışma, bir yandan yaşam öyküsü bilgileri ışığında, dönem kurum 
ve akımları hakkında bilgiler verirken, diğer yandan da bir Nafi Atuf Kansu 
bibliyografyası oluşmasına olanak sağlayacak bir ön birikimi okura sunmayı 
amaçlamaktadır. Aile bireyleri olarak amacımız, Nafi Atuf Kansu’nun eğitim 
konusundaki çalışmalarını değerlendirmekten çok, bunları araştıracak değerli 
bilim insanlarına bilgi ve belge bırakabilmektir.

Bu çalışmanın tamamlanmasında emeği geçen Sayın Dr. Niyazi Altunya’ya, 
katkı ve desteklerinden ötürü Sayın Dr.Engin Tonguç’a, Sayın Dr. Ergun Kansu’ya 
sonsuz teşekkürlerimizi sunar; Osmanlıca makaleleri sağlığında çevirerek bizlere 
kalıt olarak bırakan Sayın Tuğrul Atuf Kansu’yu da saygı ve rahmetle anarız.

Bir Mülkiyeli yurtseverin, bir eğitim devrimcisinin unutulmaması için bu 
kitabın yayınlanmasını sağlayan Mülkiyeliler Birliği Başkanı Sayın İhsan 
Feyzibeyoğlu ve Mülkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Şahinkaya 
başta olmak üzere tüm Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı yöneticilerine de teşekkürü 
bir borç biliriz.

Metin A tu f Kansu ve K. Işık Kansu
Mart 2011
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I. Bölüm 

Nafi Atuf Kansu’nun Hayatı

1- Edirne’de İlköğretim (1895-1906)

Nafi Atuf (Kansu)’nun babası askeri doktor (tabip) Aziz Emin Paşa, annesi 
Emine Florya hanımdır. Aziz Emin Paşa aslen Kastamonu’lu , Emine Hanım’ın 
da Çerkezistan doğumlu olduğu bilinmektedir.

Nafi Atuf Kansu’nun babası Aziz Emin Paşa 1886 yılı Ekim ayında Edirne 
Merkez Hastanesi’ne sertabib (başhekim) olarak atandı. Ertesi yıl Mekke Emirliği 
Tabipliğine getirilen Aziz Emin Paşa, 5 yıl süreyle, 1892’ye değin Mekke’de 
bulundu.

Aziz Emin Paşa, Mekke’de görevli olduğu tarihlerde Emine Florya hanımla 
evlendi. -Ailede anlatılan öyküye göre, dönemin Padişahı Abdülhamit, Florya 
hanımı haremine almak ister Ancak Florya hanım, bu isteği geri çevirir. Bunun 
üzerine Abdülhamit, Florya hanımın ailesi ile birlikte M ekke’ye  sürülmesini 
sağlar- Nafi Atuf işte bu yıllarda Mekke’de 1890 yılında ailenin ilk çocuğu 
olarak dünyaya geldi.

Aziz Emin Paşa , 1892’de İstanbul’a döndü. Bu dönemde kardeşi Müşfika 
Hanım dünyaya geldi. 1894 yılında Aziz Emin Paşa tekrar 2. Ordu Edime Merkez 
Hastanesine gönderildi ve ailesi ile birlikte Edime Kaleiçi semtindeki evine 
yerleşti. 1898 yılında Kaymakamlık-Yarbay- rütbesiyle 2.0rdu-yu Hümayun 
Edirne Merkez Hastanesi Tabib-i Saniliğine atandı. Edirne’de kız kardeşi Şaibe 
Hanım ve 1903’de en küçük kardeşi Şevket Aziz dünyaya geldi.

Nafi Bey’in doğumu, Aziz Emin Paşa’nın Kuran sayfalarına şöyle not 
edilmişti.

“Hicri Şebi aleyhü selatüvesselam efendimizin 1308 senesi şehr-'ı cemaziülahir 
16. gününe müsadif 1306 sene-i rumisinin şehr- 'ı kanunisanisinin 14. Pazartesi 
gecesi alessabah saat 9 da Mekke-i Miikerreme ’de Süleymaniye mahallesinde 
oğlum Mehmet Abdiilnafi Mekki dünyaya gelmiştir.

Cenabı Hak uzun ömürlü eylesin. Amin.."
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Yukarıda anılan aile kaydına göre Nafı Atuf Bey’in Miladi 26 Ocak 1891’de 
doğduğu saptanmaktadır. Ancak daha sonraları kendisinin kayıt ettiği tercüme-i 
hallerinde doğum tarihi olarak 1890 verildiğinden özgeçmişinde bu tarihi esas 
almaktayız.

Babası Aziz Emin Paşa (ortada) 1906 Edirne
(soldan) Miişfika (D-1892-İstanbul), Edirne Taşlık Semtindeki Evleri

SaibefD-1898-Edirne), Nafı A tu f 
(D-1890-Mekke) '

1908 yılında tekrar Mekke’ye giden Aziz Emin Paşa, 1909 yılında Edirne’den 
İstanbul Haydarpaşa Askeri Hastanesine atandı. 1912 yılında İngilizlerin 
Suriye’deki isyanları başlatmaları üzerine Şam’a 8. Kolorduyu Hümayün 
Sertabibliği’nde görevlendirildi, ancak burada hastalandı. Felçli döndüğü 
İstanbul, Üsküdar, İhsaııiye Orta sokaktaki evlerinden bir süre sonra Çamlıca 
Acıbadem’deki köşklerine taşındılar. Aziz Emin Paşa, Çamlıca’da 6 yıl yaşadı ve
11 Eylül 1918 tarihinde yaşama veda etti.

Nafi A tuf ve ailesinin Edirne’de oturdukları Sarıcapaşa Mahallesi, Taşlık semti 
civarında ve tamamen Müslüman halktan oluşan bir mahalledir. Nafi Bey ilkokulu 
Taşlık İlkokulu’nda bitirmiştir. Taşlık Mektebi; tek sınıflı, tek öğretmenli küçük 
bir okuldur ve bugün itibariyle yıkılmış durumdadır. Orta ve Lise Eğitimini 1906 
yılında tamamladığı Edirne Mülki İdadisi’nde Milli Mücadele’de Atatürk’ün 
yakın çalışma arkadaşı ulan halasının torunu Mazhar Müfit(Kansu) Bey dc tarih 
ve matematik öğretmeni ve idareci olarak bulunmaktaydı.
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Nafi A tıfK a n su  (arka sıra solda) ve ailesi: 
kız kardeşi Şaibe (sağında), önsıra soldan kız kardeşi Müşfikçi annesi Emine Florya

-  kardeşi Şevket Aziz

Nafi A t u f  Bey 'in hala 
torunu Edirne Defter-i 

Hakanı (Tapu ve 
Kadastro) Müdürü M ifit 

Bey 'in oğlu Mazluır 
Müfit Bey

Nafi At u f  Bey 'in lise öğrenimini ve Mazhar Müfit Bey 'in 
tarih öğretmenliği de yaptığı Edirne Mülki İdadisi 

(Mekteb-i Sultani). Şimdi Edirne Atatürk İlköğretim Okulu
’dur
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2- İstanbul’da M ülkiye Yılları (1906 -1910)

Edirne Mülki İdadisi’nden mezuniyetinden sonra İstanbul’a gidip giriş için 
gerekli komisyon sınavını kazanarak Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’ye (Mülkiye 
Mektebi) 1907 yılında giren Nafi Atuf Bey İstanbul’da çeşitli binalarda eğitim 
veren Mülkiye’den 1910 yılında çok iyi derece ile mezun olmuştur.

Nafi A tuf’un Mülkiye yılları İstanbul’un ve Osmanlı Devleti’nin siyaseten 
son derece karışık dönemine rastlamaktadır. II. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan 
ve daha sonra Meclisi Mebusan’ın açılması, hükümetin İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin (İTC) etkin muhalefeti ile düşürülmesi, 31 Mart ayaklanması, 
Hareket Ordusu’nun İstanbul’a girişi ardından 33 yıllık saltanatından sonra 
II. Abdtilhamid’in tahttan inmesi ve V.Reşat’m tahta çıkması gibi önemli siyasi 
çalkantılar bu döneme rastlamaktadır.

Dönemin etkin akımlarının yanında İTC’nin siyasal iktidar üzerindeki tesirleri 
özellikle yüksek öğrenimdeki gençleri ve hatta idadi öğrencilerini bile ister 
istemez siyasetin içine çekmekteydi.

Meşrutiyetin öncesi ve sonrasındaki yıllarında, Nafi Atuf, özgürlükçü ve Batılı 
siyasi düşüncelerle ve akımlarla yakından ilgilenmiş, yurtiçinde ve yurtdışında 
filizlenen sosyolojik akımların etkisiyle kurulan bazı siyasi cemiyetlerin 
kuruluşunda rol almış, bazılarında da etkin görevler yapmıştır.

II.Abdülhamit’in yeğeni olan Prens Sabahattin Bey’in siyasi düşünceleri ve 
özellikle eğitim hakkındaki liberal görüşleri Nafi Atuf Bey’i Edirne’deki idadi 
eğitiminden başlayarak etkilemeye başlamıştır.

Nafi A tuf Bey’in, eğitimde Fransız sosyolog ve eğitimcilerinden La Play ve 
Edmond Demolins ekolüne yakın ilgi duyan Sultanzade Prens Sabahattin Bey ile 
düşünsel yakınlığı bu akıma olan ilgisi ile başlamıştır.

Prens Sabahattin, 1899’da Abdülhamit’in istibdat yönetimine olan açık 
muhalefeti nedeniyle babası Mahmut Celalettin Paşa ile birlikte Paris’e 
sürülmüştü. Paris’te II. Abdiilhamid’in baskıcı yönetimine karşı çıkan Osmanlı 
aydınlarını bir araya getirme çabası sonucunda Jön Türk kongrelerini toplamıştı.

1905-1906 yıllarında Prens Sabahattin Bey’in önerileri doğrultusunda o 
dönem Jön Türklerin düşüncelerini İstanbul’da yaymak için Mercan İdadisi 
içinde “Cemiyet-i İnkılâbiye” adıyla teşkilatlanan grubun kuruluşunda rol alan 
Nafi Atuf Bey’i, 1908 de ise yine Sabahattin Bey’in Paris merkezli Adem-i 
Merkeziyet ve Teşebbüs-ü Şahsi Cemiyeti’nin İstanbul Şubesi sayılabilecek 
ve İstanbul’da Harbiye, Tıbbiye ve Mülkiye’de teşkilatlanarak önemli sayıda
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taraftar bulan “Nesli Cedid Kulübü” içinde arkadaşları ile ülke sorunları için 
mücadele ederken görmekteyiz.

Sabahattin Bey’in liberal ve batılı görüşleriyle ortaya koyduğu “Adem-i 
Merkeziyet ve Teşebbüsü Şahsi” akımı Meşrutiyet sonrasında İstanbul’a 
döndüğünde İttihat ve Terakki yöneticilerinin kendisine açıkça muhalefet etmesi, 
grubunun bir kısmının dağılmasına ve kendisinin tekrar yurtdışına çıkmasına 
sebebiyet vermiştir.

Nafi Atuf, Mülkiye Mektebi sonrasındaki yaşamında kendisinde derin izler 
bırakacak düşünürlerin fikirleri ile bu dönemde tanışmaya başlamıştır. Bu 
kişilerden Sabahattin Bey ve Edmond Dcmolins’in gerek sosyolojik gerekse 
eğitim alanındaki o dönem için yeni sayılacak fikirleri Nafi A tuf’un yaşamında 
yeni ufuklar açacaktır.

Değerli eğitim tarihçisi Mustafa Ergün bir makalesinde, Meşrutiyet döneminde 
diğer reformist eğitimcileri ile birlikte Sabahattin Bey ve Nafi Atuf Bey’in eğitim 
düşüncelerini şöyle yansıtmaktadır;

M.Sabahattin Bey (Prens Sabahattin): “Eğitimin temel amacı beden, di'tşiince 
ve alıiak yönlerinden, kişisel yetenekleri arttırmaktır. Oysa okullarımız bu üç 
yönü de ihmal ediyorlar. Halkın çocuklara verdiği eğitim de, onlara girişkenlik 
ve bağımsızlık yerine, görenek ve esarete bağlı kalmayı öğretiyor. Bu bir manevi 
intihardır. Abdülhamit hükümetinin de şahsiyet düşmanı olması, ülkeye bir 
"düşkünler nesli” yetiştiriyor. Anadolu köylüsünde de eğitim, girişkenlik yerine 
göreneğe, gelecek yerine geçmişe yönelik. Bundan dolayı orada da üretici giiçter 
gelişemiyor. ”

Sabahattin Bey eğitimde Anglo-Saksonları örnek almamız gerektiğini 
belirtiyor. Gençlerimiz onların gençleri gibi öğretimlerini bitirince hiç kimsenin 
yardım ve desteğine muhtaç olmadan ekmeklerini kazanabilecek bir durumda 
olmalıdırlar. Bunun için kişisel girişkenliğe önem vermelidir....

Nafi Atuf: “Mücadeleci, kavgacı çocuklar yetiştirmelidir. Fransızlar; 
Alınanlar, İngilizler’den geri kalmışlardır. Bunu yapan eğitim biçimi özellikle 
İngiliz ve Almanların girişkenlik kazandıran eğilimleridir. 20. yüzyılda her şey 
öğrenilmiş, ama herkesin öğrenebileceği bir şey vardır. O da “hayat sahasında 
yaşayabilmek fenn i ”dir. Yaşayabilmek için neler öğrenmeli? Kafayı doldurmak 
bir kazandırmaz. Yaşamak için gerekli bilgiler öğrenilmelidir. Bütün ülkeler 
ilköğretimi mecbur tutuyor. Onun için bu kademede vatanın mukadderatına 
katılacak, çevresinde yaşayabilecek, hayata kavuşabilecek adamlar 
yetiştirmelidir. ”
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İTC ile Sabahattin Bey’in düşünsel çatışması ile dağılan grubun bir kısmı 
“Ahrar Fırka”sını oluştururken özellikle grubun genç kanadı için yazar Cemal 
Kutay, “Prens Sabahattin Bey, Sultan II.Abdülhamit, İttilıad ve Terakki” adlı 
çalışmasında şunları yazmaktadır:

“GENÇLİĞİN YÜKSEK BİR ÖRNEĞİ -  Bıüi'm bu çöküntü fırtınası içinde 
en teiniz yolu seçenler yine bir avuç genç olmuştur. Evvelce “Teşebbüsü Şahsi 
ve Adem-i Merkeziyet” cemiyeti namına İstanbul’da teşkilât kurmuş bu gençler, 
“Nesl-i Cedid” nam ile i/ıuî bir teşekkül yaratmışlar ve Şehzadebaşı'nda bir 
kulüp açmışlardı. Naß Atııf, Hâmid ve Ferit Necdet Beyler müessislerdendiı: 
Kulüp miiessislerinin gayesi, İlmî neşriyatta bulunmak ve gençliğe mütalâa 
zevki aşılamaktı. Teşekkülün ilk semereli muvaffakiyeti, Edmond Demolins ’in 
Asya steplerinden hicret eden kavitnlerin takip ettikleri istikametleri gösteren bir 
eserini “Yol¡ar’’ namı cıltmda tercüme ve neşretmesi olmuştur.'’'

Bu cemiyetlerdeki çalışmaları ile Nafi Bey’in giderek olgunlaşan sosyoloji 
ve eğitim alanındaki yaklaşımlarının Sabahattin Bey’in de savunduğu gibi 
Osmanlı toplumunu kurtarma çabalarında eğitimin yerinin çok büyük olduğuna 
olan inancı yatmaktadır. Sabahattin Bey “her ülkenin kurtuluşu milli eğitimin 
iyileştirilmesine bağlıdır... Eğitimin iki önemli esas uygulayıcısı aile ve 
okuldur... Okullarımızdaki amaç Anglo-Saxon yaklaşımında olduğu gibi “hayat 
mücadelesinde başarılı olmak” gerektiğidir...Toplumumuzun temeli fert değil 
aile olduğu için, kızlarımızı da okutmalıyız” ... gibi düşünceleri Nafi Atuf Bey’in 
Mülkiye Mektebi sonrasındaki eğitimcilik hayatında çok etkili olmuştur.

Prens Sabahattin Bey’inde özellikle üzerinde durduğu Edmoııd Demolins’in 
özel tatbiki okullarını içeren “Yeni M ektepler" kavramı Nafi Atuf Bey'de önemli 
izler bırakacak, belki de cumhuriyet dönemi eğitim atılanlarının ilham kaynağı 
olacaktır. Edirne’ye okul müdürü olarak tayin edildiği sürede Sa’y ve Tetebbu 
dergisinin yayıncılığını yaparken yazdığı ilk kitap yine Edmond Demolins’ten 
“Yeni Mektepte” adlı kitabı olacaktır.

Yeni Mektep kavramı içinde öğrencilerin zekâ gelişimini destekleyecek 
eğitimler kadar bedenen ve ruhen eğitilmelerinin onların hayat kavgası içinde 
daha başarılı olacağı konusundaki bu yaklaşımlar, Nafi Atuf Bey’in tayin edileceği 
Edime ve Bursa’da birkaç yıl sonra başlayacağı izcilik çalışmaları için de önemli 
bir neden olacaktır.

Nafi Atuf Bey, Mektebi Mülkiye-i Şahane’yi 1910 yılı Haziran ayında bitirir. 
Nafi Atuf Bey girdiği Mülkiye Mektebine şimdiki Cağaloğlu Anadolu Lisesi olan
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eski Dartilmaarif okulu binasında başlamıştır. Mülkiye Eğitiminin son yıllarını 
geçirdiği Zeynep Hanım Konağı da 1942’de yanmış olup şimdi yerinde İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat ve Fen Fakültesi binaları yapılmıştır.

1909-1910 eğitim döneminde Nafi B ey’in mezım olduğu Mülkiye, sonradan yancın 
Zeynep Hamın Konağı 'ncla idi

Nafi Atuf Bey, Mülkiye Mektebini Müdür Rakım (Açıkalın) Bey döneminde 
bitirmiş olup, bitirdiği derslerden aldığı notlar şöyle idi:

Hikmet-i Hıtkuk-n İslaıniye: Alûlalâ
Mecelle-i Ahkam-ı Adliye: Alûlalâ
İlmi İktisad: A lûlalâ
Usııl-n Maliye:A lıılalâ
Kavain-i Adliye: Alûlalâ
Mekatibat-ı Resmiye: Alûlalâ
Tarih-i Siyasi: A lâ
Fransızca: Alûlalâ
Usıtl-u Fıkh: Alûlalâ
İlm-i Ahlak: Alûlalâ
Elsine-i Düvel(Rıımca): Alûlalâ

Hukuk-u Husıısiye-i Düvel: Alûlalâ 
Arazi Kanunu: Alâ 
Usul-u İdare-i Mülkiye: Alûlalâ 
Hukuk-u Esas iye-i Umumiye: Alûlalâ 
Hukuk-Düvel: Alûlalâ 
Devlet-i Aliye Tarihi: Alûlalâ 
Coğrafya- 1  İktisadi: Alıilalâ 
Usul-ü Tercüme: Alâ 
Ahkam-ı Evkaf: Alûlalâ 
Hüsn-ii Hat: Alûlalâ

Dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Emrullah Efendi, Mektep 
Müdürü Rakım ve Müdür Muavini Ali Nazıma Beylerin imzası bulunan 
diplomasını 16 Haziran 1910 tarihinde alarak mezun olmuştur.
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Abdiilnafı Bey’in(Nafi Atuf) Mekteb-i Mii İkiye-i Şahane Şehadetnamesi 
(diploması)-24 Haziran 1910

Yazar Ali Çankaya’nın “Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler” kitabında yer verdiği
1911 yılı mezunlarından Ahmet Halit Yaşaroğlu’na ait bir anıda Nafi Atuf ve 
arkadaşlarından şöyle söz ediyor;

“Şimdi biraz da Mektep ’de meşhur simalardan bahsedeyim. İlk girdiğimiz 
sene son sınıfın birincisi Ali Muzaffer'di (Göker), Trabzonlu Şefik (Başman) ile 
merhum iktisatçı İbrahim Fazıl(Pelin) en çalışkanlardandı. Bu sınıfın mücadeleci 
çocuklarından biri de İzmirli Şükrü (Saraçoğlu) idi.

İkinci sınıfın ileri gelenleri Mustafa Zeki Mesut(Alsan), Ahmet Hamit 
(Ongunsu), Abdiilnafı (Nafi A tu f KANSU) idiler. ”
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Aynı kitapta dönem arkadaşı Ali Galip Pekel’in aktardığı bir anıda ise Balkan 
savaşı öncesi Osmanlı Devletindeki sosyolojik durumun ilginç bir kesiti veriliyor.

“1326(1910) da Mülkiye'yi bit 'ırdik.Ertesi sabah bizi Harbiye Nezareti ’nden 
istediler. Biz de sebebini öğrenmek üzere Mektebe gittik. O zamanlar yüksek 
mektep mezunları askere alınmazdı.Zeynep Hanım Konağı o zaman hem Mülkiye 
hem de Dar-ül Fünun olmuştu. O sırada metkebin etrafını asker sardı. Harbiye 
Nazırı gelecek dendi. Öğle üzeri Mahmut Şevket Paşa geldi.

-Ben askerim, askerce konuşurum. Ben söyleyeceğim, sizler dinleyeceksiniz; 
diye sert bir sesle gürledi.

Balkanların vaziyetini ve hazırlıkları anlattı. Ordunun 8000 zabite ihtiyacı 
olduğunu söyledi; yüksek mektep mezunlarının ihtiyat zabiti olarak yetiştirilmek 
zaruretini bildirdi.

-İsteyen yeni açılan İhtiyat Zabit mektebine gider; bu y ıl gitmek ihtiyaridir, 
gelecek y ıl kanunla mecburi kılınacaktır; demişti.

Bu konuşma Beylerbeyinde ilk açılan İhtiyat Zabit mektebini gönüllülerle 
doldurmuştu. ”
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1910 Mezunlan Harbiye Nazırı Mahmul 1326 (1910) yılı Mülkiye mezunları toplu 
Şevket Paşa ile halde (Nafi A t ı f  Kansu soldan 3.)

Nafi A tuf’un Mülkiye mektebinden mezuniyetinden sonrada Balkan Harbi 
ile birlikte Osmanlı Devleti için sıkıntılı ve zor günler, tayin olacağı Edirne ve 
Bursa’da da devam edecektir.

C u m h u r iy e t E ğ i tim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 29



Nafi Bey ’in fikir hayatında tesiri olan ilk şahsiyetler;

Edmond Demolins Prens Sabahattin-1908 Mustafa Satı Bey
(1852-1907) (1877-1948) (1879-1968)

3- Edirne’de Savaş Yılları (1910-1913)

Nafi Atuf Bey, Mülkiye mektebinden mezuniyetinden sonra İstanbul’dan 
Edirne’ye döndü. İlk memuriyetine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bak.) 
tarafından, Edirne İttihat ve Terakki Parti teşkilatının kurduğu, önceleri Nimet-i 
Hürriyet, sonraları da İttihat ve Terakki Mektebi olarak anılan okulda 14 Eylül 
1910 de müdür olarak 600 kuruş maaşla göreve başladı. Bu okul, 1944 yılında 
Ticaret Okulu, 1950 yılında Ticaret Lisesi, 1996 yılında Anadolu Ticaret Meslek 
lisesinin açılması ile Anadolu Ticaret Meslek ve Ticaret Meslek Lisesi adını 
almıştır. Kıyık Caddesi üzerinde son zamana kadar Edirne Ticaret Meslek Lisesi 
olarak hizmet vermiş olan bu okul şimdilerde restore edilmektedir.

Nimet-i Hürriyet mektebinin hemen yanında bulunan ve 1914 yılında zamanın 
Edirne’deki İttihat ve Terakki kulübü olarak kullanılan bina ise 1931 yılından 
itibaren Halkevi olarak kullanılmaya başlanmış olup, 1952 yılından sonra Halk 
Eğitimi Merkezi’ne bırakılmıştır.

Nafi Bey bu vazife ile birlikte, zamanın Edirne valisi ve daha sonraları İttihat 
Terakki Partisi’nin Genel Sekreteri olacak olan Selanikli Hacı Adil (Arda) 
Bey tarafından 14 Kasım 1910 tarihinden itibaren şimdiki kaymakam adaylığı 
vazifesine denk gelen Edirne Vilayet Maiyet Memurluğu’na vekaleten tayin 
edilmiştir.

Bu vilayet hizmetini daha sonra üzerine alacağı diğer eğitim görevleri ile 
birlikte 1912 Bulgar işgaline kadar sürdürdü.
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Naß A t ı f  Bey Nimet-i Hürriyet Okulu öııimde-1940 
Şimdi Edim e Ticaret Meslek Lisesi (Restorasyonda)

Nafi Bey, bir yandan vilayet maiyet memurluğunu ve Nimet-i Hürriyet 
okulundaki müdürlük görevini vekaleten yürütürken aynı zamanda Türkçe 
ve Malumat-ı Medeniye (Medeni Bilgiler) öğretmenliğine devam etmiştir. O 
dönemde Edirne’de Kaleiçi’nde bulunan, bir Ermeni Rüşdiyesi’nde de Türkçe 
öğretmenliği yapmıştır.

O yıllarda Edirne’de 5 adet Ermeni okulu bulunmaktaydı. Taşlık semtinde 
olması nedeniyle, Nafi A tuf’un öğretmenlik yaptığı okulun diğer Ermeni 
mektepleri içinde en büyüğü olan Arşagonya Ermeni okulu olduğu ve şimdiki 
Şehit Asım İlköğretmen Okulu’nun içinde bulunduğu alanda olması nedeniyle 
büyük olasılıktır.
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Edirne-Kaleiçinde Şehit Asım İlköğretim Okulu

Yine bu yıllarda (1911-1912), Nafi A tuf Bey Edirne’de halka umumi dersler 
vermek, gece dersleri ile öğretmen yetiştirmeye çalışmak, özetle öğretmenlerin 
aralarında mesleki sorunları tartışabilmeleri ve mesleki gelişimlerini 
sağlayabilmeleri amacıyla “Mahvel-i M uallimin” (Öğretmenler Topluluğu) 
örgütünün kurulmasında önemli rol oynar. Bu dernek, Nafi A tuf’un da görev 
yaptığı okulun öğretmenleri tarafından kurulmuş olup ülkemizde Meşrutiyet 
döneminde öğretmenler arasında kumlan ilk taşra örgütlerinden biri olarak anılır. 
Bu nedenle Nafi Atuf, Mahfel-i Muallimin’i kendisinin kaleme aldığı “ Türkiye 
M aarif Tarihi” kitabında ilk öğretmen derneği olarak tanıtmıştır. Yazarları 
arasında özellikle Edirne Öğretmen Okulu öğretmenlerinin de yer aldığı ve bu 
kentte çıkan “S a ’y  ve Tetebbu” {İş ve Düşünce) dergisinin Şubat 1911 tarihli I. 
Sayısında bu örgütün tüzüğü yayımlanmıştır.

Edirne’de İstanbul caddesinin Edirne Lisesi’ne doğru çıkan yokuşta bir binada 
açılan bu dernek, Nafi Bey’in değerli çalışmalarıyla Edirne’de bir anlamda bir 
dönemin Halkevi hizmetini görür.

İstanbul’da Mülkiyeden arkadaşı olan Mehmet Vehbi (Sandal) Bey ile yakın 
düşünce ve uygulama dostlukları Edirne’de devam eder. Eğitim akımları ve 
düşüncelerine ilk yer veren önemli dergilerden birisi olan “Sa’y ve Tetebbii” 
adlı dergi Nafi Atuf Bey ile Vehbi Bey tarafından yine bu dönemde Edirne’de 
çıkartılmaya başlamıştır.
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Derginin ilk sayısı 22 Şubat 1911 tarihinde, “nüshası 20 para” ederiyle 
çıkartılmıştır. Edime Askeri Matbaa ve Edime Vilayet Matbaasında basılan 
derginin kuruculuğunu Mehmet Vehbi Bey’le birlikte üstlenen Nafi Atuf Bey 
aynı zamanda derginin mesul müdürlüğünü de yapmıştır. Dergi yaklaşık 1,5 sene 
boyunca çıkmış olup toplam 39 sayı yayınlanmıştır. Derginin idare yeri Edirne’de 
Nedim Efendi Kütüphanesi olmuştur. Edirne’de 15 günde bir yayınlanan bu 
derginin son sayısı 1 Ağustos 1912 tarihini taşımaktadır.

Derginin içeriğinde eğitim, edebiyat ve toplum bilimi ile ilgili konularda 
değişik makaleler yer almıştır. İlk İzcilik fikirleri bu mecmuada Ragıp Nurettin 
(Ege) Bey’in yazılarıyla tanıtılmıştır. Lozan’da talebe müfettişi Ragıp Nurettin 
Bey’in yanında İzzet Ulvi , Ali Galip, M.Edip, Mehmet Sıtkı, Rabbani Fehmi, 
Namık Zeki, Haşan Fehmi Beyler gibi İkinci Meşrutiyet dönemi eğitimcilerinden 
bir çoğu bu dergide yazılar yazmışlardır.

Eğitim ve Terbiye alanında Edirne’de olduğu kadar ülkemizde de basım 
ve yayın yaşamında tarihi bir yer tutan Sa’y ve Tetebbü dergisi sayıları Milli 
Kütüphane, Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Atatürk Kitaplığı, Atıf Efendi 
Kütüphanesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Hakkı Tarık 
Us kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphanesi arşivlerinde bulunmaktadır.

Ayrıca Manastır Öğretmen Okulu müdürü Ethern Nejat başta olmak üzere, 
İlyas Ragıp Nurettin, Nafi Atuf, II.Meşrutiyetin ilanından sonra, 1911 yılında 
Avrupa'ya yaptığı eğitim gezilerini, bu dergide yayınladı. Aynı zamanda bu dergi 
“Yeni Mektep” ekolü ile kişisel girişimciliği özendiren bir eğitim anlayışının 
savunuculuğunu da yapmıştır.

Nafi A tuf’un Ethern Nejat’la ve onun gibi diğer milliyetçilerle olan yakın 
arkadaşlığı nedeniyle paylaştığı milliyetçi ve eğilim bilimi görüşleri, toplumsal 
meselelere duyduğu sosyolojik yaklaşımla harmanlanınca, kendisini milliyetçi 
ama bir o kadar da sosyal meselelere duyarlı, halkçı bir kişiliğe sahip olduğunu 
söylemek olasıdır. Bu akımlar arasındaki dengeli yaklaşımı yazılarında olduğu 
kadar daha sonraki döneminde içinde bulunacağı siyasi yaşamımda da kendisini 
çok özel bir noktada konumlandırmasına olanak sağlamıştır.
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Nisan 1911 Sayı 2 Sayı 5 Sayı 19 1 ,9J 2Sayı 39 Son Sayı

(Sa y  ve Tetebbu nüshaları: Onbeş giinde bir çıkar, edebî ve içtimai mecmua. - Edirne : 
Nafi Atuf Kansu, Mehmed Vehbi, 1327-1328)

Bu dönemde Nafi Atuf, Edirne’de İttihat Terakki Partisi’ne de üye olmuş ve 
ülkenin içinde bulunduğu bu kritik döneminde, siyasi faaliyetlerini değişik dergi 
ve gazetelerde yayınladığı yazılarıyla katılarak sürdürmüştür.

Bu yıllarda Türk Yurdu dergisinde yazıları çıkmakta, bu arada İkdam  
gazetesinde de “Edirne Mektupları” isimli yazılar yazmaktadır.

yu.: s~t!. .9.___(S.

&
• jrJ> ¿s? -*/ M •rifîft üt*1** «aj‘jf. Âjf : jj~o r'f
>J> iJt . jCiJ vM r ’r- J s j  j / t  ¿"j »/•.«• / /

.>*/. >*_ı.ı ju M ,  y _, ur

• >>-*&. ¿jf •'-£x] **i ^ A*)
a**/, A /

-Ljı

i. bx ü'l
■»■crV * r . f  J ' i y y

j*f ¿\VWj- # 4iTjj; v  
• ' -rV*yJ ̂

O

• - 7 wjUİl ¿/j» k~
yjy / />« f>i' ¿U-St-c?

• ̂ *»jT

Nafi Bey ’in Türk Yurdu ’nda ilk 
yazısı-1916

O-.Âi y

T Ü K K  y U K D U
T ilr’i . l c n n  k iu 4 i» :.r.« Ç a 'u t r

Y:t: 4 S*.Y: ISO | t 9  « 1 * 4  * 3 ^ -1  N t f r j *  ^ l 6 |

(? * f * < t ' * '  * ' t • * * •
İÎ4İ 11* Uy’.r jftflıl İt illi

Î . V v d ' J m '  F ıaT rA »

Yuıl̂ p 

Jntz rul.tiaH 

ryvV a«m*Wi iV w W nV i1;.! -ftMtto« «r 

Ü u s v  - İJ.V* UV« 

i ' ı* ş n ; ı l (» r % * ı M* W  

*£4»U»IV£V IUİmV«1>>

vwvrr f!uı»iu T.Y.

Türk Yurdu Dergileri Türkçe basımı-1998

34 C u m h u r iy e t  E ğ itim  D e v r im in it ı M ü lk iy e li M im arı



25 Aralık 1908’de kurulan Türk Derneği. Türkçülük hareketinde örgütlenmenin 
başlangıcı sayılmaktadır. Bu dernek, “İlmi Türkçülük” anlayışından hareketle 
yola çıkmış olup demeğin, öncülüğünü Necip Asım ile Velet Çelebi Beyler 
yapmaktaydı. Türk Derneğinin bir süre sonra canlılığını yitirmesi üzerine Balkan 
Savaşları sırasında 18 Ağustos 191 l ’de Türk Yurdu Cemiyeti kurulur. Cemiyet, 
Türk Yurdu adıyla Aralık 1911 ’de bir dergi çıkarır. Dergi ilk sayısından başlayarak 
başlığında “Türklüğe hizmet etmek, Türklüğe fulde dokundurmak” amacında 
olduğunu belirtir. Türk Yurdu dergisi siyasi bakımdan bağımsız hareket etmeyi 
ilke olarak benimsemiş olmasına karşın, başlangıçta İttihat ve Terakki Fırkası ve 
daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilişkiler içinde görülür.

Nafi Atufda, 1916 yılında yayın hayatına başlayan bu derginin ilk sayılarından 
itibaren 1925 yılına kadar eğitim tarihi ve pedagoji ile ilgili yazılar yayınlar. 
Türk Yurdu dergisinin 1916 yılındaki 3. sayısındaki ilk yazısı Edirne’nin 
sosyal yapısını içeren “Hususi Muhabirimizden: Edirne’den” adlı yazısıdır. Türk 
Yurdu Dergisi, Türkiye’nin en köklü ve uzun ömürlü dergisi olarak 98 yıldır 
yayınlanmaya devam etmektedir.

Edirne’de yazım çalışmalarına ara vermeden devam eden Nafi Atuf Bey 1912 
yılında ilk eseri olarak Edınond Demolins’ten “ Yeni M ektep’d e” adlı tercüme 
kitabını yayınladı.

Fransız düşünürü Le Play ile başlayan yeni sosyolojik yaklaşım Edmond 
Demolins tarafından geliştirilmiş ve bu ekolü 1899’dan başlayarak Prens Sabahattin 
Bey temsil edegelmiştir. 1904-1910 yıllarındaki Mülkiye eğitimi sırasında ve 
sonrasında Nafi Bey’i, Sabahattin Bey’in özellikle eğitim reformu alanındaki 
düşüncelerini izlediği, bu kitabın yayınlanması sürecinde de görülmektedir.
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Edmond Demolins İenTerciime-Yeni Mektep 'de-1328 
(¡912 Edirne ’de Yudu Razon Matbaasında basılmış)
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1912 Ekim ayında Balkan harbi başlayınca Nafi Atuf ailesini İstanbul’a 
gönderip kendisi Edirne’de kalmıştır. Edirne’nin Balkan harbi sırasında işgalinde 
Kaleiçi’nde Edime Mektebi binasında açılan Askeri Hastanenin Müdürlüğü’nü 
yapmış yakın arkadaşı Vehbi Bey’de yardımcısı olarak çalışmıştır.

1912 -1913 Balkan Savaşı sırasında Askeri Hastane olarak olarak kullanılan 
bu okul, 1893 yılında Polonyalılar tarafından “Pulak Okulu” (Polonya Azınlık 
Okulu) olarak inşa edilmiş, II.Meşrutiyet’ten önce bir süre Bulgar Katolik Okulu 
ve hastane olarak kullanılmıştır. Mütareke sonrası 1918’de bina eski sahiplerine 
iade edilmiş ve 1927’ye kadar azınlık okulu ve papaz mektebi olarak kullanılmıştır. 
Bu yıldan sonra bina Tekel Bakanlığı tarafından satın alınmış ve bir süre tütün 
deposu olarak kullanılmış, 1958’de de Milli Eğitim Bakanlığına devredilerek 
1973’e kadar Edirne Erkek İlköğretmcn Okulu olarak hizmet vermiştir.

Nafi Atuf Bey 'in Edirne ’de müdürlük yaptığı Balkan Harbi sırasında hastaneye 
çevrilen Pulak Okulu(Bulgar Okulu)-Şimdi 1. Murat Lisesi ’dir.

Nali Atuf Bey, 26 Mart 1913 de Edirne’de kalenin düşmesine kadar görev 
yaptı. Balkan Savaşından sonra sivil tutsak olarak Edirne’den ayrıldı. Sofya- 
Ruscuk ve Bükreş yoluyla Karadeniz’den yaz ayları başında İstanbul’a döndü 
ve ailesi ile birlikte Pendik-Dolayoba’ya yerleşti. Bir süre Pendik-Dolayoba’da 
ileride kayınbiraderi olacak Vehbi Bey’le birlikte tavukçuluk ile uğraşmayı 
denedilerse de başarılı olamadılar.

1913 yılının yaz aylarında babası Dr. Aziz Emin Paşa Mekke’de vazifede 
iken Vehbi Beyin ağabeyi Ali Niyazi Bey’in çağrısı üzerine Biga’ya gitmiş ve 
Biga Terakki Mektebinde (Biga Rüştiyesinde) okulun kapanışına kadar birkaç 
ay matematik öğretmeni olarak orada çalışmış ve sonra tekrar Edirne’ye geri 
dönmüştür.

36 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı



Nafi Atuf Bey, Biga Rüştiyesinde görevli iken Edirne’de Fransızca dersleri 
alırken tanıştığı, arkadaşı Vehbi Sarıdal’ın kız kardeşi, Dame de Sion lisesi 
mezunu Fransızca öğretmeni Ayşe M iifdale Haııım’la aynı yılın Temmuz ayında 
Biga’da evlenir.

Önce arkadaşı sonra Eşi Ayşe Miifdale Hanım Vehbi Bey 'in kardeşi Ali 
kayınbiraderi (Sandal) Niyazi Sandal

Vehbi Sandal (1886-1969) Biga Halkevi Başkanı

Nafi Atuf Bey, Biga’dan Edirne’ye dönüşünde 13 Kasım 1913 - 3 Şubat 
1914 tarihleri arasında Edime Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) 
Müdürlüğü’ndc bulunmuştur.

Bugün halen Edime Lisesi olarak hizmet veren bu köklü kuruluş Şükrü Paşa 
Konağından sonra savaş koşullan içinde 1912 yılında henüz tam bitmeyen bir 
binada öğretime başlamış, ancak Balkan Savaşı’nın dayattığı felaketler nedeniyle 
eğitimi aksamıştır.

Bulgar işgali sırasında geçici hastane olarak da kullanılan ve uzun süre eğitime 
ara veren okul, Edirne’nin kurtarılmasından sonra onarılır. 1913-1914 yıllarında 
okulda yeniden öğretime başlanır. Okul müdürlüğüne kısa bir süre lise müdürü 
Sait Bey vekalet eder. 1913’ün son ayları ile 1914’ün ilk aylarında Nafi Atuf 
Bey, birkaç ay sonra da Ahmet Servet Bey okul müdürü olurlar. Bir süre sonra 
Çanakkale savaşı nedeniyle eğitim tekrar etkilenirse de 150 yıllık bir tarih içinde 
hizmet veren bu bina şimdilerde Edirne Lisesi olarak mezun vermektedir.
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Edirne Erkek Öğretmen Okulu Müdür Nafi A tu f Bey -1914
Şimdilerde Edirne Lisesi (1905)

Nafi Bey 1912-1913 yıllarında İsviçre ve Balkan ülkelerine giderek ileri 
eğitim ve öğretim kuramlarında incelemeler yapar. Daha sonra uygulamalarını 
Buısa’da göreceğimiz ilk “İzcilik” düşüncelerinin Nafi Bey’in bu gezilerinde 
ortaya çıktığı bilinmektedir.

O dönem “Keşşaflık” olarak bilinen izcilik faaliyetlerinin ilk adımlarından biri, 
“mükemmel bir gençlik teşkilatı” kurmak amacıyla Nafi Bey’in yakın arkadaşı 
Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ethcm Nejat Bey’Ie birlikte İsviçre’de İzcilik 
merkezi Kandersteg’e yaptığı bir gezi olduğu bilinmekte ise de bu gezi ile ilgili 
henüz bir belge bulunamamıştır. Bu gezi dönüşünde Ethem Nejat Bey, İttihat ve 
Terakki’niıı güçlü ismi Enver Paşa’ya izciliğin gençliği askerliğe hazırlamak ve 
kendi kendisine hayatını devam ettirebilme yeteneklerinin geliştirilmesine olanak 
vermek için uygun bir faaliyet olduğunu rapor ederek Batıdaki örnekleri gibi bir 
teşkilatın kurulabileceğini belirtmiştir.

Nafi Atuf Bey bu çalışmalarına ek olarak kurulmasında öncülük ettiği izcilik 
kavramını daha iyi duyurabilmek için Fescizade İbrahim Galip tarafından Lozan 
Türk Yurdu Derneği’nde verilen bir konferansı, 18 Haziran 1912’den başlamak 
üzere, çıkartmakta olduğu Sa’y ve Tetebbu dergisinde makale olarak 33. - 36. 
sayılarında yayınlar.
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İzcilik Merkezi - (Kanderstag -  İsviçre)

Bu çalışmalar meyvasını verir ve Belçika İzcilik teşkilatı kurucusu İngiliz 
Harold Parfitt ülkeye davet edilir. 1913 yılı sonundan başlayarak 5 yıl süreyle 
Türkiye’de görev yapar. Parfitt, 9 Nisan 1914’de Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı’nı 
kurduktan sonra Darü’l-Muallimin-i Aliye’de (Yüksek Öğretmen Okulu) izcilik 
dersleri, yürüyüşler, kamplar, oymak beyi kursları ile izciliği kurumsallaştırmaya 
başlar.

Balkan Savaşından sonra Cemiyet’i Tedrisiye-i İslamiye’nin yönetimine 
geçenler Darüşşafaka-i İslamiye’ye yeni bir soluk katmak istemiş ve Mustafa 
Satı Bey 'i Ekim 1913’de müdür yapmışlardı. 8 Şubat 1914’de Satı Bey de Nafi 
Bey’i İstanbul’da D arüşşafaka’ya  M üdür Yardımcısı olarak görevlendirdi. 21 
Şubat 1914’dcn sonra’da Nafi Atuf Bey’in Darüşşafaka’da tarih öğretmenliği 
yaptığını da bu dönemdeki sicil kayıtlardan öğreniyoruz.

Satı Bey, çok geniş yetkilerle Darüşşafaka-i İslamiye Miidürlüğü’ne 
atanmıştı. Ancak Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, Darüşşafaka okulundaki yeni 
atılımlardan rahatsızlık duyar. Satı Bey bazı bürokratik düzenlerin değiştirilmesi 
için önerilerde bulunur ancak bu değişiklikler kabul edilmeyince de Nisan 1914 
sonlarında istifa eder. Nafi Atuf Bey de, Satı Bey’in ardından 8 Haziran 1914’de 
Darüşşafaka’daki görevinden ayrılır.

Bu dönemde Nafi Atuf Bey, Satı Bey ile 6 ay gibi kısa süre de olsa birlikte 
çalışma fırsatı bulmuştur.
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Türk eğitim tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Mustafa Satı Bey 1879 
yılında Yemen’de doğmuş, 1900 yılında Mülkiye mektebinden mezun olduktan 
sonra önce öğretmenlik sonra da Yanya, Kosova gibi vilayetlerde kaymakamlık 
yapmıştı. O dönemin eğitim sistemine eleştirel yaklaşan ve yazılarıyla bunu 
belirten Satı Bey 1909 da Erkek Öğretmen Okulu Müdürü olarak yeniden eğitim 
yaşamına geri döndü. Dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi ile eğitim 
düşünceleri açısından ters düşen Satı Bey’iıı Nazır Emrullah Bey’le arasındaki 
anlaşmazlıkların başında, Satı Bey’in eğitimin tabandan başlaması gerektiği 
konusundaki görüşü gelmekteydi. Emrullah Efendi’nin geliştirdiği “Tuba Ağacı 
Nazariyesi” ise tersine, eğitimin öğretmen yetiştirmekten başlaması gerektiğini 
savunuyordu. Genelde Emrullah Efendi ve Satı Bey arasında olan bu tartışmalara 
daha sonra Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı gibi düşünürler de 
katılmıştır. Salı Bey, Darülmuallimin Müdürlüğü’nden istifasının ardından kısa 
bir süre Darüşşafaka Müdürlüğü yapmıştır.

Satı Bey, Darüşşafaka’dan ayrıldıktan sonra bir Avrupa gezisine çıktı. Dört 
ay süren bu gezi, ertesi yıl kuracağı “Yeni Mektep” in esaslarını belirlemede ona 
yardımcı oldu.

“Yeni M ektep”, Nafi A tuf’un da Edirne’de tercüme ettiği ilk kitabından beri 
üzerinde durduğu yeni bir eğitim anlayışını ifade etmektedir. Edmond Demolins, 
Froebel, Pestalozzi, Lietz gibi Fransız ve Alman idealizmine ve milliyetçi 
akımlara yakın eğitim düşünürlerinin üzerinde durduğu bu akıma ait Türkiye’de 
ilk uygulama, yine Satı Bey tarafından Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Nişantaşı’nda yaşama geçirilmiştir.

“Yeni Mektep” modern eğitim yöntemlerine ağırlık veren eğiticilerin öğrenci 
ile bir dost, birer baba gibi beraber çalışıp, beraber oynadıkları ve genellikle 
şehirlerden uzak, ormanlı kırsal kesimlerde kurulan okullardır.

11.Meşrutiyet döneminde üstlendiği eğitim ve idarecilik görevlerinin yanı 
sıra, düşünce ve yayınlarıyla Türk eğitim felsefesine önemli katkıları olan 
Satı Bey 1919 ’da ülkeyi terkederek Suriye, İrak ve M ısır’da önemli eğitim 
yöneticiliklerinde bulundu ve 1969 yılında Bağdat’ta vefat etti.
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Satı Bey, Darülmuallimin ’de arkadaşları ile -1912 (ön sırada sağdan üçüncü)

Nafi A tuf Bey’in bu dönemde Satı Bey’in önderliğinde 15 günde bir 
çıkartılan Terbiye M ecm uası'nda ahlak, aile ve çocuk terbiyesi üzerine çıkan 
yazılarım görmekteyiz.

Terbiye Mecmuası-i Mayıs 1914 (1330) Sermuharriri Satı
Sayı:4 Naß Atuf: Bizde Aile isimli yazısı

Nafi Atuf Bey’in gerek 191 l ’lerden Sa’y ve Tetebbü dergisinden başlayarak 
Terbiye ve daha sonraları yayınlanan Muallim dergilerinde sıkça ahlak 
kavramından söz ettiği görülür. Bu kavramı, hem pozitif felsefe ve bilimsel 
yaklaşımla hem de toplumsal değerler açısından açıklamaya çalışır.
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Nafi Atuf Bey, eğitim ahlak ile ilgili makalelerini sürdürürken bir yandan 
da 1914’de “Vatanımın Coğrafyası” ve “Froebel” adlı kitaplarını İstanbul’da 
yayınlamıştır. Özellikle Alman pedagog Froebel kitabı ile başladığı ve sonradan 
Tolstoy’un hayatını konu alan Tolstoy-İptidai Muallimi kitabını da ekleyeceği, 
“Terbiyeciler Silsilesinden” adı ile bir yayın serisi oluşturmak istemiştir.

A- Ç.V •* >  jM

t e f ■ v 

J İA r.

FRCEBEL
S ! ^-'^1— ' vV [;•: *  *.* .- r

. : ’ ■ :v <; ; ‘¿i

• . V &  F*-*

ITT*
M*

Froebel-1330(1914) Vatanımın Coğrafyası-!330(1914)

Nafi Atuf Bey’in ısrarla üzerinde durduğu ve Osmanlı eğitim sisteminin 
yenilenmesi için bir çare olarak gördüğü “Yeni Mektep” düşüncesine ve 
uygulamalarına 1916 ’dan başlayan Sa’y ve Tetebbü makalelerinde ve kitaplarında 
yer vermiştir. Cumhuriyet döneminde de Köy Enstitülerine giden bir yolu 
aydınlatan bu hareket için Ersoy Taşdemirci “ 1936 Yılında Sovyet Rusya’da 
Yüksek Öğrenim Hakkında Hazırlanmış bir Rapor ve Bu Raporun Türkiyede 
Öğretmen Yetiştirme Tarihi Bakımından Önemi” adlı makalesinde konuya şöyle 
değinmektedir:

“Türkiye’de köy ve şehir için ayrı okul tipinin geliştirilmesi ve bu okullar için 
ayrı öğretmen yetiştirilmesi fikrinin başlangıcı İkinci Meşrutiyet dönemine kadar 
gitmektedir. Bu fikrin kaynağı, Osmanlı Devleti ’nin Avrupa ile kontak noktalarını 
teşkil eden Trakya ve Balkanlar ’daki Öğretmen Okulları ve bu okullarda çalışan 
öğretmen ve müdürlerdir. Mesela ilk defa ¡912yılında Üskiip Dariilınuallimin ’iıı 
çıkardığı ’’Yeni M ektep"adlı dergide Ahmet Tevfik adında bir öğretmen; İkinci 
Abdulhamit döneminde Selanik Dariilmuallimini ve İkinci Meşrutiyet döneminde 
İstanbul Darülmuallimin müdürlüğü yapan İsmail Mahir Efendi, Kastamonu 
mebusu olarak girdiği Osmanlı Meclisi Mebusan’mda ¡914 yılında yaptığı bir 
konuşmada; ¡1. Meşrutiyet döneminde Manastır Darülmuallimin miidiirü Ethem
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Nejat; Üskiip Darülmuallimin 7 Rüştiyesi mıu/ürü Sabri Cemil ve Pedagoji 
öğretmeni Mustafa Şekip, Edirne Dariilmuallimin 7 müdürü Nafi A t ı f  yine Mehmet 
Şemsettin (Giinaltay) Hurufattan Hakikata adlı eserinde; Sivas Öğretmen Okulu 
Pedagoji öğretmeni A.Fuat Gündi'ızalp 1924yılınduyuyınludığı Talim ve Terbiye 
Teşkilatında Buhran adlı kitabındu köy ve şehir için uyrı okul geliştirilmesini ve 
ayrı öğretmen tiplerinin yetiştirilmesini savunmuşlardır...

Yine çağdaş eğitim akımlarından John D ew ey'in İş Okulu, Adolphe 
Fernere ’in Faal Mektebi, Ovide Decroly 'nin Ermitage Okıdıt, J  J .Rousseau 'nun 
Emile 7, Booker Washington ’un İş Terbiyesi, George Kerschensteiner ’in İş 
Okıdıı, Maria M ontessori’nin Çocuk Evleri, Carleton Washburne’ün Winnetka 
Planı, Frobel'in Oyun ve Oyuncakları, Albert Malche'm Yeni Terbiyesi, Helen 
Parkhurst ’un Dalton Planı, W.H.Kilpatrick 'in Proje Metodu... gibi çağdaş eğitim 
akımlarını konu alan çok sayıda eser tercüme ve te lif edilmiştir. Bu tercüme ve 
te lif faaliyetlerini yürütenlerin başında İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sadrettiıı Celal 
Antet, Ali Haydar Taner, Mustafa Rahmi Balaban , Kazım Nami Duru, İbruhim 
Alaeddin Gövsa, Hıfzırahman Ruşit Öymen, İsmail Hakkı Tongııç, Halil Fikret 
Kanad, Nafi A t ı f  Kansu, Selim Sırrı Tarcan, Emin Soysal, M .Rauf İnan, Ahmet 
Hasip Aytıına, Kemal Kaya, Cemi! Sena, Fuat Gündiizalp... gibi öğretmen ve 
eğitimciler gelmektedir.... ”

4 - 2 4  Yaşında B ursa’da (1914-1915)

Nafi Atul'Bey, MaarifNezareti (MEB) tarafından 7 Temmuz 1914 ’de Bursa’da 
İpekçiler yokuşunda bulunan Bursa Darülmualimini (Erkek Öğretmen Okulu) 
Müdürlüğü’negetirildiğinde henüz24yaşında idi. EşiM üfdalehanımlailebirlikte 
vazife aldığı Bursa Muallim Mektebi’nde geçirdiği yıllar onun eğitimciliğini 
olgunlaştıran bir evreyi oluşturur. Bursa Öğretmen Okulu, 1906’da üç katlı ve 
ahşap olarak yapılmış ve 19 Ağustos 1906 tarihinde “Bursa Hamidiye Medrese
yi Muallimini” adıyla öğretmen okulu olarak öğretime başlamıştır. Daha sonra 
“Bursa Muallim Mektebi” adını alan bu okul, 1927’ye kadar birçok öğretmen 
yetiştirmiştir. Menemen’de şehit edilen ve şimdi Çelebi Mehmet Lisesi olarak 
anılan okulun girişinde büstü bulunan M. Fehmi Kııbilay’ın da bu okuldan mezun 
olduğu bilinmektedir.

Nafi Atuf, Bursa’da bulunduğu sürede aynı zamanda Bursa Darülmualimat 
(Kız Öğretmen Okulu)’ında medeni bilgiler ve psikoloji öğretmenliği de 
yapmıştır.

Nafi Atuf çocukların okul içi eğitimi kadar, çevresel faktörlerin, beslenmenin 
onların terbiyesinde ve başarısında çok önemli etkileri olduğunu daha 1911 ’dc 
Edirne’de çıkarttığı Sa’y ve Tetebbü dergisinde yayınladığı yazılarla anlatır. 
Bursa’dan sonrada görev alacağı her idari ve siyasi kademede kuvvetle inandığı
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bu “Yeni Mektep” kavramı içinde çocukların eğitimini etkileyen sosyo-ekonomik 
faktörlerle ilgilenir.

Bursa’da görev yaptığı dönemde genellikle orta halli ailelere üye çeşitli kız 
ve erkek okul çocuklarının fiziksel gelişimleri dikkatini çeker. Yedi yaşından 
yirmi yaşma kadar ki Bursalı 125 kız ve 156 erkek çocuğun yaş dilimlerine 
göre boy ve kilo ölçümleri ve oranlarının Fransa’da yapılan araştırma tabloları 
ile mukayese ederek ülkemiz çocuklarının gerek sosyo-ekonomik çevre 
etkileşiminin raporlanmasında, gerekse fiziksel ve zihinsel gelişiminin verileri ile 
okullarda izlenerek çoçuklara gerekli desteğin sağlanması konusunda öncü olur. 
Büyümenin biyolojik ve morfolojik yönden incelenmesi konusunda bu çalışma 
ülkemizde bir ilktir. Çalışmaya ait raporu 1917 yılında Muallim dergisinin 11. 
sayısında “Şakirdlerimiziıı Nema-yı Bedenisi” adı ile yayınlanır ve konunun 
Maarif Nezaretince önemsendiği daha sonra okullara dağıtılan öğrenci sağlık 
cüzdanlarından da anlaşılır.

Aynı yıl. Bursa yakınındaki asırlık çınarı ile ünlü İnkaya Köyü’ne yaptığı 
inceleme gezisinde gözlemlerini “Çocuklarda Yaş ve Zeka Münasebeti” adı 
altında yine Muallim dergisinin 13. sayısında makaleleştirmiştir.

I

Bursa Hamidiye Medrese-yi Muallimini 1900’ terdeki dıırtımıı (1979 ’da yandı)

Nafi Bey’in ilk esaslarını Edirne’de belirlediği izcilik çalışmalarına Bursa’da 
başladığı bilinmektedir. Bursa’nın doğası ve uygun coğrafyasından etkilenen 
Nafi A tu f, öğrencileri arasında hemen izcilik örgütlenmesi konusunda çalışmalar 
yapmış, Uludağ-Sarıalan kampları ile Bursalı izcilere “Uludağ İzcileri” adını 
vermiştir.

Bursa Hakimiyet gazetesindeki yazılarında Tamer Tümerdirim Uludağ 
İzcileri tarihini şöyle hatırlatıyor:
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“1914 yılında Bursa Öğretmen Okulu Müdürü Na/i A tu f Kansıı önderliğinde 
Bursa İzcileri Kirazlı Oymağı adı ile ilk kamplarını Uludağ ’da yapmışlardır. 
1914 yılında Öğretmen Okulu Müdürü Nafi A tu f Kansıı ile başlayan izcilik 
hareketi, uzun yıllar devam etmiş, Bursa; dağ-deniz-ova gibi değişik mekanları, 
turistik ve doğal güzellikleri ile pek çok organizasyona ev sahipliği yapmıştır. 
Bize Uludağ İzcisi sıfatı Nafi A tu f Kansıı'dan miras kaldı. Sonra bu 
sıfatımızı Sarıalan 'da Orman Konseyi onayladı. Müthiş bir kurtarma 
operasyonundan sonra... Artık Sarıalan’da dalgalanan bir izci 
flaması yok. Kırmızı kızağı iterek erzak ve odun taşıyan izciler de yok. 
Dünün gençleri bugünün ana-babaları oldular. Tek avuntuları o güze! günlerin 
anıları...

Ne dersiniz?

Bütün bunlar yeniden yaşanabilir mi sizce?

Acaba Uludağ’da bir Kandersteg yaratılabilir mi gençler için? ”

Türk İzcilik Tarihi kitabı yazarı Gökhan Uzgören kitabında Bursa’daki Uludağ 
İzcilerinin faaliyetlerinden ise şöyle bahsediyor;

“Nafi Atuf, Darülmuallimin izcilerinin başında, ince bastonuna dayanarak, 
dağ, tepe, köy dolaşıyor, Bursa çevresinin bütün tarihi ve zenginlikleri içinde 
bu yeni eğitim vasıtasından faydalanarak genç öğretmen adaylarının bilgi 
ve karakterlerini yükseltmeye, onlarda vatan ve tabiat sevgisini arttırmaya 
çalışıyordu... ”

Mustafa Necati ve Nafi A tu f Kansıı Sakaıya İzcileri ile Birlikte -Ankara 1926.
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Nafi Atuf Bey'in, Bursa’daki görevleri sonrasında döndüğü İstanbul’da ilk 
oğlu Tuğrul Atuf (Kansu) Temmuz 1915 dünya’ya geldi. Tuğrul A tu f, Güzel 
Sanatlar Akademisi’nden mezuniyetinden sonra Yüksek Mimar olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı bünyesinde yurdun birçok yerinde eğitim seferberliğinde okul 
inşaatlarının projelendirmesinde ve yapımında 30 yılı aşkın görev almıştır.

Babasının izcilik konusundaki telkinleri ve o zamanki eğitim müfredatlarının 
gereği olarak Tuğrul Atufda ortaokul yıllarından itibaren lıeryıl izcilik kamplarına 
katılır.

Biiyiik oğlu Tuğrul A tu f (ortada), lise yıllarında bir izci gezisinde- Taşmektep 1930

5- İstanbul’da Yeni Görevler (1916-1920)

Nafi Atuf Bey, 1915 yılı Kasım ayı ortalarına doğru Bursa’dan İstanbul’a geldi 
ve 1916 yılı başında Maarif Nezareti tarafından İstanbul Dariilmuallimin (Erkek 
Öğretmen Okulu) Müdür Yardımcılığına atandı . Nafi Bey’in bu görevi çok kısa 
sürmüştür.

46

İstanbul Kız DarülmuaUimat

C u m h u r iy e t E ğ itim  D ev rim in iıı M ü lk iy e li M im a rı



Ardından Maarif Nezareti kendisini 27 Ocak 1916’da İstanbul 
Dariilmuallimat’ın (Kız Öğretmen Okulu) Pedagoji ve Ruhiyat (psikoloji) 
öğretmenliğine tayin etti. 6 Mayıs 1916’dan itibaren ise hem kız öğretmen hem 
de ana okulu öğretmenlerine pedagoji, ruhiyat (psikoloji) ve hıfzısıhha (sağlık) 
öğretmenliği görevlerini üstlendi.

Tanzimat’ın ilanından sonra öğretmen yetiştirmek amacıyla İstanbul 
Fatih’de 16 Mart 1848 tarihinde ilk Darülmuallim (Erkek Öğretmen Okulu)
I. Abdülmecid’in emirleri ile Ahmet Cevdet Paşa öncülüğünde öğretime 
başlamıştır. Mimar Kemalettin tarafından 1900 yılında imar edilen bu okul 
Çapa’daki tarihi binasında 1 Mart 1951 ’de Yüksek Öğretmen Okulu olarak 
eğitime devam etmiştir.

İstanbul Darülmuallimat mektebinde Nafi Atuf Bey için yorucu ama bir o kadar 
başarılı yıllar geçer. Yakın eğitimci arkadaşları Emin Erişirgil ve Hüseyin Ragıp 
Baydur’la bu dönemde M uallim M ecmuasını çıkarırlar. Mesul Müdürlüğünü 
Hüseyin Ragıb Bey ve Nafi Atuf Bey’iıı yaptığı mecmua eğitim ile ilgili yazıları 
bünyesinde toplayan önemli bir meslek dergisi olmuştur. Dergi İstanbul Kader 
Matbaası ve Evkaf-ı İslamiye Matbaasında 15 Temmuz 1916 -10 Nisan 1918 
tarihleri arasında 25 sayı olarak basılmış ve yayınlanmıştır.

Emin Erişirgil Muallim Deıgisi Hüseyin Ragıp Baydur
(1891-1965) 1 Ağustos 1917 (1890-1955)

13. Sayı "Şakirdlerimizn 
nema-yı bedenisi”
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Bu derginin 1917 yılındaki 11. sayısında Nafi Atuf Bey’in Bursa’da yaptığı 
“Büyüme Araştırması”, “Şakirdlerimizin Nema-yı Bedenisi” adı altında 
yayınlanmıştır. Nafi Atuf Bey’in 1915 yılındaki bu araştırması 1996 yılında Prof. 
Dr.İzzet Duyar ve Doç.Dr. Gülşen Erişen-Yazıcı tarafından “Nafi Atuf (Kansu) 
ve Türkiye’de Yapılan İlk Büyüme Araştırması” adı altında bilimsel bir makale 
olarak yayınlanmıştır.

Bu dergide “Çocuklarda Yaş ve Zeka Münasebeti” yazısı ise yine aynı yılın 
13. sayısında yayınlanmıştır.

Nafi Atuf Bey, 1916 yılında Fenn-i Terbiye Tarihi adıyla bir eğitim tarihi 
kitabı yazmıştır. 1911 de tercüme ettiği Yeni Mektep kitabından sonra ilk özgün 
eseri olan bu kitap, Türkiye’de Batı eğitim düşüncesini derli toplu tanıtan ilk kitap 
sayılır. Osmanlıca yazılan ve İkbal Kütüphanesi tarafından yayınlanan bu kitap 
birçok kere basılmış olup Nafi Atuf Bey’in daha sonra kaleme alacağı Türkiye 
Maarif Tarihi ve Pedagoji Tarihi kitaplarına da önemli bir kaynak olmuştur.
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Fenn-i Terbiye Tarihi Kitabı-1916

1914 yılında Ahmet Şükrü Bey’in M aarif Nazırlığı döneminde (1913-1917) 
‘Telîf ve Tercüme Dairesi” kurulmuş ve özellikle öğretmen eğitiminde önemli 
bir yere haiz tercüme veya telif klasik eserler olmak üzere Telif ve Tercüme 
Kütüphanesi serisinden pek çok yayın çıkmıştır. İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, 
Eylül 1916’da Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti’nin mecmuasında bu dairenin 
faaliyetlerini değerlendirmiştir. Bu dairenin, felsefeden, okul ders kitaplarına 
kadar yayınladığı ya da yayınlamak üzere olduğu 104’ün üzerinde eser listesi 
vardır. Daire, o dönem Salih Zeki’nin, Selim Sırrı Tarcan’ın, Ali Reşat'ın, Ali
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Ulvi’nin, Rıza Tevfik’in, Behire Hakkı Hanım’m, Necmettin Sadak’ın, İbrahim 
Alâeddin’in, Seraceddin Bey’in, Faik Sabri Duran’ın, İhsan Şerif Saru’nun, Nafi 
Atuf Kansu’nun, Mahmut Cevad’ın, Fuad Köprülü’nün telif eserlerini, çevirilerini 
ve okul kitaplarını yayımlamıştır.

Nafi Atuf Bey, 9 Mart 1916’da İstanbul Kız Darülmuallimatı’ndaki 
öğretmenlik görevi ile birlikte Miiessesat-ı İlmiye-i Vakfiye’n in , Vakıf Mektepleri 
Müfettişliğine atandı.

Aşağıdaki belgenin o günlere ait bir şikayet mektubu ile ilgili olduğu 
sanılmaktadır.

Nezaret Vesikası
"Müfettiş A tu f Beyefendiye,

GedikpaşaAmerikan mektebi müslibnan talebesinden 3 çocuğun İleri Matbaasina 
müracaat ederek, mekteplerinin hocalarindan şikayet ettikleri ve mektepte ders 
okutacaklari yerde İncil okuttuklarindan ve adeta hristiyanhk telkin edildiğinden 
ve bir çok defa mektep müdüriyetine vuku bulan şikayetine müncer olduğundan ve 
kendilerini öz dinlerinden çevirerek ,hiristiyan yapnak için hocalarin ellerinden 
geldiğini yaptıklarını vekendilerininbuhaldenkurtanbnasini talep eyledikleri 23 
M art 1923? tarihli İLERİ gazetesinde okumnuşturMektepler ilim ve irfan ocağıdır. 
Uristiycoı propagandası yerleri olmamasi gerekir ve A>nerikalılannbu fikri tasvip 
ettiklerinden şüphetniz yoktur.Talebeye verilen ders anıda İncil gösterilmiş ve 
gösterilmekte olduğunu işitiyorunLMektepte bu hususta bir lisan-i mütıasipile 
mektep müdürü ile müdavi ile efkar edibnesi ve talebe-i müslimenin hescbına 
islamiyeti rencide edecek telkin ve tedrisatin icra edilmemesi temennisi hususunda 
tebliğ beyan olunur efendim.”

İstanbul’daki müfettişlik hizmetinden sonra Nafi Atuf Bey 2 Ekim 1916’dc 
Bursa’da kurulan KızSanayi Dariileytamı (Öksüz Yurdu) Müdürltiğü’ne atanmıştır.

Bursa Kız Mııalliın Mektebi -1916 
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Bursa’ya ikinci kere giden Nafi A tuf Bey, hem Bursa Darillmuallimini 
(Erkek Öğretmen Okulu) hem de Darülmuallimatın (Kız Öğretmen Okulu) 
öğrencilerine de medeni bilgiler ve psikoloji dersleri vermiştir.

Nafi Bey’e yaklaşık 1 yıl kaldığı Bursa’da bir müddet sonra erkekler için 
kurulmuş olan ve orta okul sınıflarını da kapsayan Bursa Dariileytam ’in idaresi 
de verildi. Bir taraftan da Bursa Darülmuallimat’ının Tarih-Coğrafya derslerini 
okutuyor, öğretmen yetiştirme hizmetine devam ediyordu.

21 Kasım 1917 tarihinde Nafi Bey Bursa’dan İstanbul’a dönerek, İstanbul'da 
Yüksek Ticaret Okulu Müdür M uavinliği’ne atandı .Ardından da 16 Ocak 1918 
de Dariilmuallimat Ana Muallimleri Kısmı (Kız Öğretmen Okulu-Ana Okulu 
Bölümü) Pedagoji öğretmenliğinde görevlendirildi.

Darüleytamların kurucusu ve idarecisi İsmail Mahir Efendi’nin vefatından 
sonra bu kurumlar sarsılmaya başladı. Kurulduğundan bu yana Darüleytamlar 
Genel Müdürlüğü yönetiminde olan bu kuramların Maarif Nezareti bir düzene 
sokmak amacıyla İstanbul’da toplanmasına karar verdi. Bu karar üzerine Nafi Atuf 
Bey, 16 Ocak 1918’de Kadıköy Moda, Sakız Ağacı caddesindeki Fransız Okulu 
(Frere Mcktebi-bugiinkü St.Joseph Lisesi) binalarında açılmış olan İstanbul 
Kadıköy Erkek Dariileytam Müdürlüğü’ne atandı. Bursa’daki deneyimleri 
ile burada çocukların küçük gruplar halinde idare ve eğitimini esas alan yeni 
uygulamaları devreye aldı. Kadıköy Darüleytamındaki bu başarılı sistem diğer 
darüleytamlarda da uygulanmıştır.

1918 yılının Ekim ayı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ile İstanbul’da 
başlayan iç huzursuzluklar, Nafi Bey’in yaşamında da etkili olmaya başlamıştır.

Mütareke sonrasında İtilaf devletleri askerlerinin İstanbul’daki okul binalarına 
yerleştirilmesi sonucunda Kadıköy Dariileytamı olarak kullanılan Moda’daki 
Fransız mektebi de Kasını ayı başında Fransız askerleri ve Rumlar tarafından 
işgal edilerek çocuklar tahliye edildi. Bu tahliye işgal askerleri tarafından o kadar 
hoyratça yapılmıştı ki çocuklar bir yandan aç kalıp kuru ekmek yemek zorunda 
bırakılırken diğer yandan Nafi Bey ve eşine okuldaki özel eşyalarını almalarına 
bile izin verilmemişti. /

Bu gelişme üzerine 1 Aralık 1918 tarihinde Nafi Bey, Ortaköy Balmumcu 
çiftliğindeki Hatice Sultan Sarayı’na taşıdığı öğrencileriyle birlikte Ortaköy 
Erkek Dariileytam  şubesini kurarak bu yurdun da müdürü olarak 1919 yılının 
Mart ayına kadar görevine devam etmiştir.
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Bir dönem yetimhane ve ilkokul olarak kullanılan Hatice Sultan Sarayı 'nın 
bugünkü hali - Ortaköy - İstanbul

Nafı Atuf Bey, Bursa ve İstanbul'daki Darüleytamlarda geçirdiği 1916-1920 
yılları arasında, bu kuramlarda gerek pedagojik, gerekse eğitim açısından birçok 
yenilikler denemiş ve başarılı sonuçlar almıştır. Bu tecrübelerini özellikle o 
dönem kaleme aldığı Muallim, Terbiye, Türk Yurdu gibi dergilerindeki makaleleri 
yoluyla eğitimcilerle ile paylaşmıştır.

Nafi Bey’in “Bizde Darüleytamlar” adlı ve 1918 tarihli makalesinde detayı 
ile açıkladığı Darüleytam olgusunun ülkemizdeki tarihsel gelişimine şöyle 
bakabiliriz;

“Balkan Savaşları (1912-1913) sonrasında İstanbul 'a göç eden biiyükgöçmen 
kitlelerinin yerleştirilmesi, istihdamı, iaşesi ve çocuklarının eğitimi dönemin 
iktidarı için büyük bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, 
Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı olmak üzere birçok savaşa giren Osmanlı ’da 
verilen şehitlerle yetimlerin sayısı hayli artmıştı. Yetimlerin sayısının, diğer 
yetimlerle birlikte 100.000 olduğundan bahsediliyordu. 100.000 yetimden ancak 
10.000'i eytamhanelerde barındırılabiliyor, diğerlerine imkân sunulamtyordu. 
Yetimhanelere yerleştirilemeyen ve aileleri tarafından bakılamayan çocuklar 
daha sonra sokakta çalışan çocuklar ve dilenen çocuklar olarak kentsel asayişle 
ilgili sorunların kaynağı olmaya başladı. Tek başına sivil inisiyatiflerin baş 
edemeyeceği çapta bir ‘savaş yetimleri, kimsesizler ve korunmaya muhtaç 
çocuklar kitlesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dönemin iktidarı olan İttihat ve 
Terakki Yönetimi, bütçesini doğrudan devletin karşıladığı ve yönetimini devlet 
adına partiye bağlı bir genel müdürlük seklinde düzenlediği yaygın darüleytamlar 
örgütlenmesine girişmek durumunda kalmıştır. Bu okullara, ‘yetimler yurdu ’ 
manasına gelen ‘darüleytam ’denildi.

Darüleytamlar tasarlandığı ve kurulduğu sıralarda bir hükümetin ya da 
M aarif Nezareti ’nın işi olarak görülmediğinden, kurumun idaresi, İttihat ve 
Terakki Fırkası ’na bağlı olarak oluşturulan Darüleytamlar Genel Müdürlüğü ’ne
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verilmiştir. Dariileytamlar ’a kabul edilebilmek için öncelikle şehit çocuğu yahut 
anadan ya  da babadan mahrum olmak şarttı. Darüleytam ’da okuyan çocuklar 
ilgi ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak, kabiliyetli görüldükleri alanda eğitim 
almaları sağlanırdı. 1916'da kabul edilen kanunlarla, Dârüıleytâmlara gelir 
bulunmak istendi ise de, bir netice alınamadı. Dariileytamların kurucusu İsmail 
Mahir Efendinin vefatından sonra ortaya çıkarı yönetim sorunları dolayısıyla, 
sahipsiz kalan çocukların pek çoğu, açlık ve sefaletten hayatını kaybetti. Savaşın 
uzaması, mali sıkıntı, yiyecek ve eşya temini zorluğu yanında, kötü idare sebebiyle 
bu kurumlar 2 Nisan 1917 tarihli bir kararla devletin himayesine alınmıştır. 
Kurum, aynı zamanda eğitim veriyor olması sebebiyle, Darüleytam Genel 
Müdürlüğü M aarif Nezareti 'ne bağlı hale getirilmiştir. 1918 ’de savaşın bitmesi ve 
mütârekenin imza edilmesinden sonra İstanbul’a gelen İtila f devletlerinin, okul 
binalarına yerleşmesi sonucu, binlerce çocuk tekrar açıkta kaldı. Bunlardan bir 
kısmı, boş saraylara yerleştirilirken bir kısmı da İstanbul dışındaki vilayetlerde, 
kapatılan okullara yerleştirildiler. Kalan öğrenciler, İstanbul ’da toplanıp, Şehir 
Yatı Mektebi adıyla Özel İdare’ye  devredildiler. Bu öğrencilerden yetenekli 
olanlar, 1927’de Dâriişşafaka’ya  alındılar. Kısa bir süre sonra, Dârüleytâm 
tamamen kaldırıldı.

1920 yılı itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Osmanii ülkesinde yirmi beş 
adet Ermeni, iiç adet Rum, iiç adet Yahudi ve üç adet Rus yetimhanesi olduğu 
bilinmektedir."

İstanbul ’da bir dariileytamda yemek zamanı

Aynı dönemde Fenn-i Terbiye Encümeni çalışmalarına da üye olarak katılan 
Nafi Atuf Bey bir taraftan da mütareke devrinin sıkıntılarıyla uğraşmakta ve 
ulusal direniş hareketleriyle yakından ilgilenmekteydi.
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Bu arada, Satı Bey’in Terbiye dergisinde ve Türk Yurdu dergilerinde Nafi 
Bey’in eğitimle ilgili yazıları yayınlanmaya devam etmektedir. 1926 yılında 
Türk Yurdu dergisinde yayınlanan yazılarından birinde özellikle çağdaş eğitim 
bilimin öncülerinden biri olarak Rousseau’nun  görüşlerinden bahseden Nafi 
Atuf, Rousseau’nun Emile külliyatı ile Pestalozzi, Froebel gibi kendisinden 
sonra gelen pek çok Batılı eğitimbilimciyi oldukça etkilemiş olduğu gerçeği ile 
dc okuyucularını buluşturmaktaydı. Rousseau’nun eğitime ilişkin görüşlerini, 
İsmayil Hakkı Baltacıoğlu, Nafi Atuf Kansu, Halil Fikret Kanad gibi eğitimciler 
çeşitli yazı ve eserleri ile Türkiye’ye taşımışlardır.

Tolstoy öğretilerinden hayatı boyunca çok etkilenen ve Tolstoy’un eğitim 
düşünceleri üzerine de yazılar yazan Nafi Atuf Bey, 1919 yılında To/stoy-İlk 
Mekteb M uallim i adlı kitabını kaleme aldı. Bu kitabında Tolstoy’un yetişmesi, 
gençliği, eğitim hayatı ve pedagojik yaklaşımları hakkında geniş açıklamalar 
yapmış ve Tolstoy’un Türk eğitim dünyasına tanıtılmasını sağlamıştır. Tolstoy’un 
eserlerinde görülen eğitim-öğretim ve yetiştirme kavramlarını ciddi şekilde 
sorgulayan yaklaşımı, Nafi Atuf Bey’in Sa’y ve Tetebbü dergisindeki Osmanlı 
eğitimi, kültür ve medeniyeti ile ilgili yazılarında da görülür. Leo Tolstoy, eğitim 
yerine kültür kavramını koymuş ve eğitim-kültür arasındaki farkı zorlama 
olarak belirtmiş ve öğrenmenin eğitim değil, kültür süreci olması gerekliliğini 
savunmuştur. Tolstoy, eğitime hem teorik eserleriyle, hem öğretmenlik 
çalışmalarıyla hem de yazdığı okul kitaplarıyla hizmet etmiş, çocukların 
ihtiyaçlarını temel alan yaklaşımı, 20.yiizyılda “özgür okulların” gelişimini de 
büyük ölçüde etkilemiştir.

Oğlu Ceyhun Atuf Kansu’nun, Nafi Atuf Bey’in vefatından sonra kaleme aldığı 
"Tolstoy ve Nafi A tuf’ isimli makale kitabımızın 9. bölümünde verilmektedir.

Leo Tolstoy (1828-1910) Tolstoy-İptidai Muallimi Kitabı -  1919
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Nafi Atuf Bey ,1919 yılının Aralık ayında İstanbul Bostancfda oturmaktadır 
ve burada ikinci oğlu Ceyhun Atuf Kansu dünyaya gelir.

Ceyhun Atuf Kansu tıp eğitimi sonrasında çocuk doktoru olarak uzun yıllar 
Turhal Şeker Fabrikası’nda ve sonrasında Ankara Etimesgut Şeker Fabrikası’nda 
doktorluk görevini sürdürürken lise yıllarından beri içinde bulunduğu yurt sevgisi 
ile dolu halkçı ve milli mücadele görüşü ile toplumsal sorunları işleyen bir çok 
şiir ve deneme kitaplarıyla 1978 yılında vefatına kadar Türk edebiyatına önemli 
yapıtlar bırakmıştır.

Ortanca oğlu Ceyhun A t u f  Kansu (¡919-1978)

Nafi Atuf Bey 1 Mart 1919 da ise o dönemin Darüleytamlar Genel Müdür 
Selahattin Bey (Öksüzcü) tarafından Tedrisat ve Tefrişat Şubesi M üdürlüğüne  
getirilir. Nafi Bey, Tedrisat ve Tefrişat Şubesinde genel müdür ile yönetim 
mizacı nedeniyle uyuşamayarak bu işte fazla verimli olamayacağı düşüncesiyle 
görevinden ayrılır ve 25 Ekim 1920’de Darülfunun’da Fenn’i Terbiye Müzesi 
(Eğitim Müzesi) Müdür Muavinliği’ni kabul eder. Ancak bu hizmeti de kısa sürer 
ve 1921 Ocak ayında bu görevinden ayrılır.

Bu dönemde Nafi Atuf Bey’i ilk defa siyasi bir hareket ve parti üyeliği içinde 
görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’daki Spartakist harekete 
katılan Türkler, Sultan II.Abdulhamit döneminde başlayan ve İttihat-Terakki 
Hükümeti döneminde hız kazanan bir öğrenci akımı sonucunda 1919'da Berlin'de 
Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası'm kurmuşlardı. Türkiye’ye dönen bu grup ,22 Eylül 
1919’da Şefik Hüsnü Değmer başkanlığında “Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Fırkası’m” hayata geçirmişlerdi. Fırkanın ilk kadroları arasında Spartakistlerden 
Vedat Nedim Tör, Sadık Ahi, Nizamettin Ali Sav, İlhami Nafiz Pamir, Nurullah 
Esat Sümer, Nafi Atuf Kansu, Mehmet Vehbi Sandal, Ethem Nejat, Ahmet Akif, 
Sadrettin Celal, Cevat Cevdet ve Namık İsmail gibi isimler vardı. Parti sadece
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İstanbul’da örgütlenmiş olup çok kısa bir süre sonra bazı parti yöneticileri ile 
birlikte Nafi Atuf da parti çalışmalarını bırakarak ve Anadolu’ya geçmeye karar 
vermiştir.

İşgal altındaki İstanbul’da giderek karışan siyasi ortam ve bu sıralarda 
Anadolu’da toplanan Sivas Kongresi, Heyeti Temsiliye ve Kuvai Milliye 
örgütlenmeleri ile ortaya çıkan ulusal hareket kıvılcımları Nafı Bey’i Terbiye 
Müzesindeki görevinden istifaya ve hızla Ankara’ya geçmeye yönlendirir.

Nafi Atııf, 1921 yılının ilk günlerinde, 8 Ocak 1921’de ailesini İstanbul’da 
bırakarak İnebolu yoluyla Ankara’ya geçer. İşgal altındaki İstanbul’dan bu kaçış 
ancak kömürcü kılığına girerek binebildikleri Reşit Paşa vapuru ile mümkün 
olabilmiştir. Yolculuğa çıkmadan önce Mülkiye’den sınıf arkadaşı olan İnebolu 
Kaymakamı Ahmet Kemal Sarıca’yı haberdar eder. Bu yolculuğunda kendisine, 
Mayıs 1920 de Almanya’dan dönen ve orada bulunduğu dönemde Almanya'da 
ortaya çıkan ve kanlı olarak bastırılan Kasım 1918 sosyalist devrim akımlardan 
geniş ölçüde etkilenen Edirne yıllarından iş arkadaşı ve akrabası olan Vehbi Bey 
ile Mehmet Sadık (Eti) gibi dostları da eşlik etmektedir.

ı

Naß Bey ’in İstanbul 'dan İnebolu ya  geçtiği Osman/t Seyr-i Sefain İdaresine ait
Reşit Paşa gemisi

İnebolu limanı, Milli Mücadelenin ateşliyicisi düşünce ve siyaset adamının, 
savaşmak için cepheye gitmek isteyen birçok asker ve sivilin uğradığı zorunlu 
istasyon olmuştur. Nafi Bey ve arkadaşları İnebolu’da tuttukları bir evin odasında 
kalırlar. O devirde İnebolu’da gizli bir askeri örgüt mevcut olup Ankara’ya 
geçmek üzere gelenler burada 15 gün ile 2 ay arasında ikamete mecbur edilir, 
haklarında gizli soruşturma yapıldıktan sonra Ankara’nın emri üzerine geçiş izni 
verilirdi. Soruşturma sonunda Ankara’ya geçmeleri uygun görülmeyenler geri 
çevrilirdi.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 55



O günlerde İnebolu’ya gelen bir çok asker ve sivil aydınlardan başka , Ankara 
Hükümeti’nin İstanbul’da bulunan gizli teşkilatı tarafından kaçırılan silah ve 
cephaneler de gemilerle İnebolu’ya gelir, İnebolu’lu kayıkçılar ve halkın insan 
üstü gayretleriyle sahile çıkarılıp depolanır ve buradan bölge halkının sırtlarında 
ve kağnılarla taşıdıkları cephaneler Ankara’ya ulaştırılırdı.

Nafi Bey, Vehbi Bey ve arkadaşları İnebolu’da bir otel odasında onlar 
gibi İstanbul’dan gelen ve Ankara’ya gitmek için izin bekleyen gazeteci 
Vala Nurettin ve Nazım Hikmet ile buluşurlar. İnebolu’daki zorunlu bekleyiş 
süresindeki buluşmaları onlar için fikir tartışmaları fırsatına dönüşür. Bir süre, 
birlikte Ankara’dan haber beklerler. Nafi Atuf ve arkadaşları birkaç gün sonra 
yola çıkarlar. Önce Kastamonu ardından Çankırı’da durakladıkları süre içinde 
İnebolu’da kalan Nazım Hikmet ve arkadaşları ile buluşarak Ankara’ya birlikte 
giderler.

6- A nkara’ya Geçiş Cum huriyet Dönemi ve Siyaset (1921-1949)

1921 yılında ailesini İstanbul’da bırakarak Ulusal Kurtuluş hareketine 
katılmak için zorlu ama bir o kadar da ilginç bir yolculukla Ankara’ya gelen 
Nafi Atuf Bey’in Ankara’daki ilk görevi 1 Şubat 1921 den itibaren Matbuat ve 
İstihbarat Miidüriyet-i Umumisinde Fransızca Başterciimanlığı'dır. Ankara’ya 
henüz gelen Nafi Atuf Bey’i, İstanbul’dan gelen acı bir haber beklemektedir.

Ankara’ya geçmek için Nafi Atuf ’dan haber bekleyen eşi Müfdale Hanım 
1921 yılının Ocak ayının son günlerinde bir apandisit krizi nedeniyle 24 yaşında 
iken, ani olarak vefat eder. Bu haberi alan arkadaşı Nazım Hikmet, Nafi Bey’in 
eşi, Vehbi Bey’in kardeşi olan Müfdale hanımın ölümünden olan teessürünü dile 
getirmek ve iki dostunun acılarını paylaşmak için bir mersiye yazar.

Nafi Bey bu zamansız ve ani kayıp karşısında aileyi bir arada tutabilmek için, 
Mazhar Müfit Bey’in eşi İclal hanıma, II.İnönü Savaşından sonra ancak güvenli 
hale gelebilen Eskişehir-Ankara yoluyla, ortanca oğlu Ceyhun Atuf’u ve ağabeyi 
Tuğrul Atuf’u, İstanbul’dan alarak Temmuz ayına doğru Ankara’ya getirir.

Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte 27 Aralık 1919 ’da 
Ankara’ya geldiğinde burada alınacak kararların millete duyurulması için bir 
gazeteye gerek olduğunu söylemiş ve burada verdiği ilk direktifi de bir gazete 
çıkarılması olmuştur. Bu gazete Hakimiyeti-i Milliye gazetesidir.

Milli Mücadele basınında önemli bir yeri olan Hakimiyeti Milliye gazetesinin 
basımı için Ankara’da doğru dürüst bir matbaa bulunmadığından Konya’dan
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getirtilen baskı makinesi meclis bahçesindeki bir binaya yerleştirilmiş ve iki hafta 
içinde gazete çıkartılmıştır. Bu gazetenin adını da Mustafa Kemal vermiştir. İlk 
sayının gazete başlığının altında ise “mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır”, 
diye yazmaktadır.

10 Ocak 1920 günü yayınlanan gazetenin ilk başyazısı Mustafa Kemal 
tarafından yazılmıştır. Gazete Anadolu’da kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin yayın organıdır. Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Nizamettin 
Nazif Tepedelenlioğlu’dur.

Nafi Bey Matbuat Müdtirlüğü’ndeki tercümanlık görevinden sonra ,1921 
yılının ilk aylarında “Hakimiyet-i Milliye Gazetesi “ (ULUS) Yazı İşleri Müdürü 
olur. 19 Temmuz 1921 ’e kadar bu görevi sürdürür.

Gazetenin daha sonraki yazı işleri müdürleri arasında Hüseyin Ragıp (Baydur), 
ve Ziya Gevher (Etili) gibi isimlerde vardır. Başlangıçta haftada iki gün yayınlanan 
gazete 18 Temmuz 1920 den sonra haftada üç gün, 6 Şubat 1921’den sonra da 
günlük olarak çıkarılmıştır. Gazete 1934 yılına kadar Hakimiyet-i Milliye adıyla, 
o tarihten sonra da Ulus adıyla çıkmaya devam etmiştir. Hakimiyeti Milliye 
gazetesinin ilk yazıişleri müdürlerinden Nafi Atuf 1921 yılında bu vazifesini 
Ziya Gevher’e devretmiş ve Ankara Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu)’nda 
öğretmenlik mesleğine geri dönmüştür.

1922 yılında Ankara Muallim Mektebinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte 
Sol baştaki hanım ikinci eşi Nadire lıanım,

Nafi A tu f en arkadaki erkeklerden soldan üçüncü.
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Aynı günlerde, Sakarya Meydan Muharebesinden birkaç gün önce Ankara’da 
Atatürk’ün talimatlarıyla 14 Temmuz 1921 de “1. M aarif Kongresi” toplanır. 
Kongreyi Mustafa Kemal cepheden gelerek açmış ve çok önemli bir açış 
konuşması yapmıştır. Türkiye eğitimindeki en önemli hareketlerinden biri 
Muallime ve Muallimler Birliğinin toplandığı “Maarif Kongresi” olmuştur. 
180’e yakın üyenin katıldığı bu kongrede, zafer kadar önemli olan ülke halkının 
eğitimi ile ilgili sorunların tartışılarak geleceğe dönük eğitim politikalarının 
oluşturulmasına çalışılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk’ün açılış nutku ile başlayan 
kongrede ele alınan başlıca konular ise “Milli Maarif’ kavramı içinde ilkokul ve 
orta öğretim programları ve köy öğretmeni yetiştirilmesi olmuştur.

Anadolu’nun ihtiyacı olan açık üniversite olgusunun ilk çekirdeği olan “Serbest 
A li Dersler Miiessese-i İlm iyesi"  kurumu bu kongrenin önemli sonuçlarından 
biridir. O dönem Maarif Vekaleti içinde oluşan komisyonda yine Nafi Atuf Bey’i 
görmekteyiz. Ayrıca okutulacak dersleri ve programı belirlemek için kurulan 
komisyon içinde yine Nafi Atuf Bey görev alır ve 1921 yılının Aralık ayından 
itibaren dersler Ankara Öğretmen Okulu’nda başlar. Bu derslerin yayınlandığı ve 
kurum duyurularının en önemli iletişim aracı, o dönem Nafi Bey’in yönetiminde 
olan Hakimiyeti Milliye gazetesi olmuştur.

Milli Mücadele döneminde Anadolu’y a , ve de özellikle Ankara’ya yayılmaya 
çalışılan yaygın bir yüksek öğretim kurumunun kuruluşunda görev alan bu 
önderleri, Cemil Öztüık ilgili makalesinde şöyle anımsatmaktadır;

“ Velecl Çelebi, Yusuf Akçura, Suad, Cemal Hüsnii, Nafi Atuf, Mustafa Şeref, 
edip, Ziya Gökalp, Mehmet Vehbi ve Kazım Nam i gibi ¡¡.Meşrutiyet’ten beri 
Türkiye ’nin önde gelen fik ir  adamı ve eğitimcilerden meydana gelen komisyon 
ilk toplantısını 16 Haziran 1921'de yapmıştı...Komisyon, ayrıca, okutulacak 
dersleri belirleyecek bir taslak program hazırlamış ve bunlara yapılacak ilaveler 
ve değişikliklerle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, Cemal Hüsnii, Nafi A tu f ve 
Mehmet Vehbi beylerden oluşan bir kurul seçmişti.

Bu kurumun faaliyetleri ve dersleri 1923 yılına kadar devam eder.

Milli Mücadele şartları içinde çocuklarının bir anneye olan ihtiyacı olduğu 
tüm aile tarafından uygun görülerek, Nafi Atuf Bey ikinci eşi Nadire Hanım’la 
Ankara’da 1922 yılının yaz aylarında evlenir. Nadire hanımın babası binbaşı 
Kamil Bey, Balkan savaşı sonrasında Ohri’den Selanik’e oradan da İstanbul’a 
gelmiş, mütareke yıllarında İstanbul’da Jandarma okulunda görevliyken Milli 
Mücadelc’ye katılmış ve İnebolu’dan Ankara’ya kaçırılan silah ve cephane 
sevkiyatında görevli bir subayken 1921 yılında vefat etmişti.
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Nafi A tu f Kansu ve ailesi - 1935 Soldan, oğlu Ceyhun A t ı f  (1919-1978), ikinci eşi 
Nadire Kansu(1950) , oğullan Arınan A tu f (1925-2001), Tuğrul A tu f (1915-2000)

Ankara Lisesi-1921 Kayseri Lisesi-1925

Hakimiyeti Milliye gazetesindeki görevinden sonra Nafi Bey, 19 Temmuz
1921 ’de o zamanki adıyla Ankara Sultanisi olan Ankara Lisesi M üdürlüğü ’ne 
(Taş Mektep-Atatürk Lisesi) atanır. 1886 yılında Ankara’da eğitime başlayan 
bu efsane okul milli mücadele yıllarında bir müddet için Miidafaa-i Milliye 
Vekaletini misafir etmiştir.

Ancak Nafi Atuf Bey göreve başlar başlamaz Sakarya Savaşı sırasında 
Milli Mücadele’nin o günkü şartları gereğince Yunanlıların Haymana’ya kadar 
ilerlemesi üzerine 24 Temmuz 1921 ’de TBMM’de yapılan gizli bir oturumla, 
hükümet merkezinin Ankara’dan Kayseri’ye taşınmasına karar verilir. Bu karar 
üzerine bazı devlet kurumlan, gazeteler ve bankalar Kayseri’ye taşınır. Maarif
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Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı), Ankara Sultanisi (Lisesi), milletvekilleri ve 
devlet yöneticilerin aileleri de Kayseri’ye gelirler.

Ankara boşaltılırken Nafı Atuf öğrencilerinin başında, diğer resmi dairelerle 
birlikte Ankara Lisesi’ni, Kayseri Sultanisi (Lisesi) ile birleştirmek üzere 
Kayseri’ye kağnılarla ve yaya olarak okulu nakleder. Meclisinde taşınması 
olasılığına karşın Kayseri Lisesi aynı zamanda TBMM toplantıları için hazır 
duruma getirilmiştir. Lisede kurulan bu meclisin geçici başkanlığına Nafi Bey’in 
halazadesi Mazhar Müfit Bey atanmış ve Kayseri’de savaşa destek verilmesi için 
Müftü Ahmet Remzi Bey ile halka ateşli konuşmalar yapmışlar. Savaşın ilerlediği 
günlerde Kayseri Lisesi son sınıf öğrencileri Anadolu’da ve İstanbul’daki diğer 
bazı liselerde olduğu gibi eğitimlerini yarıda bırakıp savaşa katılmak için 
gönüllü olarak cepheye giderler. Fakat geri dönemezler. Kayseri Lisesi’nin Milli 
Mücadele yıllarındaki mezuniyet defterinde, “Son s ın ıf talebeleri Sakarya Savaşı 
için cephede şehit düştüğünden bu öğretim yılında okııl mezım verememiştir” 
cümlesi yer almaktadır.

Nafi Atuf Bey 1921-1922 ders yılında Kayseri’de bu Birleşik Liselerde 
Müdürlük, aynı zamanda hukuk ve iktisat dersleri öğretmenliği yaptı. Kayseri 
Sultanisi’ndeki görevi sırasında tanıştığı Eflatun Cem (Güney)’le Kayseri’de 
Misak-ı M illi adında bir gazete çıkardığını Eflatun Cem’in özgeçmişinden 
öğrenmekteyiz.

Bir sene kadar Kayseri’de kalan Ankara Lisesi savaştan sonra tekrar Ankara’ya 
taşınmış ve tekrar eski binasında eğitime devam etmiştir.

Nafi Atuf ve ailesi, 1922’in güz aylarında Kayseri’den Ankara’ya döndükten 
sonra Ulus semtinde Güvercin Sokak’ta bir eve yerleşir ve Nafi Bey de Konya 
Sokak’ta bulunan Maarif Vekaleti’ndeki görevine devam eder.

Mudanya Mütarekesi ile Trakya, Milli hükümet yönetimine geçince Maarif 
Vekaleti kendisini Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne atadı. Ancak o sırada Maarif 
Vekaletine yeni seçilmiş olan İsmail Safa Bey Nafi Atuf’la çalışmak istiyordu. 
Nafi Atuf Bey Edirne’ye gitmeden, 12 Kasım 1922 de Maarif Vekili İsmail Safa 
(Özer) Bey tarafından Orta Tedrisat (Öğretim) Umum M üdürlüğüne  getirildi.

15 Temmuz-15 Ağustos 1923 tarihleri arasında Cumhuriyetin kurulmasına 
kısa bir süre kala, Milli Eğitim Şuralarının başlangıcını temsil eden “1.Heyeti 
İlm iye” (Bilim Heyeti) Ankara’da toplanmış ve heyetin ilk toplantısında Maarif 
Vekili Safa Bey yaptığı konuşmada, son düşman askerinin denize dökülmesinden
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itibaren bütün güçlerin eğitime çevrildiğini ve ülkenin hakiki kurtuluşunun 
eğitimden beklendiğini vurgulamıştır.

Eğitimci Bahri Ata, dönemle ilgili bir araştırmasında savaşın sıcak 
atmosferinde yapılan 1.Heyeti İlmiye Toplantısı’nın önemini yapılan bir anket 
neticesinin düşündürdükleri ile açıklamaya çalışıyor;

“Türkiye ’nin gelecekteki eğitim politikasının ne olması gerektiğine ilişkin bir 
anket, 2-9 Ağustos 1923 tarihleri arasında Hâkimiyet-i Mitliye gazetesi 
tarafından, 1. Heyet-i İlm iye’y i oluşturan 40 eğitimciye yapılmış, ancak 11 kişi, 
14 sorudan oluşan bu anketi yanıtlamıştır. Selim Sırrı Tarcan, İhsan Sungu, Ali 
Haydar Taner, Mustafa Rahmi Balaban, Nafi A t ı f  Kansu, Avni Başman gibi 
eğitimciler bunlardan bazılarıdır.

Bu anketlerden de anlaşılacağı üzere sorunları üç gruba ayırabiliriz. 
Siyasal rejim ve meşruiyet sorunu, ekonomik sorunlar ve eğitimsel sorunlar. Bu 
sorunların, Atatürk'ün önderliğinde üç misak çerçevesinde çözülmeye çalışıldığı 
görülmektedir. Bunlar Misak-ı Milli, Misak-ı İktisadî ve Misak-ı Maariftir. Tarih 
kitaplarımızda Misak-i M illî vurgulanırken, diğer iki M isak’a yeterince yer  
verilmediği görülmektedir. 4 Mart 1923 ’te biten İzmir İktisat Kongresi ’nde 1135 
delege tarafından 12 maddeden oluşan Misak- 1  İktisadî kararları benimsenmiştir. 
Çocukların bu kararlara göre yetiştirilmesi kabıd edilmiştir. Misak-ı M aarif ise 
8 Mart 1923'de Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa (Özler) döneminde bir genelge 
He kabul edildi. ”

Bu toplantıya ve daha sonraki yıllarda (1924, 1925) toplanan 2. ve 3.Heyeti 
İlmiye toplantılarına katılanlar arasında olan Nafi Atuf Bey, bu toplantıların 
hazırlanması kadar, alınan kararların uygulanması ve sonuçları ile yakından 
ilgilenmiş, özellikle orta öğretimin yeniden yapılanmasını ele alarak bu alanda 
önemli reformların yapılması için emek harcamıştır.

Nafi Bey’in 1923’ün ilkbaharında Milli Ordu Mecmuası’nın ilk sayısına 
yazdığı “Son Zafer” adlı yazısında kazanılan zaferin, milletin hürriyeti ve 
geleceği için önemini anlatırken, bundan sonra eğitim atılımlarında sağlanacak 
başarının bu askeri zafer kadar önemli olduğuna değinmektedir.
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Milli Ordu Mecmuası Sene-I /  Sayı-I ( l  Mart 1923)

1924 yılı, Türk eğitim sistemine pragmatik eğitim felsefesinin yansıması 
açısından çok önemlidir. Mustafa Kemal, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’yla, Türkiye’de ulusal bir devlet kurma ve ulusal bir kimliğe sahip 
vatandaş yetiştirmek için eğitim sistemini yapılandırma işine girişmiştir.

Nafi Atuf Bey Orta Öğretim Genel Müdürü olduğu sürede Milli Eğitim Bakanı 
Vasıf Çınar tarafından 3 Mart 1924 de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Eğitim 
Birliği) K anunu’nun alt yapısını hazırlamak üzere görevlendirilmiş ve özellikle 
yabancı azınlık okullarının durumu ile yakından ilgilenmiştir.

8 Mart 1924'de Amerikalı ünlü eğitim otoritesi John Dewey, Türkiye’ye 
çağrıldı. Amerika’da Mr. Charles R. Crane’in aracılığıyla davet edilen Dewey, yaz 
tatilinden yararlanıp 1924’te Türkiye’ye gelerek, 21 Temmuz-16 Eylül arasında 
yaklaşık iki ay Türk eğitim sistemini incelemiştir. 22 Ağustos 1924’te Türkiye 
Muallimler Birliği, Ankara’da büyük bir kongre yapmış ve John Dewey ’in de 
katıldığı bu toplantıda Mustafa Kemal kendisiyle uzun uzun görüşerek önerilerini 
ve saptamalarını belirlemiştir.

Vasıf Çınar Bey’in bakanlığının son günlerinde Nafi Atuf Bey, Fuat Köprülü 
Bey’in istifasıyla boşalan ve 20 Kasım 1924’den Kasım 1927 tarihine kadar 
yürüteceği M aarif Vekaleti Miişteşarlığına getirildi. Bu görevlendirme 
Cumhuriyet tarihinin ilk Milli Eğitim Müsteşarlığı olarak özellik arzetmektedir. 
atanmasını izleyen bir yıl içinde, kısa bir dönem Şükrü Bey (Saraçoğlu) ve daha
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sonra Hamdullah Suphi Bey ile çalıştıktan sonra kendisi ile çok etkin bir dönem 
geçireceği Mustafa Necati Bey ile 1925 yılı Aralık ayından başlayarak çalışmaya 
girişmiştir.

Ne yazıktır ki, Nafi Atuf, bu iki yakın eğitim devrimcisi arkadaşını çok 
genç yaşlarda yitirmenin üzüntüsünü yaşayacak ve Türk eğitim yaşamı en 
verimli çağlarında bu iki yiğit insanından mahrum kalacaktır. 1924 yılında 
Vasıf Çınar Bey’in sekiz aylık bakanlığı döneminde birlikte geçirdiği günlerde 
gerçekleştirdikleri eğitim devrimlerine Mustafa Necati Bey’le de yaklaşık 
iki buçuk yıl devam etmişlerdir. Vasıf Çınar Bey Maarif Vekilliğinden sonra 
diplomatik görevlerde bulunmuş ve 1935 yılında Moskova’da görevi başında 
vefat ettiğinde henüz 39 yaşındadır. Mustafa Necati Bey’de, 1929 yılının ilk 
gününde Maarif Vekilliği yaparken vefat ettiğinde 35 yaşında idi.

1. Maarif Kongresinden sonra milli eğitim alanında en önemli toplantılardan 
İkincisi de 1925 yılının Mayıs ayında Konya’da Nafi Atuf Bey’in başkanlığında 
açılan 1.M aarif M üfettişleri Kongresi olmuştur. 1 -20 Mayıs tarihlerinde toplanan 
bu kongrede özellikle eğitim teşkilatının gerek duyduğu öğretmen sıkıntısı dile 
getirilmiştir. Ayrıca ana okulu öğretmeni yetiştirilmesi ve John Dewey bir yıl 
önce verdiği raporunun hayata geçirilmesi ile ilgili maddeler tek tek ele alınmıştır.

■ I :

Nâö Atuf Bey 
M âarif m ü fettiş leri kongresi

Maarif müfettişleri kongresi dün Konyada toplanmıştır. 
Kongreyi Maarif Müsteşarı Nâfi Atuf (Kanım) açmıştır. Kongre 
m aanf faaliyetimizde önemli bir olay olarak kabul edilmektedir.

M aarif Mü fettişleri Kongresi ’nin açılışı haberi - Konya 9.5. 1 925 
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Nafi Atuf Bey’in Ankara’da geçirdiği 1923-1927 dönemi, Cumhuriyet’in yeni 
sisteminin kurulduğu, eğitim politikalarının çizildiği ve temelinin atıldığı çok 
önemli bir dönem olarak görülmektedir. Bu dönemde Nafi Atuf Bey’le birlikte 
bu çaba içinde olan Kazım Naıııi Duru, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 
İhsan Sungu, Mehmet Emin Erişirgil. Ali Haydar Taner, Mustafa Necati, Cevat 
Dursunoğlu, Selim Sırrı Tarcan, Faik Reşit Unat, Rüştü Uzel, Mustafa Rahmi 
Balaban gibi eğitimcileri ve düşünürleri saymak mümkündür (12). Nafi Atuf 
Bey’in Edirne Mülki İdadisi ile başlayan düşünsel ivmesi, Edirne, İstanbul 
ve Bursa’da bizzat içinde bulunduğu eğitimciliğin verdiği güç ve tecrübe ile 
Ankara’da uygulama alanına çıkmıştır. Eğitim bürokrasisi içinde kendisine 
destek veren önemli eğitimciler ile çalışması bir o kadar da kendisine şevk vermiş 
ve belkide bundan sonraki siyasi yaşamında ele alacağı konuların ilham kaynağı 
olmuştur.

Nafi Atuf Bey’in özellikle hazırlanmasında emeği geçtiği ve Cumhuriyet 
dönemi temel eğitim politikalarının ve devrimlerinin kaynağını oluşturan ve 
şimdiki adı bir anlamda Eğitim Şurası olan o zamanki Maarif Kongreleri ve 
Heyet-i İlmiye Toplantıları 1923 den başlayarak 1926’ya kadar yıllık olarak 
devam etmiş, bu toplantılar eğitim birliği, yabancı okulların durumu, karma 
öğrenim, köy eğitimi gibi çok önemli kararlara zemin teşkil etmiştir. Türk eğitim 
sisteminin örgütlenmesinde de Heyet-i İlmiye kararları etkili olmuştur. Bu 
toplantılardan sonra ilk resmi Eğitim Şurası ancak 1939 yılında toplanabilmiştir.

Ailenin üçüncü oğlu Arman A tu f  Kansıt 1925 yılında o dönem Hacı Bayram 
seminde oturdukları evde dünyaya gelmiştir. 1926 yılı başında ise Kansu ailesi 
Ulus Hacıbayram semtindeki evlerinden Samanpazarı’nda Denizciler Caddesi’ne 
yakın İğde Sokak’ta taş avlulu eski bir Ankara evinde taşınmışlardı.

Arkeoloji eğitimi görecek olan Arman A. Kansu uzun yıllar Posta İdaresinde 
(PTT) çalışmış, posta çeklerinin yaygınlaşmasına öncülük etmiş ve 27 Ağustos 
2001 tarihinde aramızdan ayrılmıştır.

Aralık 1925 tarihinde Mustafa Necati Bey Milli Eğitim Bakanlığına 
getirilmişti. Nafi Atuf Bey İsmail Safa Bey zamanında, 1922 yılında başladığı 
Orta Öğretim Umum Müdürlüğü’nden sonra, 1924 yılında Vasıf Çınar ve 1927 
sonuna kadar Mustafa Necati Bey’in de Maarif Müşteşarı olarak görev almıştır. 
Vasıf Çınar Bey’le gerçekleştirdiklerinin devamı ve devrim niteliğindeki eğitim 
politikalarının yerleşmesi için Nafi Atuf Bey ve Mustafa Necati Bey, ekiplerinin 
de desteğiyle 1925 yılından itibaren hummalı bir faaliyete girmişlerdir. 2 yılı aşkın 
bir süre birlikte köy öğretmen okullarının temelinin atılması, yabancı okulların
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denetim altına alınması, yeni öğretmen yetiştirmek için yüksek seviyede öğretmen 
okullarının açılması, öğretmenlerin topluma örnek olabilmesini sağlayacak özlük 
haklarının düzeltilmesi gibi kazanımlar hep bu dönemin meyveleri olmuştur. 
Bu dönemde öğretmen yetiştirme ve teftiş konularında da ilk adımlar atılırken 
ana okulları ve köy öğretmen okullarının bir anlamda temelleri de atılmıştır. Bu 
yoğun faaliyet dönemi Nafi Atuf Bey’in 1927 yılında siyasi hayata geçmesine 
kadar devam etmiştir.

1926 yılında Heyeti İlmiye toplantılarında alınan karar gereği Talim Terbiye 
Dairesi kurulması kararlaştırılmıştı. O dönem Çapa Kız Muallim Mektebi Müdürü 
olan arkadaşı Emin Erişirgil’in eğitim tarihimizin ilk Talim Terbiye Başkanı 
olması için Nafi Atuf Bey’in nasıl destek verdiğini hatıralarında şöyle aktarıyor;

“-Sana gelmezden önce Vekil Bey ’e (M. Necati) rastladım: Bana Talim Terbiye 
Reisliğini teklif etti. Ben ona “-Neye Nafi A tu f’u bu mevkie getirmiyorsunuz’’ 
dedim. O, bana “-Ha sen, ha Nafi..benim gözümde müsavisiniz” diye cevap verdi.

Bu işi neye kabul etmiyorsun sen? Eline geçecek para bugün aldığından 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 Mektebinde müdür ”

Nafi, 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.. 
Şimdi iyi bir M aarif Vekili oldu. Her işte bana yardım edin diyor, sen bundan 
nasıl kaçarsın? ”

Mustafa Necati Bey’in 1929 yılının ilk gününde ani vefatı Nafi Atuf’u 
derinden etkilemiştir. Hayat Mecmuasının 10 Ocak 1929 tarihli sayısında yazdığı 
yazıda hislerini şöyle dile getirdiğini görüyoruz;

“Fakat şahsiyeti kendisini tanıyanların hatıralarında ölmeyecek olan Necati 
için ben ne yazabil irim ki, onu düşündükçe halâ arkamda elini omuzuma vururken, 
Nafi, Nafi diye haykırırken görüyorum. Halâ bende yaşayan o heyecan dolu Ne
ca ti’ye mersiye yazmak benim için nasıl mümkün olur?
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Vasıf Çınar (1896-1935) Mustafa Necati Bey Rıdvan Nafiz Bey (Edgüer)
M aarif Vekili: 1924 (Uğura!) 1894-1929 1891-1948(104)

M aarif Vekili: 1925-1928 M aarif V. Teftiş Heyeti
(Nafi A tu f'a  imzalanmış R e is i: 1925

resim) M aarif M üsteşarı: 1927

Müsteşarlık görevi sırasında Mustafa Kemal’in talimatlarıyla Ukrayna 
eğitiminin özelliğini görmek ve incelemek maksadıyla Nafi Atuf Bey 
başkanlığındaki Milli Eğitim Bakanlığı pedagogları, 1926 yılında, Rusya’da 
Moskova ve Leningrad’ı, Ukrayna’da ise Kiev’i ve Odesa’yı, okullar açılmadan 
bir kaç ay önce ziyaret etmişlerdir.

Bu heyette Rıdvan Nafiz (Edgüer) Bey de vardır. Rıdvan Nafiz, Nafi 
Atuf’un hem Edirne’den öğretmen arkadaşı hem de Müsteşar Yardımcısı idi. 
Romence’den ve Rusça’dan yaptığı edebi tercümelerinden Rıdvan Bey’in Rus 
diline egemen oluşunun bu tetkik gezisinde iletişim açısından önemli kolaylık 
sağladığını tahmin etmek zor değildir. Heyeti, Moskova’da Maarif Komiseri 
karşılamış ve ortaöğretim okullarında, teknik liselerde, yüksek kurumlarda tüm 
Rus ve UkraynalI Bilimler Akademisinin etkinlikleri hakkında bilgi edinmişlerdir. 
Ayrıca Ukrayna’da Kiev’in ve genelde Rusyanın eğitim yapılanması konusunda 
da ayrıntılı bilgi edinen heyete Rus eğitiminin üst düzey bürokratları eşlik etmiş 
ve bilgi vermişlerdir. Rıdvan Nafiz ile birlikte gittikleri Sovyetler Biri iği 'ndeki 
bu değerlendirmeleri "Rusya Maarifi Hakkında Rapor” adıyla yayınlanmıştır. 
Bu dosya, Osmanlıca’dan çevrilerek kitabımızın III.Bölümünde sunulmaktadır.
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Rusya Maarifi İnceleme Gezisinde - Teınnnız 1926, 
solunda Rıdvan Nafiz Bey ile birlikte

Nafı Atuf Bey’e , 26 Haziran 1927 de TBMM tarafından “ Mücadele-i 
Milliyede Aşari Hamaset ve Fedakarisi’nden” dolayı TBMM beyaz şeritli İstiklal 
Madalyası verilmiştir. Madalyanın verilmesinin kabul edildiği meclis kararında 
ise, Nafi Bey’in, Sakarya Savaşı öncesinde 1921 yılı başında Ankara’da görev 
aldığı Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürü olarak gösterdiği 
çalışkanlık ve fedakarlıklar belirtilmektedir.

V

Nafi A tııf Kansa 'nım İstiklal Madalyası

1927 seçimleri Nafi Atuf Bey’in hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. 
Oldukça genç denebilecek bir yaşta, 20 yaşında Edirne'de başladığı eğitimcilik 
işlevinin 27 yaşında Ankara’da siyasete geçerek sürdürmeye karar vermiştir.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı 67



15 Ekim 1927 CHF 2. Büyük Kongresi

6 Eylül 1927 yılında yapılan 3. Dönem milletvekili seçimlerinde Cumhuriyet 
Halk Fırkası ’ndan Erzurum Milletvekilliği’ne seçilmesi üzerine müsteşarlık 
görevinden ayrılan Nafi Atuf, 1.11.1927 de Erzurum Milletvekili olarak 
TBMM’ye girdi.

Nafi Bey’in milletvekillik görevi TBMM’nin 8. Dönemi dahil olmak üzere 
1949 yılında Kırklareli Milletvekili olarak vefatına kadar aralıksız 22 yıl devam 
etmiştir. Sırasıyla 1927-1939 yılları arasında 3.,4. ve 5. dönemlerde Erzurum, 6. 
dönemde Giresun ve 7. ve 8. dönemlerde ise Kırklareli’nden milletvekili olarak 
Meclis çalışmalarına katılmıştır.

Nafi Atuf Bey’in basın-yayın hayatı konusunda Edirne yıllarından başlayan 
ilgisi ölümüne kadar devam etmiş, başta Sa’y ve Tetebbü olmak üzere, Muallim, 
Terbiye, Maarif Mecmuası, Yücel, Ülkü, gibi dergiler ile Hakimiyeti Milliye, 
Misak-ı Milli gibi gazetelerin hem çıkartılmasına önayak olmuş, sorumlu 
müdürlüğünü yapmış, hem de yazılarıyla yayınlarına emek ve destek vermiştir. 
Hayat Dergisi de bunlardan birisidir. Hayat dergisi 1926’dan 1929’a kadar çıkmış 
olup 3 Mayıs 1928’e kadar Mehmet Emin (Erişirgil)’in ardında da Nafi A tu f  un 
mesul müdürlüğünde çıkmıştır. Dergi daha sonra kapanıncaya kadar Faruk Nafiz 
Çamlıbel’in yönetimi altında yayınlanmıştır.

1927 son aylarına geldiğimizde siyasi hayata girişinin hemen ardından Nafi 
Atuf’u Cumhuriyet döneminde Ankara’nın önemli eğitim kuramlarından biri olan 
Türk M aarif Cemiyeti (Türk Eğitim Derneği) kuruculuğunu ve yöneticiliğini 
yaparken görmekteyiz. 1927 yılının Aralık ayında Nafi Atuf Bey başkanlığında 
yapılan nizamname toplantıları ile kuruluşu işlemlerini sürdüren cemiyet, 31 
Ocak 1928 tarihinde CHF’de yapılan bir toplantı ile kuruluşunu tamamlamıştır.
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Bu çalışma ile Nafi Bey, Atatürk’ün önemle üzerinde durduğu özel 
girişimcilerin de eğitim alanında yatırım yapması ve okullar kurması düşüncesini 
yaşama geçirirken bu okullarda Cumhuriyet düşüncesinin geliştirdiği çağdaş 
eğitim ilkelerinin bir örneğini yaratma çabası heyecanı içinde olmuştur.

Niyazi Berkes’in Unutulan Yıllar kitabında bu okulla ilgili anısını şöyle 
aktarmaktadır;

“Benim bütün yaşamım boyu bir kitaplık memuru olarak kalmayacağımı 
bilecek kadar ferasetli olan Nafi A t ııf bana yeni bir iş teklif etti. Nafi A t ı f ’un bana 
verdiği bilgiye göre kendisinin başkanı olduğu M aarif Cemiyeti Amerikalı eğitim 

felsefecisi olan John D ew ey'in cumhuriyet dönemine verdiği eğitim raporları 
gereğine uyularak kurulmuş..Beni beğenip sevdiğini çeşitli davranışlarından 
bildiğim Nafi At u f  bu okulda John D ewey’in tavsiyesi ile gelmiş olan Dr.Beıyl 
Parker adında bir eğitim uzmanı bir bayan olduğunu söyledi..Ne varki 
Yenişehir ’de Vali konağının pek yakınında bulunan bu okul, Bay John Dewey 
ve Bayan Beryl Parker gibi iki tanınmış ve ciddi eğitimcinin demokratik eğitim 
kurallarına göreyürütiilemeyecekti... "

Türk Maarif Cemiyeti’nin, 31 Ocak 1928 de yaptığı ilk toplantısında, 
kumculardan Erzurum vekili Nafi Atuf Bey cemiyetin hedeflerini ve hangi 
ihtiyaçları karşılayacağını anlatmıştır. Bu konuşmasında dikkat çeken bir nokta 
da, Cemiyetin “müstakbel neslin milli ve vatani terbiyesini ihlal eden yabancı 
okullarına gitmelerine gerek bırakmayacak mesleki ve özel okullar açmak” 
hedefini açıklarken, TED okullarının misyonunu ve ulaşılacak eğitim standardını 
açıkça ortaya koyuyordu. Cemiyet, ülke çapında okullar, millet mektepleri, dil 
kursları, öğrenci kampları ve öğrenci yurtları açılması için yoğun bir çalışma içine 
girmiştir. İlk olarak Ankara’da “Gazi Koleji” adı altında 1928 yılında açılmasına 
karar verilen okul, ancak 1931 yılında ana ve ilkokul olarak derslere başlamıştır. 
Bugünkü adıyla “TED Ankara Koleji” lisesi bu temeller üzerinde gelişmiş ve 1939 
yılında karma eğitime başlayarak cemiyetin Türk eğitim yaşamına kazandırdığı 
en köklü kurum olmuştur.

Nafi A tuf, derneğin kurulduğu 1928’den 1939 yılına kadar 2 dönem (1931, 
1935) başkanlık olmak üzere 10 yılı aşkın süre ile derneğin yönetiminde 
bulunmuştur. Dönemi içinde derneğe yeni okul ve yurtların kazandırılması için 
büyük çaba harcayan Nafi Atuf Bey, özellikle İstanbul’da Kadırga yurdunun, 
Gaziantep’de ve Bursa’daki Amerikan Kız Liselerinin demeğe satın alınması 
ve Mustafa Necati Bey’in kalıtı olan Ankara-Kızılay’daki evinin Derneğe 
kazandırılması gibi önemli çalışmaları olmuştur.
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TMC Bursa Kız Lisesi -  1928 'de açıldı Mustafa Necati Bey ’in Mirası olan bina, 
1950 ’de kapatıldı -1952 ’de MEB ’e satıldı Ankara- Kızılay

Beş yıldızlı ve meşaleli demek amblemi (Mahmut Soydan, İbrahim Alaaddin 
Gövsa, Hakkı Tarık Us, Nafi Atuf Kansu, Necmettin Sadak) bugünkü biçimi ve 
renkleri ile Mart 1929’da kabul edilmiş, 1946 yılında ise ismi, “Türk Eğitim 
Demeği” olarak değiştirilmiştir.

TMC Amblemi-1929

1928 - TMC Yönetim Kurulu Ön Soldan: Kemal Gedeleç, İhsan Sökmen 
Arka Soldan: Ali Haydar Taner, Nafi A tu f Kansu ve Refet Ülgen

7 0  C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı



TED Genel Kurul Üyeleri -1931 TED Genel Merkez Kurul Üyeleri -1937

Cumhuriyet dönemi eğitim reformlarının orta öğrenim alanında bir anlamda 
deneysel bir uygulaması olan Türk Maarif Cemiyeti ve okulları 1928 yılından 
günümüze kadar uzanan tarihi içinde bir çok ilke konu olmuş çok önemli bir 
kurumdur. Cemiyet 1946 dan bu yana “Türk Eğitim Demeği” adı altında Türk 
eğitiminin çağdaşlaşması ve yaygınlaşması yönündeki faaliyetlerine devam 
etmektedir.

1922 yılında evlendiği Nadire Hanım  dolayısıyla, Gazi Terbiye Enstitüsü (Gazi 
Eğitim Enstitüsü)’nde Resim-İş Bölümünün kurucusu İsm ail Hakkı Tonguç’la 
(Tonguç’un eşi Nadire hanımın kızkardeşi Nafıa hanımdır) oluşan akrabalığı ve 
eğitim alanındaki düşünce yakınlıkları, ortak aile toplantılarında ve özellikle
1927 sonbaharında aldığı Ankara-Etlik’teki bağ evlerindeki yaz sohbetlerinde 
devam edecektir. Bu birliktelik 1933 yılından sonra da Ulus semtindeki bitişik 
evlerinde de uzun süre devam etmiştir. İsmail Hakkı Tonguç’un İlköğretim Genel 
Müdürlüğü ve Köy Enstitüleri kuruluşundaki etkin görevleri sırasında en yakın 
dert ortağı Nafı Atuf Bey olmuştur.

Nafi Bey (en solda) İsmail Hakkı Bey Ankara-Etlikteki Bağ'da oğulları bir 
(Tonguç) en sağda aileleriyle bir kır sohbette, sağdan Tuğrul, Arman,Ceyhun 

gezisinde
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1932'de kurulan Halkevleri yönetiminde görev alarak Halkevi Reisi (Başkanı) 
olduğu 1933 yılı hem Cumhuriyet hem de Nafi Atuf Bey için önemli bir yıl olmuşUır.

Cumhuriyetin Onuncu Yıl kutlamalarına Cumhuriyet Halk Fırkası (CIIF) çok 
büyük önem vermiş ve özen göstermiştir. Önceki yıllara nazaran halkın katılımının 
daha yüksek olması için özel kutlama programları hazırlanmıştır. Cumhuriyetin 
ilanının lO.yıldönümü kutlama kanununun kabul edilmesi ile başlayan süreçte 
Başbakanlığa bağlı olmak üzere CHF Umumi Katibi Recep Beyin başkanlığında 
bir yüksek komisyon kurulmuştur. O tarihte Erzurum Mebusu olan Nafi Atuf Bey 
ile birlikte Milli Müdafaa, Dahiliye ve Maarif Müsteşarlıklarından oluşan yüksek 
komisyon organizasyon çalışmalarına başlamıştır. Yurt çapında çok büyük coşkuyla 
kutlanan 10. yıl törenleri sona erdikten sonra yine Nafi Atuf Bey’in başkanlığındaki 
bir komite ile bu kutlamalar değerlendirilmiş ve tüm belgeler toplanarak sonraki 
kutlamalar için bir model yaratılması sağlanmıştır.

Bu konudaki bir makalesinde, Yasemin Doğaner kutlamaların anılan şekilde 
büyük bir düzen ve coşku ile gerçekleştiğini belirterek, Kutlama Komisyonunun 
19 Kasım 1933 de Başvekalete faaliyetlerin özetini içeren bir tezkere yollayarak 
görevini tamamladığını belirtmektedir. Başbakanlık arşivlerine dayanarak bu 
kutlamaların sonunda Nafi Atuf Bey’e verilen görev şöyle anlatılmaktadır;

“Onuncu yıl törenleri sona erdikten sonra Halkevi Reisi Nafi A tu f Bey 
görevlendirilerek kuracağı bir komite He kutlama sonrası değerlendirme 
safhasınını tamamlanması istenmiştir. Yapılan işlerin istatistiği, cetveli ve 
fotoğrafları, dosya ve fihristleri hazırlanacak, yapılan işlerden bir kutlama tipi 
çıkarılacak, onuncu y ıl kutlamalarına dair belge, yayın ve resimler toplanarak 
Inkilap Müzesinde ayrılacak birkaç odada teşhir edilecektir”.

10. yıl kutlamaları için Ankara’da yapılan tören hazırlıkları içinde bir başka 
gelişme de 1923’de kurulan CHF’nin altı okla özdeşleşmiş ambleminin ilk defa
1933 Ekim ayından itibaren ortaya çıkmasıdır. Ankara’daki kutlama hazırlıklarında 
o zamanki adıyla Gazi Terbiye Enstitüsü hemen hemen bütün kadrosuyla seferber 
edilmişti. O dönem Gazi Eğitim Enstitüsü’nde de etkin görevlerde bulunan ve 
orada öğretmenlik yaparken bir taraftan da Resim-İş Bölümü’nü kuran İsmail 
Hakkı Tonguç, Türklerin tarih boyunca kullandıkları okları esin kaynağı alarak 
altı oklu CHF amblemini oluşturmuştur.

Cumhuriyet’in 10.yılı kutlama programı çerçevesinde 20,000 dolayındaki 
köye CHF tarafından Türk bayrağı ve altı oklu CHF bayrağı gönderilmiştir. 
Eğitim alanındaki atılım ve devrimlerin tanıtımında her zaman görevler üstlenen 
Gazi Eğitim Enstitüsü ve Hakkı Tonguç bu amblem ve hazırladıkları pankart, 
yazı ve taklar ile törenlerin görkemle kutlanmasında büyük rol oynamışlardır.
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Nafı Atuf bey 1921 yılı başında geldiği Ankara’da 1926 yılına kadar Hacı 
Bayraın’da, ardından Samanpazarı’nda oturdu, daha sonra da 1933’de yaptırdığı 
Ulus Hisarparkı semtindeki evine taşındı.

1933 yılından itibaren oturduğu Ankara-Ulus ’daki evi

1928 ile 1933 yılları arasında Mustafa Kemal’in önderliğinde Cumhuriyetin 
tarih görüşünü yansıtan bir tarih kitabı hazırlığına girişilir. Kitapta dönemin Türk 
Tarih Kurumu üyeleri ve konu ilgili kişilerin yazdığı bölümler bulunmaktadır. 
Bu kitap, Atatürk’ün kendi eliyle düzeltmeler ve ekler yapmasından sonra, 1930 
yılında yalnız yüz adet basılmıştır. Bir süre liselerde okutulan bu eser, daha 
sonra yazılacak tarih kitapları içinde bir kaynak oluşturaması amaçlanmıştır. 
Nafi Atuf Bey Türk Tarihinin Ana Hatiarı adlı toplu eserdeki kültür ve terbiye 
konularındaki bölümleri kaleme almıştır.

T Ü R K İY E  
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Pedagoji Tarihi 1929 Türkiye Maarif İlk Kiiltiir İzleri ve Türk terin Terbiye 
Tarihi 2 Kitap-1933 Nakil Vasıtaları- Hizmetleri 1931

1931
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Nafi Atuf Bey, TBMM de 3. Dönem Erzurum milletvekili iken Pedagoji 
Tarihi ve 2 ciltlik Türkiye Maarif Tarihi eserlerini de tamamlar. 1933 yılında 
yeni harflerle yazdığı Türkiye M aarif Tarihi adlı eseri Nafi Atuf ’un en önemli 
yapıtlarından biridir. Bu kitap Nafi Atuf Bey’in 1916’da İstanbul’da görev 
yaparken bitirdiği Fenn-i Terbiye Tarihi kitabının yeni harflerle basılmış ve 
geliştirilmiş bir devamıdır. Aynı dönemde yazmış olduğu Pedagoji Tarihi kitabı 
gibi öğretmen okullarında uzun süre kaynak kitap olarak okutulmuştur ve eğitim 
tarihi üzerine araştırma yapan araştırmacıların halen referans verdiği bir kaynak 
kitap olarak önemini korumaktadır. Kitabın özellikle II. Abdülhamit dönemi 
eğitim düzenine eleştirisel yaklaşan ilk kitap olması açısından önemini eğitim 
araştırmacısı Mustafa Gündüz makalesinde şöyle aktarmaktadır;

“Türk eğitim tarihi ve modernleşme sürecini farklı açılardan ele alan 
araştırmalar içinde 11. Abdülhamid dönemine yönelik incelemeler erken 
Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Konuya ilk değinenlerden biri Nafi A tu f 
(Kansu) ’tur. A tu f eserinde kronolojik bir tarih yazımı yerine, kurumlan ön 
plana alan bir yöntem izlenmiştir. Bu yöntemi 1945’te Berker, 1964'te Unat da 
takip etmiştir. Abdülhamid’i sadece üç yerde zikreden yazar, daha çok dönemin 
önde gelen ıslahatçı paşalarına (Midhat Paşa, Saffet Paşa, Sa id Paşa vd.) yer  
ayırmıştır. Özellikle Said P aşa’nın Hatıraları kaynak olarak kullanılmıştır. Atuf, 
ilk baskısı 1930’da yapılan eserinde II. Abdülhamid dönemi eğitimini Tanzimat 
hareketinden riicû(gerileme) olarak görerek, “cehalete ve dine istinat eden bir 
istibdat” olarak değerlendirmiştir. Ona göre II. Abdülhamid devrinde, ‘tedrisat 
ve terbiye gittikçe düşmüş, maarif Tanzimat başlangıcındaki hızını kaybetmiştir ’. 
Devrin okullarının mümeyyiz vasfının “hafiyelik, korku, tembellik ve cehalet ”in 
yanında ezber, dinî eğitimin artışı ve sıkı disiplin olduğunu ifade eden yazar, 
'Montesquieu ’nun Kanunların Ruhu eserindeki istibdat devirleri için öngördüğü 
eğitim durumunun II. Abdülhamid idaresi için tam uyduğunu’ iddia etmiştir. 
Okullardaki talim ve terbiye usulleri için Ahmed Rasim ’in Falaka eserinden 
uzun alıntılar yapmıştır. 1893 ’te mektep teşkilatında yapılan yeniliklerin 1869 ’da 
ilan edilen M aarifi Umumiye Nizâmnâmesi ’nden farkları üzerinde durulmuş 
ve bu yeniliklerin özünde olumlu değişimler getirmediği savunulmuştur. Ayrıca, 
dönemin önde gelen eğitimcilerinden Selim Sabit, Ayşe Sıdıka ve Aristokli 
Efendi’nin eserlerinden ve eğitime getirdikleri yeniliklerden bahsedilmiştir. 
Bunların önemsenmesine karşılık, II. Abdülhamid döneminin müspet hanesine 
yazılmadığı görülmektedir."

Uzun yıllaröğretmen okullarındaokulanvebirçok kere basımı yapılan Pedagoji 
Tarihi kitabı ise akademisyen Bahri Ata’nın Tarih Öğretimi araştırmasında Johann 
Friedrich Herbart’a atıf yapan önemli bir kaynak olarak değerlendirilmiştir.
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Tarih eğitimi ile ilgili olarak Herbart’ın sözünü ettiği Tarih-Coğrafya bağlantısı, 
senkronizm, senkronik tarih haritalarının hazırlanması gibi konular bugün 
hala önemini korumaktadır. Araştırmacıya göıc bilimsel pedagojinin kurucusu 
Herbart’ın eğitim görüşleri üzerine ülkemizde en ayrıntılı çalışmaları yapanlar 
Halil Fikret Kanad ile Nafi Atuf Kansu’dur.

Nafi Atuf Kansu’nun 1927 ile 1931 yılları arasında Maarif Vekaleti (MEB) 
tarafından yayınlanan Terbiye adlı meslek dergisinde de birçok yazıları 
yayınlanmıştır. İlk sayıları Osmanlıca olan ancak daha sonra Türkçe basılan 
Terbiye dergisi 36 sayı kadar çıkmıştır. Dergi’de Nafi Atuf Bey’in yanında Şevket 
Aziz Kansu, İsmail Hakkı, Mustafa Rahmi, Harun Reşit, Vildan Aşir, Selim Sırrı 
gibi dönemin önemli eğitimcilerinin yazıları yayınlanmıştır.

M aarif Vekaleti Dergisi-1929 (Terbiye)

Cumhuriyet döneminde bir ulusu bütünleştiren en önemli olgu olan dil 
konusunda da köklü atılımlar gerçekleştirilmiştir. Nafi Atuf Bey'in de içinde 
bulunduğu çalışmalarla 1928’de yeni Türk harfleri kabul edilmiştir. 1932’de 
Türk Dil Kurumu kurulur ve I. Türk Dili Kurultayı, I934’de ise II. Türk Dili 
Kurultayı yapılır ve 1936’da Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulur. 
Basın yayın alanında ise I935’de I. Türk Basın Kongresi, 1939’da 1. Türk 
Yayın Kongresi toplanır. Tüm bu çalışmalarda da Nafi Atuf Bey’in katkılarını 
görmekteyiz.

Nafi Bey, Dil Kurultayı ile ilgili olarak Ülkü dergisinde yayınlanan yazısındaki 
görüşlerini şöyle belirtiyor;

“ Tiirk dili üzerinde tetkik yapanlar daha ziyade yabancı bilginler olduğu için 
bunlardan bazıları Türk dilinin zenginliğini ve diğer diller üzerindeki tesirlerini
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itme yakışan bir halde bıılıtp söylemekleri halde bir kısmı...Türk diline hakiki 
yerini vermektedir”

1934 yılına gelindiğinde Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri olan 
aile isimleri alınması ve böylece nüfus, askerlik vb. gibi işlemlerde karışıklığın 
önüne geçilmesi aynı zamanda çeşitli lakapların kullanıldığı toplumda eşitliğin 
sağlanması amaçlayan Soyadı Kanunu kabul edilir. Bundan böyle her Türk 
vatandaşı kendi adından başka, ailesinin ortak olarak kullanacağı bir soyadı 
almak zorundadır. Nafi Atuf ve ailesinin bir soyadı aşamasını kardeşi, Şevket 
Aziz Kansu, ÜLKÜ dergisinde yazdığı yazıda şöyle aktarıyor;

“....Soyadı Kanunu kabul edildikten sonra bizim de bir soyadı almamız 
lazımdı. Gerçekten Kastamonu'lıı büyük dedemiz Ati Ağa bir “Serdengeçti” ve 
Emin Ağa bir “Muytap ” oğludur. Ağabeyim bu hususta fikrimi sordu. Ben Türk 
Tarihi araştırmaları ile meşgul olduğum sıralarda idi. Doğu Asya ’daki Kansu 
eyaletinin adı çok hoşuma gidiyordu. Yakın akrabamız olan rahmetli Mazhar 
Müfit ise, Ekren adını teklif ediyordu.

Ben Kansu ’yu ileriye sürdüm. Tercih hakkını bana bıraktılar. Kansu 'yu tercih 
ettim. Bir akşam, ölümsüz Atatürk, Mazhar M üfit’ten hangi soyadını alacağımızı 
sorunca, o da Şevket "KANSU” diyor demiş. Bundan çok memnun olan Ata, Kan
su adını 3 Şubat 1934 tarihini taşıyan el yazısı ve imzası ile ailemize verdi.... "

Atatürk 'ün Mazhar Miifit Kansu ’ya  KANSU soyadını verdikten sonra imzaladığı belge

Nafi Bey’in, 13 yaş küçük olan kardeşi Şevket Aziz K am u , İstanbul Tıp 
Fakültesi ile başlayan ve Türkiye’nin ilk antropoloji profesörlüğü ile devam 
eden akademik hayatı içinde, Nafi Bey’in eğitim mücadelesinde daima destek 
vermiş, görüş ve yazıları ile ağabeyi ile daimi düşünsel birlikteliğini ölümüne 
dek devam ettirmiştir. Şevket Aziz Kansu, 1932 yılında toplanan I.Türk Tarih 
Kongresinden sonra Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu asil üyeliğine

3 .  12-

Aralık 1934
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seçilmiştir. 1934 yılında ise Atatürk’ün isteği üzerine Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Profesörü olarak atanmıştır. Bu fakültenin 
1942-1944 yılları arasında dekanlığını yapmış ve 1946 yılında kurulan Ankara 
Üniversitesi’nin ilk rektörü seçilmiştir. Ardında birçok bilimsel eser bırakan Ord. 
Prof.Şevket Aziz Kansu 1983 yılında aramızdan ayrılmıştır.

Şevket Aziz Kansu (Sağdan 4.) Haşan Ali Yiicel ve İsmet İnünii ile 
Ankara Ünivesitesinde

O dönemin genç ve yakın tanıklarından Şevket Aziz Kansu’nun oğlu Dr.Ergun 
Kansu o günlere ait anılarında aile hakkında şu gözlemlerini aktarıyor;

“Hatırlayabildiğim ailemizde bayramlaşmanın özel bir yeri olduğudur. 
Bizde Tonguçlar gibi amcamın yakınında onun Nilüfer Sokak ’taki apartmanında 
otururduk. Bayramda mutlaka ilk olarak amcamlara çıkılır ve herkes orada 
buluşurdu. Yemekte de birlikte olduğumuz zamanlar vardı. Bayramlarda teyzemle 
birlikte mutlaka Atatürk resimli büyük lirayı bizlere verirdi.

Onlara gidildiğinde Tonguç eniştem, babam, ve bazen gelen yakın dostları 
Tiirkiyenin eğitimi, sosyal olayları, bazen de siyasi olayların münakaşası 
içine dalarlardı. Orada konuşulanlar ile bazı fikirlerin etkisine kapılmamak 
elde değildi. Bu konuşmalardan şimdi de beni etkisi altında tutan izlenimim, 
Türkiye’nin Osmanlı’dan sonraki Atatürk hareketinin henüz çok genç olduğu, 
sosyal olayların yavaş ve hayli zorlu mücadele ile anlam kazanacağı, bu yönden 
sıkıntılı dönemlerin geçirileceğinin kaçınılmaz olduğudur."
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1938 Yılında Nafi Atııf Kansu’yu yine basın yaşamı içinde fakat bu sefer 
Türk Basın Birliği Yüksek Haysiyet Divanında, Necip Ali Kiiçüka, Necmettin 
Sadak, Reşat Nuri Güntekin, Halil Nihat Boztepe, ve Hüseyin Cahit Yalçın ile 
birlikte görmekteyiz.

Nafi Atuf Kansu, 1931 de 4. dönemde olduğu gibi 1935’de 5. dönemlerde yine 
Erzurum Milletvekili olarak siyasi hayatına devam etmiştir. 26 Aralık 1938’de 
CHP I. Olağanüstü Kurultayı’nda Parti Yönetim Kuruluna seçilmiş, 29 Mayıs 
1939'da CHP 5.Büyük Kurultayı’nda Giresun Milletvekili olarak Parti Yönetim 
Kuruluna yeniden seçilmiştir. 8 Haziran 1943'de ise CHP 6. Büyük Kurultayı’nda 
Kırklareli Milletvekili olarak Parti Yönetim Kurulu’nda yer almıştır.

1939-1943 yılları arasında Giresun milletvekili olarak ve 1943-1949 yılları 
arasında 6 yıl Kırklareli Milletvekili olarak TBMM’de görev yapmıştır. Bu 
dönemler içinde uzun süre TBMM Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı (Maarif 
Encümeni Reisliği) görevinde bulunmuştur.

1931 yılında Türk Ocakları’nın kapatılarak parti bünyesine alınmasından 
sonra Cumhuriyetin laik ve ulusalcı programını halkçı temelde topluma yayacak 
yeni kültür kurumlan yaratmak hedeflendiğinden araştırmacılar halk eğitiminde 
başarılı olan ülkelere gönderilir, o kurumlar hakkında raporlar hazırlanır. Vildan 
Aşir Savaşır’ın Çekoslavakya gözlemleri ve önerisi ile Atatürk ciddi şekilde 
ilgilenmiş ve bu noktadan sonra halkevlerinin kurulması konusunda çalışmaları 
yönlendirmeye başlamıştır.

Vildan Aşir Savaşır’ın önerilerinin halkevleri düşüncesinin gelişiminde rolü 
olmakla beraber, Selim Sırrı Tarcan’ın, Türk Tarih Tetkik Kurumu başkanı Yusuf 
Akçura’nın ve Hamit Zübeyr Koşay’ın da Halkevleri fikrinin şekillenmesinde 
etkileri olmuştur. Ancak Halkevlerini kurma düşüncesi bizzat Atatürk tarafından 
geliştirilmiştir Atatürk, CHF Kültür ve Gençlik Teşkilatından sorumlu İdare Heyeti 
azası Dr. Reşit Galip’i Halkevleri teşkilatının kurmak için görevlendirmiştir.

10 Mayıs 1931’de CHF Üçüncü Büyük Kongresinde Halkevlerinin açılması 
önerilir ve bu öneri kongrenin 17.5.1931 tarihli oturumunda üzerinde herhangi 
bir tartışma olmaksızın oybirliğiyle kabul edilir. Yaklaşık dokuz aylık bir hazırlık 
devresinden sonra 19 Şubat 1932 tarihinde Halkevleri görkemli törenlerle açılır.

Halkevleri açılışından, kapatıldığı Ağustos 1951 yılına dek Cumhuriyet 
devriminin kültür ve sanat kurumlan işlevini görmüştür. Halkevleri özünde 
dokuz kolda faaliyetler yürütmüştür. Bunlar dil, edebiyat, tarih, müze ve sergi, 
güzel sanatlar, temsil, spor, içtimai yardım (sosyal yardım), halk dersaneleri ve 
kurslar, kütüphane ve neşriyat ile köycüler şubeleri olmuştur.
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Halkevlerinde sanatçdarı özendirmek amacıyla yarışmalarda düzenlenmekte 
idi. 1938 yılında düzenlenen piyes, hikaye, resim yarışmalarında olduğu gibi Nafi 
Atuf sürekli faaliyetler içinde etkin olmuş, jiiri üyesi olarak da destek olmuştur. 
Türkiye’de kültürel değerleri anlatacak oyun yazarlarının ortaya çıkmasını 
sağlayacak tiyatro yarışmaları seçici kurulunda Nafi Atuf ile birlikte Reşat 
Nuri, Bedrettin Tuncel, Süha Delilbaşı, Vedat Nedim Tör, Muhsin Ertuğrul gibi 
dönemin kültür, sanat ve eğitimle ilgili uzmanlar bulunmaktaydı. Destek olduğu 
Halkevleri sahnelerindeki tiyatro çalışmaları için bayan oyuncuları özendiren şu 
sözlerini Nurhan Karadağ ilgili makalesinde 1939 yılındaki bir Ülkü dergisinden 
şöyle aktarmaktadır;

"Halkevi sahneleri, elbette Türk milletinin ideali bir sahne değildir. Ancak, 
kadının sahneye çıkışının, ve alelmnum sahnenin ,memlekette yakın zamanlara 
kadar haksız yere uğradığı lanetlemeyi gözönüne getirince, Devlet ve Parti 
eliyle tutulan bir sahne hareketinin ne derin bir manayı ihtiva edeceği kolaylıkla 
anlaşılabilir. Sadece bu bakımdan bile önemli bir ifade olan Halkevi sahnesinin 
gayretiyle amatörler elinde yer yer muvaffak olduğunu da söylemek zevkli bir 
kadirşinaslık olur. ”

1932’de CHP’ye bağlı bir kurum olarak çalışmaya başlayan Halkevleri, çok 
partili hayata geçişle muhalefet açısından sorun olmaya başladı. Halkevleri’nin 
özerk bir kurum olmaması, Demokrat Parti’niıı bu kurumun çalışmalarını 
engellemesi ve sonuç olarak kapatılması için temel gerekçelerden biri olmuştur. 
Halkevleri kapatıldığı yıl 478 Halkevi Merkezi, 5000 Halkevi Şubesi, 4000 
halkodası vardı. Çok sayıda toplantı ve tiyatro salonu bulunmaktaydı. Halkevleri 
1961’den sonra tekrar çalışmaya başlamışsa da, 12 Eylül 1980’de tekrar 
kapatılmıştır. 1987’den sonra tekrar çalışmalara başladıysa da I930-40’lardaki 
hedef ve etkinliğinden çok uzakta bir çizgiyi izlemektedir.

4.1.1939 tarihli Halkevleri Danışma Toplantısı 'nda Sn. İsmet İnönü ile birlikte 
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Uzun süre başkanlığım yaptığı Ankara Halkevi ve Halkevleri örgütü Nafi Atuf 
Kansu’nun zamanında çok gelişmiş ve büyümüştür. Özellikle Ankara Halkevi’nin, 
kurumun kuruluşunda istisnai bir yeri vardı. Onun başkanı doğrudan doğruya 
Parti Genel İdare Kurulu tarafından atanırdı. Bu ayrıcalığın iki önemli nedeni 
vardı. Birincisi Ankara Halkevinin kusursuz bir örnek olması, İkincisi de yabancı 
diplomat ve liderlere örnek bir ulusal kuruluş olarak tanıtılması isteği olmaktaydı. 
Halkevleri konusunda en güncel ve kapsamlı araştırmalardan birini gerçekleştiren 
Nııran Toksoy, yetişkin eğitimini hedefleyen kültürel kalkınma modeli olarak 
nitelendirdiği bu kurumlar ile ilgili kitabında şu görüşleri ortaya koymaktadır;

“Halkevleri demokrasi açısından değerlendirildiğinde deyine karşımıza çıkan 
sonuç aynı olmuştur. ...O halde, sanatıyla, biimiyle ve siyasetiyle bütün çağdaş 
memleket problemleri hakkında doğru bilgiye sahip olan, doğru düşünebilen 
ve olaylar karşısında fikrini ortaya koyabilen vatandaş sayısının çoğalması 
demokrasinin en önemli dayanağı olmuştur..."

Ankara Halkevi Başkanı Nafi Atuf Kansu’nun deyişiyle bu kurumlardaki 
amaç, Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda halkı aydınlatmak, ulusal kültürü 
geliştirmek, bilimsel çalışmalarla köylü-aydın, kır-kent ayrımını azaltmak, 
tiyatrodan, müziğe, tarihten bilime, güzel sanatlara kadar her alanda bilgili insan 
yetiştirmekti. 24 Şubat 1946’da 14. Halkevleri Bayramı’nda yaptığı konuşmada 
Nafi A tu f ‘un halkevlerinde yaşanan hızlı ilerleme ve gelişmelerden söz ederken 
yaptığı şu saptamalar ilginçtir;

“Yabancı kültürlerin baskısı altında ezilmiş, gelişmemiş olan milli kültü
rümüzün, yaşayışımızın, dilimizin, sanatımızın her türlü manevi zordan uzak, 
serbestçe gelişmesi için kurulmuş, bu kültür ocaklarına biz, Batı medeniyetinin 
bilgilerini, vasıtalarını getirmekteyiz. Böylelikle, bu manevi birlik havası içinde, 
yaratıcı Türk zekasının meydana getireceği milli biiyük varlıkları şimdiden, 
güvenle beklemekte ve görmekteyiz. ”

Açılış söylevini yazdığı 1935 Nafi A tu f Kansu 24 Şubat 1946-Halkevleri Bayramı 
yılı faaliyet raporu Söylevi yapıyor
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Halkevleri hemen hemen güzel sanatların her dalında etkinlik göstermekteydi. 
Bunların başında müzik, tiyatro, folklor, resim ve edebiyat gelmekteydi. Nafi 
Atuf 1937 yılında Yücel dergisinde yayınladığı “İnkilap ve Sanat” makalesinde; 
(64) “En çok kitleyi kucaklamayan, en çok kitleyi en çok enerjiye ve iyiliğe 
sürüklemeyen ve onu milli ve insani mukadderat üzerinde en çok düşündürmeyen 
eser, içtimai bakımdan bir sanat eseri değildir” demekle sanatımızın dar ve 
kısıtlanmış çerçeveden çıkıp güzel sanatları asil ülkü içinde insan oğluna en 
heyecen verici bir hayat felsefesi ile düşünülmesi gerektiğini vurguluyordu.

Bu noktadan hareketle, Nafi Atuf Kansu ve Rıdvan Nafiz gibi eğitimcilerden 
gelen öneriler doğrultusunda ve yine kendileri tarafından planlanıp uygulamaya 
koyulan ”Ressamların Yurt Gezileri Programları” 1938 yılından başlayarak
1944 yılına kadar düzenlenmiştir. Bu geziler, resim sanatçılarının büyük şehirler 
dışında da halkı ve yaşantısını, yörenin doğal ve tarihi zenginliklerini tanıması 
ve sevmesi açısından katkısı büyük olmuş, bu dönemde birçok ressam başarılı 
yapıtlar gerçekleştirilmiştir.

Bu iki eğitimcinin organize ettiği bu geziler için o zamana göre hatırı sayılır 
bir bütçe ayrılmış ve görev verilen bütün ressamlara yol parası olarak 150’şer lira 
ödenmiştir. Üstelik tamamlanan eserler değerlendirilerek dereceye girenlere para 
ödülleri de verilmiştir.

Bu yurt gezilerine Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Zeki Kocamemi, B.Rahmi 
Eyüpoğlu, Cemal Tollu, Hamit Görele gibi sanatçılar katılmış ve Türkiye’ nin 63 
vilayetine 58 ressam gönderilerek sekiz yılda 675 tuvalden oluşan bir koleksiyon 
elde edilmiştir.

İkinci yurt gezisine gönderilen ressamlar ise; Abidin Dino, Cevat Dereli, 
Sabiha Bozcalı, Turgut Zaim, Zeki Faik İzer olmuştur. 2. Yurt Sergisi kapsamında 
sergilenen 101 yapıt, kent görünümleri, yerel yaşam, yerel giysiler ve en önemlisi 
hükümet programı çerçevesinde gelişen sanayileşmeyi konu seçmiştir.

1943 ve 1944 yıllarında 5. ve 6. yapılan bu yurt gezilerinde üretilen bir çok 
eser 1944 yılında bir katalog ile sanatçılar ve resimleri, CHF Resim Sergisi 
adı altında toplu bir sergide bir araya getirildi. 1945 yılında çok partili sisteme 
geçiş hazırlıkları ve uygulaması, politik yarışı ve hazırlıkları gündeme getirmesi 
nedenleriyle bu etkinlik partinin ilgi alanından çıkmıştır.

Büyük umutlar ve coşkularla başlanan ve yedi yıl gibi uzun bir zaman dilimi 
içinde bir çok resmin üretimine önayak olan bu etkinlik sessizce, biraz da ihmal 
edilerek son buldu. Yapılan yurt resimleri. Halkevleri ve Ankara Sergievinde 
(şimdiki Ankara Opera binasında) sergilenmiş, büyük kısmının da devlet 
koleksiyonu için satın alınması ile devletin sanatçıya olan desteğini sağlamıştır.
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Yurt Gezileri Resimlerinin sergilendiği Ankara Sergievi- 1930

Nafi Atuf Kansu’nun Halkevi çalışmaları içinde en fazla zaman ayırdığı ve 
belirli bir süre de bizzat yönetiminde bulunduğu konu, Halkevlerinin resmi yayın 
organı olan Ülkü Dergisi olmuştur. 1934 yılından 1946 yılına kadar birçok sayıya 
emeğini katmış ve derginin yaygınlaşması ve düzenli çıkması için basımından 
dağıtımına kadar birçok konuda özveri ile çalışmıştır.

Ülkü dergisi Halkevlerinin kuruluşunun birinci yıldönümünde aylık olarak 
yayınlanmaya başlamış ve Halkevlerinden de olduğu gibi Ülkü dergisinden de 
sorumlu kurum CHF Genel Sekreterliği olmuştur.

Halkevlerinin merkezi yayın organı olan Ülkü dergisi, Şubat 1933 'ten, Ağustos 
1950'ye dek kesintisiz 17 yıl yayınlanmıştır. Ülkü, Cumhuriyet devrimlerini 
topluma benimsetmek amacıyla siyasetten eğitime, sanattan spora geniş bir 
yelpaze içinde yayın yapmıştır.

Bizzat Atatürk’ün adını verdiği Ülkü Dergisi, dönemin tek partisi olan 
CHP’nin ideolojik unsurlarının teorik olarak oluşturulması ve bunların kitlelere 
mal edilmesi amacıyla, hem kültürel, hem politik yapıya sahip bir dergi olarak 
çıkarılmıştır. Ülkü’nün yayın politikası, Osmanlı siyasi ve toplumsal düzenine 
ilişkin her şeyi geçmişte bırakmaya hizmet etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
genç kuşaklarda yaratılan kurtuluş heyecanını kuruluş döneminde de sürdürmek, 
dolayısıyla devrimlerin yaşatılması için toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
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hedeflenmekteydi. Dergide hakim olan söylem aydınların gidecekleri yolu Ülkü 
dergisi aracılığı ile adım adım belirlemeleri doğrultusundaydı.

Ülkü dergisinin yayın hayatı üç dönemden oluşmuştur: Birinci seri, aylık 
olarak Şubat 1933’den Eylül 1941 ’e kadar 102 sayı olarak yayınlanmıştır. İkinci 
seri ekim 194 l ’den Aralık 1946 arasındaki dönemde yayınlanmış ve bu dönemde 
126 sayı basılmıştır. Üçüncü seri ise, Ocak 1947 ile Ağustos 1950 arasında 44 
sayı olarak yayınlanmıştır. Önce Hakimiyeti Milliye sonra, Hakimiyeti Milliye 
Ulus adını alınca Ulus basımevinde basılan derginin gerek içeriği ve gerek çıktığı 
dönemin önemi bakımından, özellikle Şubat 1933 - Ağustos 1941 tarihleri 
arasında Fuat Köprülü sorumluluğunda çıkan ve 102 sayı yayınlanan ilk serinin 
tarihi bir önemi vardır.

Derginin 1933-1936 döneminde yönetiminde Nusret Kemal Köymen ve 
Necip Ali Küçiika bulunmaktadır. 1936’dan sonra bu ekibe Fuat Köprülü’de 
katılır. 1937’de ayrılan Necip Ali Küçiika yerine Haşan Ali Yücel atanır. 1939’dan 
sonrada Yiicel’in yerini Cevdet Kerim İncedayı alır. Dergi ikinci döneminde de 
Fuat Köprülü yerine Fevziye Abdullah ve İncedayı görevini sürdürür. 1941’den 
itibaren Bedrettin Tuncel ve Haşan Reşit Tankut dergi yönetiminde görülmektedir. 
Daha sonraki dönemde ise Muhsin Adil Binal ve Şevket Tezel dergi yönetiminde 
yer alırlar.

CHP yönetiminde bulunan Nafi Atuf Kansu’nun vefatına kadarki dönemde, 
Ankara Halkevi Başkanı olduğu 1933 yılından itibaren 1946 yılı Eylül ayma 
kadar çıkan en az 38 sayıya emeğini katmış, yazılarını yazmış ve yazdırmıştır. 
CHP Genel İdare Kurulundan çalıştığı dönemde olduğu kadar genel sekreter 
yardımcısı ve genel sekreter olarak hizmet gördüğü sürece de Halkevleri’nin 
dergisi olan Ülkü ile yakından ilgilenmiştir .

1937 yılında 7.İnönü hükümeti sırasında siyasi müsteşarlık kurumu 
oluşturulmuştur. Nafi Atuf Kansu bu dönemde M aarif Vekaleti Siyasi Müsteşarı 
olur. Ancak aynı yıl Kasım ayında Celal Bayar hükümeti bu idari kademeyi 
kaldırmıştır. Kansu’dan sonra CHP Genel Sekreteri olacak olan Hilmi Uran 
anılarında bu süreci şöyle aktarır;

"Bizim cumhuriyet idaremiz tarihine, pek kısa ömürlü olarak, birde siyasi 
müsteşarlık müessesi karışmıştır. Bu, vekillere yakın bir yardımcı olmak ve 
mebuslar arasından seçilip tayin edilmek üzere konulmuş müsteşarlıklardı... 
Siyasi müsteşarlar 1937 senesi Mart'inin sonlarına doğru işe başlamışlardır. 
Esasen idare hayatımıza bunların bir yenilik getireceğini ve verimli olacağını
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müdafaa edenlerin başında da İnönü vardı. Fakat her nedense Atatürk bu teşkilatı 
Hizıımsıız, faydasız bulmuş, beğenmemişti... Nihayet biitun bu sebeplerle altı ay 
kadar bir zaman yaşayabilmiş otan bu müessese, Celal Bayar 'm başvekilliği 
vekaletle idare ettiği günlerde garip bir şekilde kaldırılıvermişti ”.

ULKU
HALKEVLERİ DERGİSİ

rtnxYOm . *  ruA» «ör*OtO

TU  İL  I K  TU
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Ülkü Dergisi ¡934 -  ¡950 sayılarından örnekler

10 Kasım 1938 günü Atatürk’ün vefatı ile hem Cumhuriyet hem de CHP’si 
halk önderini yitirmenin acısını yaşıyordu. Ancak ülkenin istikrarı açısından CHP 
gerekli görülen her türlü önlemi almakta gecikmedi. 3 Aralık 1938’de Çankaya’da 
Atatürk’ün ölümünün hemen ardından kalıt listesinde yer alan tüm eşyaları CHP 
tarafından güvenilir kişi olarak (Çankaya’daki kişisel eşyalarını kurucusu olduğu 
CHP’ye miras bırakmıştı) dönemin CHP temsilcisi ve Erzurum milletvekili Nafi 
Atuf Kansu’ya teslim edildi.

Ü L K Ü
m u.1  KûtTûa D tacisl
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Aile içinde o dönemin tanıklarından Dr. Engin Tonguç’un aktardığına göre;

“Nafi A tu f Kamu köşkte birkaç ay çalıştı. Belgeleri yalnız o gördü ve bir 
çoğunun o günlerde açıklanmasının doğru olmayacağı kanısına vararak uzun bir 
süre sonra açılmaları kaydıyla saklanmalarını istedi. Parti bu talebi kabul etti ve 
belgeler Merkez Bankası ’nda özel kasalara kitlendi. Enişte evlerimizde çok merak 
edilen bu konuda, aile içinde hiçbir zaman bir tek sözcük bile söylememiştir. Zaten 
eski deyimle çok ‘ketum ’ bir kişiydi ama aile içinde bu konudaki suskunluğu en 
üst düzeyde olmuştur. ”

Çankaya Köşkü-1939

Büyük Atatürk’ün naaşı İstanbul’dan Ankara’ya getirilmiş ve geçici olarak 
Etnoğrafya Müzesine defnedilmişti. Ancak Ata’ya yakışır bir anıt mezar yeri için 
süratle çalışmalara başlanmıştı.

1939 yılında Anıtkabir’in kurulacağı yerin kesin olarak tesbiti için Büyük 
Millet Meclisinde 15 milletvekilinden oluşan bir Anıtkabir Üst Komisyonu 
kuruldu. Bu komisyon; Falih Rıfkı Atay (Ankara), Rasih Kaplan (Antalya), 
Mazhar Germen (Aydın), Süreyya Örgeevren (Balıkesir), Refet Camtez (Bursa), 
İsmet Eker (Çorum), Münir Çağıl (Çorum), Mazhar Müfit Kansu (Denizli), 
Necip Ali Küçükağa (Denizli), Nafi Atuf Kansu (Erzurum), Saim Ali Dilemre 
(Erzurum), Salah Çimcoz (İstanbul), Ferit Celal Güven (Seyhan), Tevfik Tarhan 
(Seyhan) ve Mithat Aydın (Trabzon)’dan oluşuyordu.
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Komisyon, başkanlığa Münir Çağıi’ı, raportörlüğe Falih Rıfkı Atay, 
Süreyya Örgeevren ve Nafi Atuf Kansu’yu, katip üyeliğe Perit Celal Güven’i 
seçerek ilk toplantısını 5 Ocak 1939 tarihinde yaptı ve Anıtkabir için önerilen 
dokuz yerin özel komisyonca hazırlanan raporunu inceledi. Emin İnankur’un 
ve Süreyya Örgeevren’in açıklamalarından sonra Anıtkabir’in Rasattepe’de 
yapılması oylamaya sunuldu. Sonuçta Anıtkabir’in Rasattepe’de yapılması 
büyük çoğunlukla kararlaştırıldı. Karar hükümete bildirildi ve Rasattepe’de 
kamulaştırma çalışmalarına 7 Temmuz 1939’da başlandı. Anıtkabirin inşaasına 
ise 9 Ekim 1944 tarihinde başlandı ve inşaat 9 yıllık bir süre sonunda 1953 yılında 
tamamlandı.

Anıtkabir 'in Yapımı-1939-1953

1938 yılında yapılan CHP 1. Büyük Kurultayında Parti Yönetim Kurulu’nda 
yer alan Nafi Atuf Kansu bu tarihten başlayarak bütün zamanını ve gücünü 
tümüyle parti yönetimi çalışmalarına vermiştir. 1946 dan itibaren CHP Genel 
Başkanlık Divanı içinde de yer almıştır. CHP Genel Başkanlık Divanı, CHP 
Nizamnamesi gereği “partiyi ilgilendiren her meselenin hallinde karar vermek 
salahiyetine haizdi” . O dönemde Genel Başkanlık Divanı CHP Değişmez Genel 
Başkanı İnönü, CHP Genel Başkan Vekili Saraçoğlu ile CHP Genel Sekreter 
Vekili Nafi Atuf Kansu’dan oluşuyordu.

1938 yılında çıkmış olan Matbuat Kanunu değişikliklerini takiben 1939 
yılında yapılan olağanüstü Kongre’de o dönem Başbakan olan Refik Saydam 
ve CHP’niıı Umumi İdare Heyeti katılmıştı. Bu heyet içinde Nafi Atuf Kansu da 
Basın Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’nda bulunmakta idi.
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Haşan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönem ülkemizde eğitim 
ve kültür alanında birçok yeni atılımın yapıldığı bir dönem olduğu kesindir. 
Bunlardan birisi de Maarif Vekilliği himayesinde Mayıs 1939’da toplanan 
/. Tiirk Neşriyat Kongresi olmuştur. Birinci Türk Neşriyat Kongresi, memleketin 
her yerinde resmi, özel basım ve yayın işlerinin ilgililerce fikir ve emek katılarak 
ciddi biçimde gözden geçirilmesi ve ana ilkelerin devletçe ve bireylerce izlenecek 
kuralların oluşturulması amacıyla toplanmıştır. Ülkenin yazarları, yayıncıları, 
eğitimcileri, araştırmacıları, sanatçıları, milletvekilleri, hekimleri ve bakanlık 
görevlilerinden oluşan kongre, encümenlere ayrılarak çeşitli konular üzerinde 
çalıştılar. Ülke gençliğinin yararlanması için bir çocuk edebiyatı kütüphanesinin 
meydana getirilmesi kararlarının yanında gençlik ve çocuk edebiyatı için gerekli 
dünya klasiklerinin çevrilerek edebiyatımıza kazandırılması bu kongrede 
ele alman önemli konular arasında yer almaktaydı. Nafi Atuf Kansu’yu da bu 
kongrenin hazırlanmasında ve gençlik ve çocuk edebiyatı encümeni çalışmalarında 
görmekteyiz.

Oktay Akbal yazısında bu tercümc serisini şöyle anlatmaktadır:

“O beyaz kaptı kitaplar bizim kuşağın başucu yapıtlarıydı. ¡939’da toplanan 
“I. Türk Neşriyat Kongresinde alman kararlar gereği, “Dünya Edebiyatından 
Tercümeler” yayımlanmaya başlandı. İlk “klasikler” 1940’ların başından 
itibaren gençliğin eline geçmeye başladı. Her Cumhuriyet Bayramında topluca 
piyasaya verildi o kitaplar. Okumak, aydınlanmak, dünya yazınının en seçme 
yapıtlarını güvenilir çevirilerden tanımak, tatmak isteyen bir kuşak, bu kitapları 
adeta kapışır, kapışarak okurdu. Bu çabada, bu atılımda en büyük pay dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Hasan-Ali Yücel’ind'ı, oluşturduğu “Tercüme Bürosu "ndaN. 
Ataç, S. Eyiiboğlu, S. K. Yetkin gibi, dil ve çeviri alanlarında en yetkin kişileri bir 
araya getirmişti... ” (Oktay Akbal, Cumhuriyet, 15 Ekim 1978)

Ülkemizde II.Yayın Kongresi bu kongreden 35 yıl sonra ancak 1975 yılında 
toplanabilmiştir.

Bu kongreden hemen 2 ay sonra, 17 Temmuz 1939 da 1.M aarif Şurası 
düzenlenmiştir. 1939 yılında ilk kez yapılan I.M illi Eğitim Şûrası, eğitim ve 
öğretim tarihimizde ilk olması itibariyle önemli bir yer tutar.Bu şura kararları 
içinde en önemlilerinden birisi de Köy Enstitülerinin kurulmasına olanak verecek 
kararlar olmaktadır.
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¡.Türk Neşriyat Kongresi, 1-5 Mayıs ¡939

1939 yılı genel seçimlerinden sonra göreve başlayan Refik Saydam 
hükümetinin güven oyu alması ardından yapılan CHP 5.Kurultayında ilk defa parti 
içi denetim amacıyla “müstakil grubun” kurulmasına karar verilir. Nafı Atuf Bey 
bu kurultayda Giresun Milletvekili olarak Parti Yönetimine seçilir. Kurultaydan 
üç ay sonra II. Dünya savaşı patlak verir. Ülke bir savaş ekonomisinin içine 
sürüklenmiştir. Bu dönemde Milli Koruma Kanunu ve Varlık vergisi yönetimin 
ekonomi üzerindeki denetim ve müdahale gereksiniminden ortaya çıkmıştır.

1942 ara seçimlerinde, o dönem Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan yardımcısı 
olan 30 yıllık yakın arkadaşı Emin Erişirgil siyasete girişini anılarında şöyle 
nakleder;

“Fakat bu adamın (kendinden bahsederek) aday gösterilmesine kim delalet 
etmişti acaba? Bugiin dahi o dekan vekili kesin olarak bilmez bunu...Vakıa, bu 
adama sorarsanız şimdi şunu söyler: “Benim aday gösterilmeme delalet eden 
Genel Sekreter yardımcısı Nafi A tu f olsa gerek”.

Şu var ki hiçbir zaman Nafi A tu f ona “senin milletvekili olmana ben delalaet 
ettim ” dememiştir. Hatta o sordukça “Ne vazifen senin, üzümünü ye bağını 
sorma ” diye cevap verdi ”...

Haziran 1943 ayında yapılan CHP 6, Büyük Kurultayı savaşın en yoğun 
olduğu dönemde olmasına rağmen demokratikleşme adına bazı gelişmeler
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sağlar. Özel sektöre verilen teşvikler artar ve devletçilik kuralları yumuşatılır.
1943 kurultayında Kırklareli Mebusu olarak Nafi Atuf Kansu CHP Genel 
İdare kurulunda yer almaktadır. Akrabası ve yakın arkadaşı Vehbi Sarıdal ise
1939 Kurultayında kurulan müstakil grup içinde İstanbul milletvekili olarak 
bulunmaktadır.

1946 seçimlerinden sonra oluşan ve 35’ler olayı olarak bilinen parti içi 
muhalefet safında da yer alan bacanağı Vehbi Sandal ile Kansu’nun 1910’larda 
başlayan sarsılmaz yakın arkadaşlığı ve akrabalığı her dönemde büyük bir 
dayanışma içinde geçmiştir.

Kendisine kardeş kadar yakın olan İstanbul milletvekili Vehbi Sarıdal gibi 
halazadesi Denizli mebusu Mazhar Müfit Kansu ile de 1927’den (3. Dönem) 
1946’ya (7.Dönem) kadar Meclis çatısı altındaki çalışmalarında birlikte olmuştur.

1945 Ocak ayında TBMM’deki Şirketi Hayriye’nin devletleştirme süreci o 
dönemin iktisadi politikasındaki yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. Tasarı 
kabul edilmesine rağmen ortaya çıkan oy dağılımı, artık devletçiliğe karşı liberal 
ekonominin istendiği, CHP’nin devletçilik politikasının daha ılımlı yapıya 
çekilmesi ve aynı zamanda da parti içerisindeki muhalefetin sertleştiğinin 
göstergesi olmuştur.

Yine bu dönem içinde hazırlanmaya başlanılan Toprak Reformu Kanunu 
tasarısı üzerindeki görüşmeler parti içindeki liberal muhalefetin daha da 
derinleştiğini göstermektedir. İnönü bu konuda 19 Mayıs 1945 tarihinde “ ... 
memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde 
hükiim sürecektir...” demiştir. Hatta Faik Ahmet Barutçu’nun anılarında 
İnönü’nün Çankaya’da bir davette açıkça demokrasiden bahsederek Terakkiperver 
Cumhuriyet ve Serbest Fırka partilerinin kapatılmasında kendisinin de hatalı 
olduğundan söz etmiş, çok yakında bir muhalefet partisinin kurulacağını 
söylemiştir. Mecliste bu hararetli tartışmalar sürerken 31 Mayıs 1945 tarihinde, 
CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’ın sağlık nedeniyle çekilmesi 
ile İsmet İnönü tarafından yerine vekaleten Nafi Atuf Kansu getirilerek parti 
içerisindeki muhalefete karşı daha özgürlükçü bir çizgiye gelinmek istenmiştir.

Nafi Atuf Kansu’nun CHP Genel Sekreteri olduğu günlerin hemen ertesinde, 
7 Haziran 1945 günü CHP meclis grubuna Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat 
Köprülü ve Adnan Menderes’in imzaları ile siyasi literatüre “Dörtlü Takrir” adı 
ile geçen bir önerge sunulmuştur. Siyasi tarihimizde önemli bir köşe taşı olan 
bu önergeye, Genel Sekreter Yardımcısı ve dönemin Trabzon milletvekili Faik 
Ahmet Barutçu anılarında şöyle değiniyor:
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“...Nafi Atuf, bundan sonra, M eclis’teki tartışmaların duyurduğu önleme 
havasının ardındaki amaçlan meydana çıkaran bir hareketi bana haber verdi.

-Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes; Grup 
Başkanlığına ortaklaşa önerge vererek, ilk A nayasa ’ya dönmeyi ve parti tüzüğünde 
ilk Anayasanın demokratik ruhuna uygun değişiklikler yapılmasını öneriyorlar. 
İşte Barutçum, oluşum belirmeğe başladı, hazır ol savaşa ve kavgaya... ”

Bu önerge 12 Haziran’da öncelikle Nafi Atuf Kansu’nun başkanlığını yaptığı 
CHP Genel İdare Kurıılu’nda 7 saate varan uzun tartışmalara ve görüşmelere 
neden olmuştur. Temelde demokrasi isteği üzerine oturtulan bu “takrir” metni 
esas itibariyle parti içinde ve siyasi düzende bir yönetim değişikliği talebi 
olarak ortaya çıkmışsa da ileride oluşacak yeni bir muhalif partinin de habercisi 
sayılmaktaydı. Haziran ayındaki gelişmelerden sonra 22 Eylül’de Nafi Atuf 
Kansu’nun CHP içindeki bir genelgesi ile Adnan Menderes ve Fuat Köprülü’nün 
parti politikalarının aleyhine çalıştıkları gerekçesi ile partiden ihraç edildikleri 
duyurulmuştur.

Metin Toker İsmet Paşalı Yıllar adlı anı kitabında bu olayla ilgili şunları 
belirtmektedir;

“CHP'den Menderes’e Nafi A tu f Kansıı imzasıyla 6 Eyliil'de, Köprülü'ye
II Eyliil'de birer mektup yazılmış, “hareketlerinin maksadı” kendilerinden 
sorulmuştu.İkisi de buna rağmen yazılarına devam etmişler, Menderes üstelik 
Başbakan ile polemiğe bu mektuptan sonra girişm işti”

Parti içinde giderek artan muhalefetin bir diğer yansıması da Milli Kalkınma 
Partisi’ni kuran Nuri Demirağ olmuştur. Nuri Demirağ da partiden, Parti 
Divanı kararı ve Nafi Atuf Kansu’nun yayınladığı genelge ile Ekim ayında ihraç 
edilmiştir. Bir diğer ihraç kararı da Aralık ayında Refik Koraltan için verilmiştir.

Almanya ve Ağustos ayında da Japonya’nın teslimiyetiyle 2. Dünya Savaşı’nııı 
sonunun belirlendiği bu günlerde Türkiye bir yandan CHP de iç politika çatlakları 
ile diğer yandan da dış politikada oluşan yeni dengeler ile uğraşmaktadır. İçerde 
savaş politikasının verdiği olumsuzluklardan bir hayli etkilenen ülke ekonomisi 
de iç politikacıları yakından zorlamaktaydı. Bu etkiler altında Vehbi Koç’un Nafi 
Atuf Kansu’ya Ağustos ayında yazdığı bir mektup, dönem ekonomisi için önemli 
bir örnek oluşturmaktadır. Bu mektup, Can Dündar’ın “Özel Arşivinden Belgeler 
ve Anılarıyla Vehbi Koç” adlı kitabında yer almıştır.
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Tüm bu çalkantılar içinde Kansu, 1 Kasım 1945’de asaleten CHP Genel 
Sekreterliği'ne  atandı. O dönem Milli Eğitim Bakanı olan Haşan Ali Yücel 
ile Nafi Atuf uyumlu bir çalışma içinde milli eğitim ve kültür üzerine düşünsel 
işbirliklerini sürdürmekteydiler. Faik Ahmet Barutçu o dönem CHP Genel 
Sekreter Yardımcısı idi.

1945 yılının 26 Kasımında toplanan S.Türk Dil Kurultayında Haşan Ali 
Yücel ve Nafi Bey’i Kurultay Başkanlık Divanı’nda görmekteyiz.

1945 yılından 1946 yılına gerek seçim sistemi gerekse ülke içindeki ekonomik 
sıkıntıların tartışmaları ile geçer. Bu arada 1946 Ocak ayında CHP den ayrılan 
muhalifler ise Demokrat Parti’yi kurarlar. 10 Mayıs 1946’da CHP 2. Olağanüstü 
Kurultayında CHP içinde bazı yumuşama işaretleri alınır. Yapılan tüzük 
değişikliğiyle “değişmez genel başkan” uygulaması kaldırılır. CHP programına 
da “tek dereceli seçim” yapılması hükmü konulur. Bu kurultay sonrası Nafi Atuf 
Kansu, Kırklareli Milletvekili olarak parti yönetiminde de görev yapmaya devam 
etmektedir.

1946 seçimleri öncesi aday listelerinin belirlenmesi Nafi Atuf Bey’i oldukça 
yorar. Türkiye’de ilk defa tek dereceli ve çok partili seçim yapılacaktır. CHP adeta 
yer yer derin bir husumet havası içinde en kuvvetli adayları seçmek zorundaydı. 
O zamanki parti tüzüğüne göre adayları CHP Başkanlık Divanı olarak Genel 
Başkan İsmet İnönü, Genel Başkan Vekili Başbakan Rüştü Saraçoğlu ve Genel 
Sekreter Nafi Atuf Kansu seçecekti.

Zorlu ve yorucu geçen bu süreci Nihat Erim, günlüklerinde şöyle aktarır:

“3.7.1946 - Öğle yemeğine çağrıldım. Kütüphane odasında İnönü, Başbakan 
(Rüştü Saraçoğlu) ve parti genel sekreteri vardı. Milletvekilleri aday listeleri 
üzerinde çalıştıkları belliydi... İzmit namzetleri üzerine sözü getirerek yanımda 
oturan Nafi A tu f'a  : Eskilerden biraz değişiklik isteniyor, Saffet Arıkan, Fuat 
S irmen ve Falih Rıfkı bunların yerine gelsin dedim...

8.7.1946 - Sabahleyin Partiye uğradım, Nafi A tu f  la görüştüm... İzmit 
namzetlerini öğrendim... ”

Yine bu süreçle ilgili arkadaşı Kemal Turan, Nafi Atuf için Ülkü’de kaleme 
aldığı anı yazısında tanık olduğu şu görüşmeyi yer veriyor;
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Rahmetlinin (NafiAtuf) odasında iş için konuşurken son seçimde adı listeye 
alınmayan bir tanıdığım milletvekili girdi. Seçim sırasında hasta idi. Haysiyeti 
çok kırılmış bir insan azabı ile vali olarak, CHP il başkanı olarak 'niçin ben 
listeye alınmadım diye İsrarla ve hiddetle soruyordu ’. Halbuki biliyordukki bu 
zatın günleri sayılı idi, doktorlar hayatından ümidi çoktan kesmişler idi. N afiA tuf 
arkadaşını hastalığından şüpheye düşürmek istemeyerek adaylık bahsini kısaca 
kader ve kısmete bağladı...Hınçla gelip yarım saate yakın ağlayan sızlayan 
adama zay ıf tarafım duyurmadı... Adeta müteselli ve müsterih uğurladı ”

21 Temmuz 1946 da yapılan genel seçimlerden sonra oluşan siyasi hava, 
seçimlerde CHP’nin iktidarda kalmasına rağmen parti içindeki kaynamaları ve 
huzursuzlukları arttırmıştır.

Nafi Bey, bu gelişmeler üzerine ve sağlığının da elvermemesi üzerine Genel 
Sekreterlik görevini 1946 Ekim ayında Hilmi Uran’a devreder.

I T i R T t  C E N C l IDAIIC K l ’RCLU
A n k a ra .  n  i  AA.» — C u m ü u n y c t ,  

l U lk  P a r t i s i  bûyuK  k u r u l ta y ım a  b u -  
g u n  y a p ı la n  ü ç ü n c ü  o tu ru m u n d a  
p ı r t ı  c e n e l  b a lk a n ı  i s m e t  İn ö n ü  ve 
b i * a n  vek ili $ t lk r ü  S a raco ftlu  t a r a 
f ın d a n  v e r i le n  t / j  İK ierce He p a r t i  
g e o c l  id a re  k u ru lu  ü y e lik le r in e  * u n -  
J a r  ieçU rat»5crd»r:

l i ü l  A tu l  K a r. ra (K Irk la re li) ,  F a 
ik  A h m e t B a ru tç u  <Trab«on>. A lı R t-  
; ı  E r c m  ( S i i r t ) ,  R a h m i Oİ»ken < k -  
a ı i r ) ,  E m in  E rl» lrfU  (Z o n g u ld a k ) . S e 
d a t  Ç u m ra lt  (K o n y a ) . B e k ir  K a le li 
(O a z la n te p ) .  D r. r a t m a  U « U c  (E d ir 
n e ) .  K e m a l T u r a n  ( İ s p a r ta ) .  AUÎ 
Afc«ü<; ( B u n a ) ,  T a h s in  B a n ju o t lu  
( B ln c i l ı .  F e y z u lla h  U alu  (M a n isa ) . 
H ü sn ü  K ita p ç ı (M u tla » . A li T a a k a p ı-  
U (A fy o n k a ra h U a r) .  M ü n ir  n t t f r e r  
Oûlc iE rtu n c n ) . ____

12 Mayıs 1946 Dışişleri Bakanı Haşan Saka,Nafi Bey ile vedalaşıyor.
Son Posta Gazetesinden 30 Ocak 1946 tarihli gazeteden

1946 da Parti Genel Sekreterliği’nden istila ettikten sonra yakın arkadaşları 
ile Ulus-Hacıbayram’da bir matbaayı satın alıp bir Yayın Kooperatifi kurmak 
isteseler de siyasette yeni oluşan dengelerin giderek tersine dönmesi ve verilen 
ödünlerin bu tür yeni gelişmeler için bir baskı haline dönüştüğü tanısı ile bu 
girişimlerinden vazgeçerler.

Çok partili dönemin ilk Kurultayı olan 7 Kasım 1947 deki CHP 7.Kurultayı 
siyasi tarihimizde “Demokratikleşme Kurultayı” olarak anılmıştır. İlk olarak 
Genel Başkanlık divanının kaldırılarak yerine Genel Kurulca seçilen 40 üyeli 
Parti Divanı getirilmesi de demokratikleşme adımlarından biri olarak sayılır. Nafi
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Atuf Bey’in 1934 yılından beri uzun süre yönetiminde bulunduğu ve yıllarca 
CHP’ye bağlı bir organ olarak çalışan Halkevlerinin tüzel kişiliği partiye bağlı 
özel bir kuruluş haline getirilerek bir anlamda partiden koparılması 7. Kurultay 
kararları arasında yer almıştır. Nafi Atuf Kansu, Kırklareli milletvekili olarak bu 
dönemde kurulan CHP Parti D ivanı’uda da bulunmuştur.

CHP’nin 27 yıllık iktidarının son bulacağı 14 Mayıs 1950 seçimlerine gidene 
kadar partiden kopmalar ve hükümette çalkantılar bitmemiş, gerek iç siyasette 
verilen tavizler gerekse sertleşen muhalefet CHP yönetimini her yönüyle 
yormuştur.

Tüm bu zorlu ortamın arasında parti ve meclis çalışmalarını yürüten Kansu’nun 
eşi Nadire hanım da amansız ve tanısı geç konmuş rahatsızlığa yakalanmıştı. 
Zaman zaman İstanbul’da sürdürülen tedavi ne yazık ki olumlu seyretmiyordu. 
Şeker hastalığı ve geçirilmiş bir kalp enfarktüsünün üstüne bu hastalıklar ve 
dönemin ödün politikaları nedeniyle ailesine de yönelen saldırılar -Örneğin, 
küçük oğlu Arman Atuf yüksek okul mezunu olmasına karşın askerlikten er 
çıkarılmış, ortanca oğlu Ceyhun Atuf Altındağ’da Engin Tonguç ile açtığı bir 
halk polikliniği nedeniyle soruşturmaya uğramış, kardeşi Şevket Aziz Kansu, Dil 
Tarih Coğrafya olaylarında neredeyse linç edilmeye kalkışılmıştı- Nafi Atuf’u 
zihnen ve bedenen yıpratmıştır.

Nafi Atuf için 1949 yılının bu zorlu sürecini Engin Tonguç’un ifadesiyle 
aktarmak en doğrusu olacaktır.

“Hepsi üst üste gelmişti. Belki de bunların içinde en önemli olanı, ona en çok 
acı vereni Cumhuriyet milli eğitiminin baş kurucularından bu eski devrimci için, 
üst düzey yöneticilerinden biri olarak, CHP 'nin Parti ’y i gençleştirmek amacıyla 
politikaya soktukları gençler eliyle doğrultusundan saptırıldığını, anlamsız ve 
akılsızca bir devrim/erden ödün verme politikasına sürüklendiğini görmek ve bir 
şey yapamamaktı. ”

Nafi Atuf Kansu, 28 Ekim 1949’da Ankara Cebeci’deki Tıp Fakültesi 
Hastanesinde (o dönemde aynı zamanda Gülhane Hastanesi) tedavi gören eşini 
ziyareti sırasında geçirdiği ani ve ağır bir kalp krizi neticesinde 59 yaşında hayata 
veda etmiştir.

30 Ekim 1949 tarihinde (pazar günü) naaşı resmi bir törenden sonra, Cebcci 
Asri Mezarlığında defnedildi.
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30 Ekim 1949 tarihinde yapılan resmi cenaze töreni- Ankara
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7 Kasım 1949!da 22 yıl milletvekili olarak görev yaptığı TBMM Genel Kurulu 
kendisini saygı duruşuyla uğurlamıştır. O güne ilişkin toplantı tutanağı gündemi 
şöyle aktarıyor:

"Büyük Millet Meclisi 8 nc'ı Devre 4 ncii toplantı yılının, ikinci içtimaini 
bugün saat 15 ’de Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel’in başkanlığında 
yapmıştır.

...ile Sam sun Milletvekili Cemil B ilsel’in, Kırklar eli Milletvekili Nafi A t u f  
Kansu 'n un ve Erzurum Milletvekili RaifD  inçe r ’in öldüklerine dair Başbakanlık 
tezkereleri takip etmiş ve Başkanın teklifi ile merhum Miletvekillerinin 
hatıralarını taziz için birer dakikalık saygı duruşları yapılmıştır. Daha sonra 
Bursa Milletvekilliğine seçilen Muhlis Erknıen, İstanbul Milletvekilliğine seçilen 
Ekrem Amaç, Kars Milletvekilliğine seçilen Fevzi Aklaş ve Tokat Milletvekilliğine 
seçilen Mustafa Özden 'in seçim tutanakları tasdik olunmuştur ”
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II. Bölüm 

Hakkında Yazılanlar
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7- ULKU Dergisi Özel Sayı, Şubat 1950, Sayı 38

Ülkü Dergisi, Cumhuriyet döneminde 1933 yılında başlayan Halkevleri 
misyonu içinde Ankara’da yayınlanan ve Ankara Halkevi’nin olduğu kadar 
Halkevlerinin ana yayınıydı. Halkevleri süreci içinde Türkiye sathında yayılan 
Halkevleri ve Halkodalarında birçok önemli halkevleri dergileri çıkartılmakta idi. 
ÜLKÜ, yetmişbeş Halkevi dergisi içinde en düzenli ve uzun ömürlü olanıdır.

Nafı Atuf Kansu’nun yazım hayatında Ülkü Dergisinin özel bir yeri vardır. 
Ülkü Dergisinin hazırlanışından basımına kadar özel olarak ilgilenmiş bu 
ilgisi sayesinde gerek derginin içeriğine gerekse dağıtım sayısına kadar ciddi 
ilerlemeler kaydetmişti. Ülkü Dergisi Nafi Atuf Kansu’nun ani ölümü üzerine 
Kasım ayındaki 35. sayısına bir ek vererek bu acı kaybı okurlarına duyurmuştu. 
Bu ekte kendisinin ÜLKÜ için desteği şöyle tasvir ediliyordu;

“İlk kuruluşu sırasında ÜLKÜ’yiı çıkarmaya memur edilen Celâl Sah ir'in, 
daha dördüncü sayıdan itibaren hastalanması ve hastalığının gittikçe ağırlaşması 
dolayısıyla, o zaman Ankara halkevi başkanı olan Nafı A tu f Kansu, derginin 
işlerimde üzerine almış ve 1934yılı Haziranından 1936yılı Eylülüne kadar çıkan 
en az 38 sayıya emeğini katmıştır; yazılarını seçmiş, yazmış ve yazdırmıştır. ”

Daha sonra sevenleri, yakın fikir ve mesai arkadaşları tarafından kendisi 
hakkında yazılan yazılarla ÜLKÜ’nün 50. yılı Şubat ayı 38. sayısı Nafi Atuf 
Kansu Özel sayısı olarak çıkmıştır.

Bu özel sayının tıpkı basımı okuyucular için bir kaynak olarak hazırlanmıştır.
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U L K U
H A L K E V L E R İ  V E  H A L K O D A L A R I  D E R G İ S İ

Ülkü bu sayısını rahmeti Nafi A tuf KANSU’ya ayırmıştır. 

KANSU HAKKINDA YAZILAR

Kansu’ya A ğıt ...................................................... M. Ş. ESENDAL
Nafi Atuf KANSU................................................Emin ERİŞİRGİL
Nafi Atuf KANSU’nun Arkasından..................Cevat DURSUNOGLU
Nafi Atuf KANSU................................................Haşan Ali YÜCEL
Nafi Atuf KANSU................................................İ. H. BALTACIOĞLU
Nafi Atuf KANSU için........................................Kemal TURAN
Sonsuzluğa kavuşan Nafi Atuf KANSU için... Vehbi SAR1DAL
Nafi Atuf için....................................................... Sedat ÇUMRALI
Nafi Atuf KANSU................................................Suut Kemal YETKİN
Nafi Atuf KANSU................................................Tezer TAŞKIRAN
Nafi Atuf KANSU’nnn Terbiyeci şahsiyeti .... Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz 
KANSU
Nafi Atuf (Öğretmen - Terbiyeci - idareci)..... Faik Reşit UN AT
Bir înkilap Mürebbisi..........................................Ceyhun Atuf KANSU
Kansu için .............................................................Tahsin BANGUOĞLU
Nafi Atuf’u Anarken........................................... Hifsırrahman Raşit ÖYMEN
Nafi Atuf KANSU................................................Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN
Halkçı Nafi Atuf KANSU.................................. Ord, Prof. Ş. A. KANSU
Büyük Dost...........................................................İsmail Hakkı TONGUÇ

BAŞKA YAZILAR
Kitaplar Arasında.................................................S. N. ÖZERDİM
Bir Yeşil Köyden, (Şiir)......................................Ebed Mahir YALNIZ
Spor Hareketleri...................................................Cemal ALPMAN
Halkevleri - Halkodaları.................................... Y. O.
Latarnacı (Şiir)..................................................... Vedat AKBULUT
Dergiler Arasında................................................N. Ö.
Bu Ayda, Olup Bitenler.......................................F. ANKARA
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Ü L K Ü
Seri : III 38  Ş U B A T  1950

H A L K E V L E R İ  V E  H A L K O D A L A R I  D E R G İ S İ

Sayı : 38 ŞUBAT 1950 C i l t : IV

Ülkü, bu sayısını rahmetli Nafı 
A tu f K ansu’nun aziz hat ir asım a  
hasrediyor. Bilhassa ilk çıkış 
yıllarında dergimizin gelişmesi için 
pek çok emeği geçen Kansıı ’yu, Ülkü 
ailesi her zaman şükranla anacaktır.

Kansu’ya Ağıt

M.Ş.ESENDAL

Geçen altmış, yetmiş yıl içinde yurdumuz tarihinin çok ağır bir devrini birlikte 
geçirdiğimiz tanıdıklar bildikler arasında eyi yaratılmış değerli arkadaşlar da 
yetişti. Kendilerini hiç bir yerde gösterişe kaptırmayarak, kötü günlerin acılarına 
sessizce göğüs gerdiler, halkın eyiliği yolunda doğrulukla çalıştılar, gençlerimize 
de olgunluk örneği verdiler.

Her ülkede, medeniliğin asıl ağır yüktü, has yaratılmış bu adamların 
omuzlarındadır.
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Milletleri, düştükleri dalgınlıklardan kurtarıp onları yeniden canlandıran 
büyük önderler, gösterişi sevmeyen bu adamların omuzlarına dayanarak yeni 
yapılarını kurarlar. Hak sözün değerini ilkin anlayanlar da bunlardır. Halk 
bunları sever, niçin sevdiğini de bilmez. Hele yakından tanıyanlar bunların sıcak 
sevgilerini, eyiliklerinin düşkünü olurlar. Acılan yahut sevinçleri olduğu günde 
onların yanlarında bulunmak, seslerini işitmek, yahut hiç olmazsa onları anmak 
hatırlamak isterler. Nafi bunlardan biri idi. Yazık ki artık onu göremeyeceğim; 
sesini işitemiyeceğim; onunla dcrtleşemiyeceğim. Gönlümde ondan kalmış ne 
derin izler var. Nafi’yi yakından tanımış olanlar benim bu ağıtımı anlayacaklardır. 
Gönülde her şey eskiyor, soluyor, siliniyor da eyi yaratılmış insanlardan kalan izler 
silinmiyor.

NafîAtufKansu

Emin ERİŞİRGİL

Mülkiyede benden daha yukarı sınıfla idi. Talebelik hayatında kendisini 
tanımamıştım. Onu bana 917 yılında Üsküdar idadisi Müdürü olan Roma 
Büyükelçimiz Hüseyin Ragıp Baydur tanıttı. Ragıp “seni benim halefim Nafi 
ile görüştüreceğim” dedi. Galata’da “Cenyo” lokantasına gittik. Nafi orada bizi 
bekliyordu. Edirne Muallim Mektebi Müdür Muavinliğinden İstanbul Muallim 
Mektebi Müdür Muavinliğine terfi edilerek getirilmesine rağmen üzgündü. Ragıp’a 
döndü, “sen mektep müdürünün yolsuz hareketlerini gidip Nazıra anlatmışsın, 
seni haksız bulmamışlar ki Muallim Mektebi Müdür Muavinliğinden daha üstün 
bir vazife ulan Üsküdar idadisi Müdürlüğüne getirmişler... Beni yolsuz hareketleri 
anlaşılan bir müdürün yanında çalışmağı kabul edebilecek, yahut onunla işbirliği 
yapacak karakterde bir adam mı sandılar da bu iş için seçtiler?...” dedi. Sakin ve 
temkinli karakterine rağmen adeta isyan halinde idi. “yarın gideceğim, Nazıra 
istifamı vereceğim” diyordu.

Onun yaşında bir maarif memuru için ehemmiyetli bir makam telâkki edilen bir 
işte vazife görmeği karekterini zayıflatır korkusu ile kabul etmek istemiyen bu yeni 
arkadaşın faziletli hareketi beni kendisine bağlamıştı. Nafi ile arkadaş olmuştuk.

On beş gün kadar sonra üçümüz aynı yerde buluştuk. Nafi neşeliydi, Ancak 
vicdanının emrini yapan adamların duyabileceği huzur içinde müdür muavinliğinden 
çekildiğini söyledi. O gün Ragıp’ın ortaya koyduğu proje üzerinde konuştuk: Ayda 
birer lira verecektik, “Muallim” adlı ile bir mecmua çıkaracaktık. Mecmuanın idare
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ve yazı işlerine Ragıp bakacaktı, ilk taksidi orada Ragıp’a verdik. Bir ay sonra da 
mecmua çıktı. “Muallim”, hele onun Fikret nüshası bugün bile değer taşır. Nafı 
mecmuanın çıkışına yardım ettiği için çocuk gibi seviniyordu.

Genç yaşında fazilete bu kadar bağlanmış olan Nafi hiç değişmedi. Sakin ve 
temkinli bir seciye içinde kaynayan temiz heyecanlarını ancak onunla, yakından 
arkadaş olanlar farkedebilirler.

1925 te Milli Eğitim Bakanlığında “Milli Talim ve Terbiye Dairesi“ kurulmağa 
karar verilmişti. Bu dairenin reisi ayda 500 lira alacaktı. Maarif Vekili bu reisliği 
bana teklif etti. Vekil, rahmetli Necati, o zaman beni tanımadığı için bu teklifin 
Nafi’nin ilhamı ile yapıldığını biliyordum. Kendisi müsteşardı. Müsteşarların 
eline ayda 280 lira kadar bir para geçiyordu. Talim ve Terbiye Reisliği maaşı geniş 
bir aileye bakmak zorunda olan Nafi için cazip olabilirdi. Odasına gittim, “Maarif 
işlerinde senin tecrüben benden fazladır, bıı işi sen kabul etmelisin,, dedim. Bana 
kızdı, “elime fazla para geçecek diye yapamıyacağım bir işi kabul eder miyim? 
Sen Darülfünun profesörüsün, Maarifte beraberce çalışacak arkadaşlara ihtiyaç 
vardır. Bu işi kabule mecbursun” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği sıralarında hastalığını hissetmeğe 
başlamıştı. Bu yüzden istifaya mecbur olacağım bana söyledikçe “insan vazife 
başında ölür, çekilmek ayıptır” derdim. Bir gün beni aldı, çok sevdiği Dikmen’deki 
kahveye götürdü, bu istifa işini açtı. Ben aynı tezi müdafaa ettim, “insan vazife 
başında ölür,” dedim. Bana kızdı. “Partinin menfaatlerini düşünmeğe mecbursun. 
Arkadaş sıfatiyle bana bu halinle sen Genel Sekreterlik yapamazsın, demen 
lazım gelirken bana ters yolu tavsiye ediyorsun” dedi, ikimiz de görüşlerimizi 
değiştirmeksizin Dikmen’den ayrıldık.

Ben yaşta insanın türlü karakterde adamlarla temastan doğan geniş bir 
tecrübesi olur. Nafi gibi insiyakı hareket şeklinde gençlere ve vatandaşlara faydalı 
olmağa ve iyilik etmeğe çalışan mizaçlara çok az rastladım, ömründe bildiği ve 
tanıdığı tek zevk vardı: Ailesinden veya tanıdığı insanlardan memlekete yarar 
hizmet yapabileceğine inandıklarına yardım etmek ve onlara destek olmak.. O, 
kendisini yalnız bunun için yaratılmış telakki ederdi.

Mizaç itibariyle birbirimize benzemezdik. O, en kuvvetli, en temiz heyecan
larını sakin bir mizaç içinde yaşatabilirdi. Ben içimde duyduklarımı hareket ve 
sözlerimle meydana vururdum, iki ayrı mizaca rağmen Millî Eğitimde ve Parti 
hayatında beraberce çalıştığımız zamanlarda birbirimizi tamamlayan insanlar 
olmaktan zevk duyardık.

104 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı



Onun ölümünü haber aldığını zaman kendimden adeta bir şeyin kopmuş 
olduğunu hissettim. Fakat onu iyi tanıyanlar ve sevenler gibi biz de taziyeye 
muhtacız.

Nafi Atuf Kansu nun Arkasından

Cevat DURSUNOĞLU

Gençlik ve olgunluk çağlarını Türk inkilabının hizmetinde seve, seve harcamış 
olan neslin değerli bir evladını daha kaybettik.

Nafi Atuf Kansu, yaşayışı ile ahlak telakkisi arasında tam bir ahenk kurmuş 
örnek şahsiyetlerdendi. Kastamonu’nun bir köyünden çıkan “Serdengeçti” 
dedesinin kahraman ve asil kanı ona bu şahsiyetinin ilk mayasını vermişti. Kırk 
yıllık devlet ve millet hizmeti de onu olgunlaştırdı ve kemaline eriştirdi.

Nafi’yi yakından tanıyanlar onun hakiki tevazuunun, samimi halkçılığının, 
temiz kalbliliğinin; beraber çalışanlar da vuzuhlu görüşünün, iş kabiliyetinin, 
vazife severliğinin ve sonsuz feragatinin hayranıdırlar.

Ben Nafi’ııin adını ilk defa 1910 yılında Edirne’de çıkardığı “Sa’y ve Teteb
bu” adlı dergide görmüştüm. Edirne’de Maiyet Memurluğu, onun etrafına 
müessir olmak isteyen ruhunu tatmin etmediği için bir taraftan “Nimeti Hürriyet” 
ilkokulunda daha sonraları da İttihat ve Terakki Mektebinde hocalık ediyor, öte 
yandan birkaç idealist arkadaşiyle birlikte “Sa’y ve Tetebbu” dergisini çıkararak 
dar vilayet hududunu yırtıp memlekete yayılmağa çalışıyordu. Bu sesi o zaman 
memleket gençliği kendi öz sesi saydı. Bu devir Nafi’nin hayatında en mesut 
zamanlardan biri idi. Fakat felek aman vermedi. Balkan Harbinin felaketli günleri 
başladı. Birçok arkadaşları kaleyi terk ettikleri halde Nafi mukadderini halktan 
ayırmıyarak muhasara günlerinde adsız kahramanlar arasına karışıp kurtuluş 
gününe kadar savaştı.

Edirne’nin kurtuluşundan sonra eski ideal arkadaşlarından birkaçiyle birlikte 
yeni bir mücadeleye girmek istedi. Zamanının ruhuna uyarak kurtuluşu “şahsi 
teşebbüs” yolunda aradı. Bu yolda halka hizmet etmek ve devlete yük olmamak 
istiyordu. Bunun için Anadolu hikmetinin “düşersen toprağa sarıl” ata söziyle 
ifade ettiği ekmeğini topraktan çıkarmak işine gene eski arkadaşlariyle beraber 
başvurdu. Hepsi tecrübesiz olan bu gençler kısa bir zaman sonra bu işi bırakmak 
zorunda kaldılar.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 105



O tarihlerde Darüşsafaka’da yeni bir İslahat başlamıştı. Bu mektepte yeni 
bir terbiye sistemi kurmak isteyen Sat’ı Beyin etrafında değerli birçok gençler 
toplanmıştı. Nafi bunların arasında az zamanda kendisini gösterdi. Bu hizmet 
onun ruhuna en uygun iş olan mürebbilik mesleğini seçmeğe güzel bir vesile 
oldu. Bundan sonra Nafi’yi sırasiyle Bursa ve İstanbul Muallim Mekteplerinin 
başında ve hocalıklarında görüyoruz. Fikir yolunda ise bir zamanlar Sabahaddin 
Beyin “Mesleki İçtimai” ve “Teşebbüsü Şahsi” düsturlariyle belirtmek istediği 
istikamette memleketin ilerlemesi imkânlarını aramıştı. Tam bu sıralarda 
Ziya Gökalp milliyetçilik ve garpçılık meşalesiyle gençliğe tutulacak yolu 
gösteriyordu. Nafî de birçok çağdaştan gibi ba yeni ışıkla hayata bakmağa başladı 
ve kati yolunu tayin etti. Mürebbilikte ruhuna en uygun mesleği seçtiği gibi bu 
yeni yolda da dünya görüşüne son istikametini verdi.

Birinci Cihan Harbinin, son günlerinde Nafi’yi Öksüz Yurtlarının ikinci müdürü 
olarak görüyoruz. Bu iş Nafi’nin mizacına, çok uymuştu. Bütün yetimlere derin 
bir baba şefkati gösteriyordu. Mütareke günlerine kadar bu işin başında kaldı. 
Mütarekenin kara günleri arkasından Anadolu’nun şafağı belirdiği anda, 1920 
yılının sonbaharında İstanbul’daki huzurlu işini bırakarak gene birkaç arkadaşiyle 
birlikte Anadolu’ya geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin ilk kurulduğu 
aylarda Ankara’da “Hakimiyet-i Milliye”’ gazetesinde mütevazı bir yazıcı olarak 
yeni devlet yapısında fikir isçileri arasına katıldı, Fakat çok geçmeden dershane 
hasreti onu tekrar mektebe şevketti. Ankara Lisesine Müdür oldu.

İnönü zaferine tekadddüm eden günlerde ona talebesiyle birlikte Kayseri 
yollarında rastlıyorum. Kısa bir zamanda ve bin bir mahrumiyet içinde burada 
sessiz sadasız yeni bir müessese kurdu.

Sene 1923... Arlık, zafer tahakkuk etmiş, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, 
genç ve inanlı insanlar iş başına getirilmiştir. Cumhuriyetin ilk Maarif Vekili, 
Nafi’yi o zamanki maarifin en mühim işi olan Orta Öğretimin başına geçiriyor. 
Kısa bir zaman sonra kendisine Müsteşarlık işi veriliyor.

İnkilap, ilk büyük hamlesini Maarif’te yapacaktır. Yeni nesli, yeni rejime 
göre yetiştirecektir. Osmanlı imparatorluğunu inkisara sürükleyen ortaçağ 
müesseseleri yıkılacak ve yeni millî müesseseler kurulacaktır. O güne kadar eski 
düzeninde çalışan maarife yeni rejimin ilk meslek adamı olarak Nafi girdi. Derhal 
etrafına genç ve imanlı arkadaşlarını topladı, inkılabın Vâsıf ve Necati gibi genç 
ve hamleci vekillerinin yani başında bütün fikirlerini ve başarılarını inkılabın 
manevi şahsiyetine mal ederek geceli gündüzlü, sessiz sedasız çalışmalarına 
başladı. Her gün maarif yeni bir hamle, yeni bir gelişme kaydediyordu. Yeni 
rejime milli müesseseleri birer birer yükselmeğe başladı. İnkilap esasları ve 
ilim bu müesseselerin rehberleri oldular.
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Nafi bütün hayatı boyunca kendisini hazırladığı bu işte en büyük 
muvaffakiyetini göstermişti. Bu sıkı iş hayatı arasında fikri meşgalesini bir an 
bile terketnıedi. Bir yandan günlük işlerini görürken diğer taraftan da mesleki 
makalelerini yazıyor ve Terbiye Tarihi adlı eserini hazırlıyordu.

Bir gün Cumhuriyet tarihini yazacak, olanlar Nafi’nin değerli hizmetlerine 
sayfalarının ehemmiyetli bir kısmını ayıracaklardır.

Nafi 1927 de Erzurum Mebusu olarak girdiği politika hayatında ilk önce Maarif 
Encümeni Reisi olarak çalıştı. Onu az zaman sonra Meclisinin ve Partisinin itimat 
ve sevgi havası sardı, Parti Umumi îdare Kuruluna seçildi.

Burada inkılabın değerli bir kültür ınüessesesi olan Halkevlerinin 
çoğaltılmasına ve yeniden organize edilmesine memur edildi. Her işinde olduğu 
gibi bu vazifesinde de bütün kudretini ve yüreğinin olanca sevgisini bu millî 
müesseseye verdi Memleket ve millet işi için kendilerinde kabiliyet gördüğü, bir 
çok gençleri etrafına topladı. Görünmez bir kor halinde içinde yaşattığı ateşini 
onlara sirayet ettirdi. Ve muvaffak oldu.

İç politika hayatımızda demokratik bir gelişmenin başladığı çetin günlerde 
Parti Genel Sekreterliği gibi ağır ve mesuliyetli yükü omuzlarına aldı. O günlerin 
ağır havası içinde partisini umumi seçimlere hazırladı. Kırk yıl devlet ve millet 
hizmetinde yıpranmış olan varlığını partisi yoluna koydu. O günlerde onu, ancak 
memleket ve parti hizmetinin verdiği asil heyecan ayakta tutabiliyordu. Seçimler 
bitinceye kadar hiç kimse onun ağzından en küçük bir şikâyet bile işitmedi. 
Vazileseverlik buna mani idi. Vazifesinin ağırlığı azaldığı gün hastalığını açıkladı 
ve işinden afimi rica etti.

Dün onu her şeyden çok sevdiği memleketinin toprağına tevdi ederken kırk 
yıllık feyizli hizmetlerini hürmetle andım.

O, hayatında bu hizmetlerin hiçbirinden bahsetmez, bütün meziyetleriyle 
beraber hizmetlerini de itina ile saklar ve yanında herhangi bir vesile ile bunlardın 
bahsedilirse sıkılır ve bahsi kapardı.

Bunun için de yakınları bile kısa çizgilerle işaret ettiğim bu hizmetlerini 
bilmezler.

Bu örnek, hayatın gençliğimiz için güzel bir misal olacağını düşünerek yaralı 
bir dost yüreğiyle yazdığım bu satırlar; umarım ki, Onun tevazuuna aykırı düşmez.
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Nafi Atuf Kansu

Haşatı Ali YÜCEL

O’nu, İstanbul Darülfünun’unda, Terbiye Müzesine memur olduğu zaman 
tanıdım. Terbiyeci İsmail Hakkı Hoca, bu müzede bana iş ve vazife vermişti; 
çalışıyordum. Henüz talebe idim. Ateşli, atılgan bir gençtim. O, tatlı ve sakin 
mizaciyle, tam ters yaradılışta olduğumuz halde, beni kendine yaklaştırdı. Dersler 
ve gazete işlerinden, boşalan zamanlarımda onunla konuşurdum. Klasik konular 
dışında, benim o zaman hiç de haberdar olmadığım memleket meselelerinden 
açar, uzun uzun anlatırdı. Bu ayağı asker postallı, giyinişi mühmel müze memuru, 
anlamıştım ki tam bir mütefekkirdi. Söyleyişi ne kadar ihtiyatlı ise, düşünüşü o 
derece cüretliydi. Gezdiği, gördüğü yerleri gerçek görüşlü bir ilim adamı açıklığı 
ile, fakat orada yaşıyan vatandaşların halini duygulu bir şair içliliği ile anlatırdı.

Birgün “ben artık burada duramam” demişti. Sonra öğrendim ki Anadolu’ya 
geçmiş. Başlangıcı böyle olan bu tanışmamız, otuz yıl sürüp gitti. Maarifteki 
idari işlerin bunaltıcı çalışmaları içinde O ’nu tekrar gördüm. Şikâyet alışkanlığı 
olmadığı halde bu sıhhat ve vakit öldüren buhranlı gayretlerinin, kendisine 
okumak ve yazmak imkanını vermemesi , O ’nu üzüyordu. Çünkü O, birinci 
sınıf bir entelektüeldi. Fikir gıdalarından mahrum yaşıyamazdı. Daha sonra 
Milletvekili oldu, politikaya girdi. C. H. P Merkez Kurul’unda yine birbirimize 
rastladık. O kadar ki, toplantı günleri yanyana otururduk. Bu defa da politika, 
O ’nu,sırf fikir adamı olarak yaşamadan çekiyordu.

Nafi Atuf, kalabalık sevmezdi. Utangaçtı. Aramızda güzel, nükteli, neşeli ve 
manalı konuştuğu halde topluluk önüne çıkıp rahat söz söyleyemezdi. Ankara 
Halkevi Başkanlığında, O ’nu, salonun sahnesinden çok odasında dinlerdik. 
Kuvvetli bir Üniversite adamı olabilirdi. Sosyal mevzular, mektep arkadaşları 
anlatırlar, daha, mülkiye sıralarında iken O ’nu şiddetle çekermiş. Fakat kader, 
Nafi Atuf’u bu yüksek istidat ve bu harereti arzusunun dışında yaşattı, ölümü 
ile milletine ve dostlarına bıraktığı miras ; fasılasız bir çalışma, temiz bir hayat, 
fikirlerini kısmen nakleden yazı ve kitaplardır.

Ondaki inkılapçı ve ileri milliyet anlayışını daima muhabbet ve hürmetle 
anacağım.

108 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı



Nafi Atuf Kansu

İsmail Hakkı BA L TA CIOĞL U

1908 Meşrutiyet devriminden biraz sonra idi. Cağaloğlu’nda eski Lisan 
Mektebi içine yerleşmiş olan Darüllmuallimini İptidaiye’de muallimdim, öğleden 
sonra idi. Kalem odasına girdim. Orada ufak yapıda, ince, sarı, yeşil gözlü her 
bakımdan insanı düşündüren pek genç bir adam gürdüm.

- Kim bu, diye sordum.

- Nafi Atuf, dediler.

Bu ad bana yabancı değildi: Edirne Darülmuallimini Müdürü. Orada çıkardıkları 
pedagoji dergisine yazılar yazan insan. Nafi Atıf’a birden bire ısınmıştım. Orada 
pek az konuştuk. Belki de hiç konuşmadık. Bu birinci buluşma!..

Birinci Cihan Harbinde Vali Rahmi Bey’in çağrısı üzerine İzmir’de ilk okul 
öğretmenlerine bir ay pedagoji konferansı vermiştim, İstanbul’a dönüyordum. 
Balıkesir’de trenden indim. Araba ile Bursa’ya gittim. Nafi Atuf’u orada yine 
Darülmualliminin başında buldum. Benden öğrencileri için bir konferans istedi, 
verdim, bir hayli görüştük. Onun müdür saııdalyasında hareketsiz bir oturuşu 
vardı, hiç gözümün önünden gitmiyor. Düşünüyordu. Bu varlığın en büyük 
sırlarına ulaşmak isteyen feylesoflar gibi düşünüyordu. Bu ikinci buluşma!..

Daha sonraları Darüleytaınlarda çalışmağa başlamıştı. Selahattin Öksüzcü 
genel müdür, Nafi de Darüleytamlardan birinin müdürü olacak, işte iki ayrı 
karakter. Biri extrovert öteki instrovert! Öksüzcü gösteriş meraklısı, Nafi, tersine, 
böyle şeylerden iğrenirdi. Çarpışma gecikmedi. Sonra nasıl oldu bilmem, ayrıldı.

Ben Maarif Nezaretinde Tedrisatı Aliye Müdiri Umumisiyim. O açıkta! 
Yapılacak şey? Darülfünundaki kürsüme bağlı bir terbiye müzesi vardı. Hemen 
oraya aldım. Artık birbirimize çok yakındık. O Prens Selahattin Bey’in güttüğü 
individualist anlayışa kendini kaptırmıştı. Ben koyu Durheim’ci idim. Çekişip 
dururduk.

Nafi’ciğimin politik sağ duyusu çok kuvvetli idi. Burada artık yapacak iş 
kalmadı. Anadolu’ya kaçalım, dedi. Kararlaştırdık, önce O gidecekti. Gitti. Biz 
Sakarya Meydan Savaşından önce Mehmet Emin Erişirgil’le gittik.
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Bu savaş sırasında Nafi Atuf Orta Tedrisat Umum Müdürüdür, işlere boğulmuş 
bir haldedir. Sakarya Savaşı oluvor, Ankara boşalıyor. Nafi’nin eşi ölmüş, öksüzler 
bırakmışlar. Geceleri çocukları yükleniyor, Sultani binasına, yatmağa gidiyoruz.

Ben Rektörüm. O Orta Tedrisat Umum Müdürü. Vasıf Bey Maarif Vekili. 
Rahmetli Vasıf’ın da bana olan güveni aşırı derecede. Bir gün:

- Bana bir müsteşar tavsiye edin, dedi.

Birden:

- Nafi Atuf, dedim. Vasıf Bey duraladı:

- Nafi meziyetleri olan bir gençtir, başka birini tavsiye edin, dedi.

Ben yine:

- Nafi Atuf, dedim. Vasıf Bey gülümsedi

- Efendim ben de sizin gibi Nafi’i takdir ederim. Ancak müsteşarlık için daha 
olgun bir adama ihtiyaç var. Böyle birini söyleyiniz, dedi.

Düşündüm:

- Nafi Atuf dedim.

Nafi Müsteşar olmuştu. Yeni devletin Eğitim Bakanlığı temelleri en çok O ’nun 
sessiz varlığı ile atılabilmişti.

O Büyük Millet Meclisi’ne seçildi. Ben Darülfünun ilga edildiği zaman 
Dr. Reşit Galip’in eliyle dışarı atıldım. Nafi beni hiç unutmadı. Zaman zaman. 
Çamlıca’daki evime beni görmeğe gelirdi. Hep dertleşirdik. Bu aralık C. H. 
Partiside Halkevi işlerine bakıyor. Adam seçmesini çok iyi bilirdi. Ahmet Muhip 
Dranas gibi engin kültürlü bir şairi kendine yardımcı seçti. Birlikte çalıştılar. 
Halkevine inanmış insanlardı. Çok iyi anlıyorlar, çok iyi çalışıyorlardı. Her ikisi 
de benimle ilgileniyordu. Karagöz davasına, Tiyatro’nun millileşmesi davasına 
büyük bir sempati gösterdiler. Nafi Atuf benden Halkevleri davasını aydınlatacak 
bir kitap yazmamı da istedi ve Hatay’a kadar bütün Halkevlerini gezip incelemeler 
yapmamı istedi. Bıı geziyi ve incelemeyi yaptım. Kitabı da yazıp verdim. Kitabın 
adı Halkın Evi’dir. Bugüne kadar basılmamıştır. Halkevleri Bürosundadır.

Eski Bakan Cemal Hüsnü yönünden Ankara’ya çağrıldım. Ben o zaman 
Darül-fünun’da çalışmaktayım. Bin bir İsrarla Gazi Enstitü’sünün müdürlüğünü 
vermek istedi. Asaleten almadım.
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Vekâleten aldım. Sekiz ay çalıştım. Ankara’daki dostlarım aleyhimde 
propagandaya başlamışlardı.

Soyu sopu belirsizin biri ‘İstanbul’dan bir kavak getirdik, Ankara ovasına 
diktik, bakalım tutacak mı?” demişler...

Nafi Atuf tek başına bütün bu aygırca propagandalara karşı koydu. Her yerde 
hakkını savundu. Çok temiz hareket etti.

Halkevleri Bürosu Şefi bulunduğu zaman Yeni Adam’a, partiyi abone yazmak 
istiyor.

“Yeni Adam komünist gazetesidir” diyorlar. Rahmetli tarafsız objektif 
çalışmasını, bilen bir insandı. Yeni Adam’ın bütün kolleksiyonunu satın alıyor, 
tarafsız bir insana inceletiyor. Sonra abone oluyorlar.

En son Büyük Millet Meclisinde birleştik. Çoy seyrek görüşüyorduk. Ancak 
zaman zaman koridorun bir kıyısına çekiliyor, uzun uzun dertleşiyorduk.

Birgün hiç yapmadığı bir şeyi yaptı ve beni çok korkuttu. Yine koridorda 
yanıma sokuldu.

- Baltacıoğlu’nun bir kahvesini içmek istiyorum, dedi.

Ürktüm. Kendimde korkunç bir sezgi gücü buldum. Bu sözü beni 
sevindirmemişti. Yan sevinir, yarı ağlar gibi:

- Nafi Atuf, sen eski günlerimizi anmak istiyorsun, değil mi? Dedim.

Derinden:

- Evet. dedi.

Lokantaya doğru ilerliyorduk.

Ölüm haberini aldığım zaman hiç şaşmadım. O kahve içmek istemesi hatırıma 
geldi. Çok acı duydum. Gövdemin yansına inme inmiş gibi idi. Kaybım, zararım 
ne idi. düşünemiyordum.

Nafi Atuf Kansu’yu öğretmen, pedagoji yazarı diye anlamağa çalışmak, 
onu hiç anlamamaktır. Cenap Şahabettin’i şair olarak anlamak gibi bir şeydir. 
Nafi Atuf Kansu ne idi?. Meşrutiyet devriminden bu yana kültür tarihimizin
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tanıyabildiği en büyük mütefekkirlerimizden biri. Eğer dünya mütefekkirlerini 
“kültür mütefekkirleri”, “medeniyet mütefekkirleri” diye ikiye ayırmak olabilirse 
Nafî Atııf Kansu birincilerin başında gelir.

Nafi her mütefekkir adam gibi politik sağduyuyu da en yüksek bir derecede 
taşımakta idi. Politikaya karışmadı, politikayı yaşadı.

Benim bu satırlarımı okuyanlar arasında biı dereceye kadar yadırgayacaklar 
olabilir. Rahmetli birçoklan gibi ünlü bir kimse değildi. Ancak ün başkadır, değer 
başkadır. Ülkü’de çıkan sayılı başmakalelerini benim gibi çok dikkatle okuyacak 
olursanız siz de O ’nun için tıpkı benim gibi düşünürsünüz.

Nafi Atuf Kansu İçin

Kemal TURAN

Rahmetli Celal Sahir’in hastalığı hayli ilerlemişti. Artık evinden çıkamıyordu. 
Şair, 1933 Şubatında ilk sayısı çıkan Ülkü’nün müdürlüğünü ancak altı ay kadar 
ayakta iken yapmıştı 1934 Haziran’ında artık yazı işleriyle uğraşamayacak hale 
gelince Ülkü, Nafi Atuf Kansu’nun idaresine verildi. (Ulus) un alt katında bir 
odada kendisiyle sık sık buluşmamız bu tarihte başlar.

Nafi Atuf Kansu; Halkevleri dergisi Ülkü’nün muntazam, çıkması için çok 
emek harcıyordu. Ankara Halkevi Başkanı olarak katlandığı ağır işler arasında 
Ülkü onu hayli yoruyordu. Ülkü’nün çıkmasında iki türlü güçlük vardı.Biri, dört 
bin basılacak diye alınan tertibin bîrden bu rakam on dört bine çıkınca kâğıt ve 
baskı bakımından uğranılan maddî güçlük; diğeri de yazı parası verilmemesi için 
alınan bir kararın, zamanında ve iyi vasıfta yazı bulmak için yarattığı güçlük.

Maddi zorluklar az çok yenilebilmişti. Ülkü için bir Amerikan mecmuasının 
kâğıdı, kapağı ve hattâ tertibi örnek tutulduğundan baskı da sayı da tahminden 
birkaç kat fazlayı bulunca mecmuayı örneğine uygun şekildi ve muntazam 
çıkarmak Ulus (O zamanki Hakimiyeti Milliye) müessesesinin, bütün imkânlarım 
aştı. Fakat kısa zamanda iş yoluna konuldu. Artık Ülkü her ay muntazam on 
binden fazla basılıyordu.
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Büyük güçlük, iyi ve çeşitli yazı bulmakta idi. Halkevlerinin Ülkü adını 
taşıyan dergisinde her aydın para almadan yazmalı deniyordu. Halkevlerindeki 
bütün kültür ve sanat faaliyetleri maddi bir karşılık beklenmeden, sadece hizmet 
fikri ile yapılıyordu. Böylece aydınlarımız halkevleri dergisine yazılarını da 
aynı hizmet duygusu ile karşılığında hiç bir şey aramadan vermeli idiler. Bu 
düşünce, gerçekte beklenilen meyveyi vermedi. Ancak prensibinden aynlmak da 
kolay olmadı. Nafi Atuf Kansu, bu kolaylığa erişmeden Halkevi Başkanı kaldığı 
müddetçe mecmuanın yazı işleriyle uğraştı..O, esasen lıalkevinde de memleket 
aydınlarından karşılıksız hizmet bekliyordu. Ancak buna beklemek demek doğru 
olmaz. Kansu, çevresinde yarattığı samimiyet ve sevgi ile insanları topluyor, 
çalıştırıyor ve bir fikir ve sanat hareketi yaratıyordu.

Her ay basında mecmuaya seksen sayfalık yazıyı da ayni samimiyet ve sevgi 
kuvvetiyle toplayan Kansu’nun emeklerini, on oniki büyük cilt ifade edebilir.

Ülkii’nüıı ilk tertip koleksiyonlarım karıştıracak olanlar belki de onun adına 
pek az rastlarlar. Adeta o, bu ciltlerde yok gibidir.Fakat Nafi Atuf öyle mizatça bir 
insandı ki yapılan şeylerde görünmeyi hiç istemezdi. Böyle bir görünüşe müsait 
herhangi bir havayı derhal değiştirir “ iş oluyor ya canım, bizim görünmemize ne 
lüzum var” derdi.

Nafi Atuf Kansu’da emeğini gizlerken her hangi bir gururun, yaptığı işi 
kendine ufak görenlere mahsus kırıklığın izini görmek imkânsızdı. Onda bir 
çekingenlik duygusu, sözden ve sitemden uzak kalmak endişesi de yoktu.

Nafi Atuf Kansu’da gurur ve işi ufak görme kırıklığından iz bulunmazdı. 
Çünkü bu iki şey de adeta ona yaraşmaz, ondan Çok, hem çok uzak şeylerdi. 
Konuşmasında, oturup kalkmasmda, eşini dostunu aramasında hiç bir sunilik 
görülmezdi. Hoşgörürlüğü o kadar genişti ki kusurlu saydığımız işlerimizi 
kendisine karşı sorumlu insan sıfatıyle ezilerek sıkılarak acardık. O bunu sakin 
ve hatta saf neşe ile karşılardı. Bu hal, adeta “meseleyi anlatamadın mı?” diye 
insana üzüntü verirdi. Bir daha söylemek isterdik “canım anladık, kendini üzme 
bunlar olur” der, neden sonra, belki de birkaç gün geçirerek o meseleyi hatırlatır, 
düşüncelerini söylerdi.

Nafi Atuf Kansu; hiç bir işi ufak görmemiştir. Herhangi istemediği bir işe 
konulduğundan da kırıklık duymamıştır. Devlet idaresinde ve politikamla üst 
kademelere çıkanlar için herkesin mukadder saydığı bu makam bulunur. Nafi 
Atuf Kansu için de dostlarının ve tanıdıklarının çok yakıştırdıkları makam elbette 
vardır. Fakat bunu hatırlatacak ufak bir konuşma olsa, daha başlangıçta birkaç 
latife ile bahsi kapatır bir şey söyletmezdi.
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Nafi Atuf Kansu’nun emeklerini gizleyişinde yaptığı işlerin sorumluluğundan 
çekingenlik de yoktu.’’Aman söz ve sitemden uzak kalayım” endişesi de sessiz 
çalışmasına tesir yapmış değildi. Gerektiğinde sorumluluğu üzerine alır, cesaretle 
“Bu işi ben yaptım” derdi. Bir işten sorumluluğu yanında çalışanlara dağıtmaktan 
çekinir, böyle hallerde her zamanki yumuşak oturuşunu, tatlı çehresini bırakarak 
“bana sorunuz” diye dikilirdi.

Rahmetli Ülkü’nün doğrudan doğruya idaresinden ayrıldıktan sonra C.H.P, 
Genel İdare Kurulunda Halkevleriyle meşgul bir üye sıfatıyla yine mecmua ile bu 
sefer daha üst bir kademeden meşguldü. Burada gördüm ki Kansu müdür olarak 
seçtirdiği arkadaşının işlerine karışmak istemezdi. Fakat bu istemeyiş mecmua 
ile alakalanmamak manasına alınamazdı. O, iş başındaki arkadaşa yardım 
ediyormuşcasına öyle yumuşak ve efendice müdahaleleri olurdu ki kimse bunda 
gönül kırıcı bir taraf bulamazdı. Bilakis herkes memnun kalırdı. Bu hali bana 
onun amirlik meziyetini anlamağa çok yardım etmiştir.

Nafi Atuf Kansu’nun şöyle bakınca çok yumuşak görünen mizacının sert 
çeliğini, 1946 milletvekilleri seçiminde yakından görmek fırsatına eriştim. 
Türkiye’de ilk defa tek dereceli ve çok partili seçim yapılıyordu. C. H. P. adeta 
yer yer derin bir husumet havası içinde en kuvvetli adayları seçmek zorunda idi. 
O zamanın parti tüzüğüne göre de adayları C. H. P. Genel Başkanlık Divanı, yani 
Genel Başkan (İnönü) Genel Başkan Vekili (Başbakan Saraçoğlu) Genel Sekreter 
(Nafi Atuf Kansu) seçecekti. Tabiatiyle Divanın aday listelerini hazırlayacak 
Kansu idi. İl İdare kurullarında yapılan yoklama neticelerini ölçmek, beş bine 
yakın müracaatı taramak, bunun dışında şunun bunun lehde aleyhde yapılan 
yüzlerce telkini dinlemek, beş yüze yakın insanı içine alan bir listeyi divana 
çıkarmak rahmetli için oldukça ağırdı. Aynca bütün işler dar bir zamanda ve gayet 
mahrem olarak yapılmalıydı. Bu işler herkesle konuşulamazdı. Seçim gününe dc 
az zaman kalmıştı.

Rahmetli bu günleri telaşsız geçirdi. Herkesi dinledi. Yukardan atıp tutanları 
da, çok aşağıdan ricacı olanları da hep güler yüzle karşıladı. Sabırsızlanıp ne 
hiddetle, ne de nefretle kimseyi kapı dışarı etmedi.

O günlerde karşısına gelenlere ne ümit ne de ümitsizlik vermek istemiyordu. 
Bu çok güç işi, o hiç suniliğe kaçmadan yaptı. Seçime yaklaşıldığı gibilerde onu 
ziyaretten sonra:

- Nafi Bey bir şey demiyor camın, evet, hayır bir şey söylese yahut hal ve 
tavriyle anlatsa olmaz mı? diyenler çoktu. Gerçekten o ne diyebilirdi ve bir şey
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demesi doğru olurmuy du ? Kaldı ki kendisine gelenlerin bir kısmı biraz önce 
başka bir partinin de kapısını çalmış bulunuyordu.

Bu sıkıntılı günlerde onun ufak bir şikayetini duymadım. Fütursuz işine 
devam ediyordu.

1946 Temmuzunun ortalarında idi. Akşam üzeri birlikte hava almak için yaya, 
Dışkapıya doğru gittik. Dönüşte bizi selamlayan bir arkadaş için:

- Kemal Turan!.. Bak ne ümitlerle selam veriyor. Dostumdur, yarın belki de 
gücenecek amma ne yapalım. Bu iş bize düştü. Katlanacağız, demişti.

Gerçekten benim seçimle bileceğini sandığım güçlükler asıl ondan sonra 
başladı. Rahmetli seçimde gerçekten muvaffak. Ancak, Milletvekili olmayan 
bazıları ile bunların akrabası, arkadaşları bütün kusuru Rahmetliye yüklediler. 
Fakat hiç bir gün O kalkıp da “ Bunu ben yapmadım. Şu sebepten bu adam 
seçilmedi” demedi Bu inanımı bir vakıa ile de anlatmalıyım.

- Bir gün rahmetlinin odasında bir iş için konuşurken son seçimde adı 
listeye alınamıyan milletvekilerinden bir tanıdığım içeri girdi Seçim sırasında 
İstanbul’da hasta idi. Her halde seçilmeyişinin üzüntisiyle çıkıp gelmişti. Telaşlı 
ve muztaripti.

- Kemal Turan’ın yanınızda olduğunu öğrenince müsaadenizi almadan 
girdim. O beni iyi tanır. Birlikte dinleyiniz, dedi ve seçilememekten duyduğu 
acıları anlatmağa başladı. Haysiyeti çok kırılmış bir insan azabı ile vali olarak, C. 
H. R İl başkanı olanak, kardeşleri ve akrabaları çalışmış insan olarak memlekete 
hizmetlerini saydı. Maddeten uğrayacağı güçlükleri anlattı. “Niçin ben listeye 
alınmadım?’”

diye İsrarla ve hatta hiddetle soruyordu. Halbuki rahmetli de ben de biliyorduk 
ki bu zatın günleri sayılı idi, doktorlar hayatından ümidi çoktan kesmişlerdi. 
Kendini seçecekler de bunu biliyorlardı. Böylece yüzbinlerce insanın çırpındığı 
bir şeçin mücadelesinde elbette o günün yükünü taşıyacak kuvvetde insanların 
listeye girmesi lazımdı. Nasıl doktorlar şimdiye kadar bu hasta zata sağlık 
durumunu anlatamamışlarsa rahmetli Nafi Atuf Kansu da bu durumunu kendisine 
söyleyemezdi. Üçümüzün katıldığı bu acıklı hatta ağlamalı sahnede sadece 
hasta zat söylüyor, biz ikimiz önümüze bakıyorduk. Nihayet Nafi Atuf Kansu; 
arkadaşını hastalığından şüpheye düşürmek istemeyerek adaylık bahsini kısaca 
kader ve kısmete bağladı. Maddi sıkıntıların karşılanmasına çalışacağını söyledi. 
Hınçla, gelip yanında yarım saate yakın ağlayan sızlayan adama zayıf tarafını

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 115



duyurmadı. Onda başkalarına karşı husumet hissini uyandırmadı. Adeta müteselli 
ve müsterih uğurladı. Bir kaç ay sonra bu ziyaretçinin ölümü haberi geldiğinde 
Nafı Atuf Kansu ile o günü bir daha hayretle andık.

1947 kışında Mecliste ilk geçici Dilekçe Komisyonu kurulmuştu. Buraya, her 
komisyondan bir üye verilmişti. Anayasa’dan Nafi Atuf Kansu gelmişti. Orada 
da kendisiyle birleştik. Yorgunluğu ve hastalığı arkadaşlarca bilindiğinden bir 
kaç bin dilekçe üyelere dağıtılırken ona bir şey verilmemek istendi Fakat O, bir 
üye sıfatıyle bundan kendisine de hisse ayrılmasını istedi ve gayet kötü kâğıtlara 
bozuk ibarelerle yazılmış dilekçeler ve bunların bağlıları üzerinde günlerce 
çalıştı. Kitaplar karıştırdı. Hazırlandıkça her biri için komisyona açıklamalarda 
bulundu. Raporlarının esaslarını verdi.

Nafi Atuf Kansu; son bir yıl içinde yakınlarına üzüntü verecek derecede hasta 
idi. O, bunu duyurmamağa çalışır, daima iyimser görünürdü. Sağlığı üzerindeki 
her konuşmayı tatlıya bağlamak isterdi. Bunun için son yıllarda aramızdaki 
konuşmaların az çok değişmeyen bir kalıbı vardı. Bunu sadece aziz bir hatıra 
olarak değil onun metin seciyesinin bir örneğini vermek isteyerek anlatacağım.

Her rast geldikçe bana sorardı:

- Neler oluyor Kemal Turan?

Günün iç ve diş meselelerinden birini seçerek:

- Artık şu işte oluyor. Her şey düzeliyor, derdim .

- O iş olunca her şey düzelecek değil mi?

- Elbette düzelecek.

- Oh , oh , ne ala, bak buna sevindim. Demek her şey düzelecek. Bari hemen 
olsa derdi. Bunu aziz bir hatıra olarak yazıyorum. İşler birbirini kovaladığı ve 
herbiriyle dünyasının düzelmesine imkan ve inan olmadığı halde onun, böyle 
bir temayı sürekli latife konusu yapması sıhhatinin fenalaşmasına karşı metin 
kalmak istiyen mizacının bir ifadesidir.

Nafi Atuf Kansu, her şeyden önce bir terbiyeci idi. Adam yetiştirmek isterdi. 
Bunım için de yanındakilere hareket serbestliği verir, onları daima hissolunmaz 
bir ölçüde tuttuğu teşvikleriyle tenkitleriyle yetiştirmek isterdi. Bugünün yarının 
kültür ve politika, hayatına karışmış bir tek genç simanın yetişmesinde bizzat 
emeği vardır veya uzak yakın tesiri olmuştur. O istidatları sempati ile takip eder, 
korunmalarını isterdi.
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Gerçi Kansu, kimseyi kötülemez. Herkesin iyi olmasını beklerdi. Belki bıı 
yolda sert müdahelelere kalkışmazdı. Ancak sakin mizaciyle ve bütün hevesiyle 
yanlış yoldakilerin iyi istikameti bulmasını özlerdi.

Nafi Atuf Kansu belki de terbiyeci vasfının tesiriyle müesseselerin ancak 
serbestlik içinde inkişaf edeceğine inanırdı. Mesela Halkevlerini çalışmağa 
zorlamaktan ise onlarda işleme ihtiyacını yaratmağı tercih ederdi. Oradakileri 
uyarmağa çalışırdı.

Nafi Atuf Kansu, tanıdığı ve her zaman temas ettiği istidatlan, başında 
bulunduğu müesseseleri serbest bir terbiye sisteminde geliştirmek istediği gibi 
milletin yükselmesini de aydınların içten gelen cehlinden beklerdi. Seçkinlerin 
yetişmesi ne kadar ciddi bir mesele ise o seçkinlerin halkla yakın alakası ve 
onlara hakiki rehberlik vazifelerini yapmaları da o kadar lüzumlu ve nazik bir 
meseledir. Kısa bir deyimle o, otoriter değil, yetiştirici bir terbiyeci idi, Böylece 
gerçek demokrasi taraflısıydı. Bir yazısında aynen şu cümleler vardır

“Demokrasi, millet yapısının en iyi rejimidir. Halkı yetiştiren mürşitler, 
liderler... O mürşitleri ve liderleri yartan halk..hep hakiki demokrasiye 
borçludurlar. Bu bakımdandır ki asıl halk terbiyesi denilen şey, asıl demokrasinin 
mahsulü ise hakiki ve ölmez bir demokrasi de hayat özünü en geniş ve şamil 
sahada, halkın terbiyesinden ve olgunluğundan alır.”

İyi amir faziletli baba, sıcak dost, dürüst iş arkadaşı; kısaca kamil bir insan 
olan Nafi Atuf Kansu için yazılacak şeyler çoktur. Bu yazı işini, yalnız kendisine 
beslenen saygı duygusu içinde değil, bir memleket borcu olarak yapmak: insana 
ancak vecd veriyor, ruha bir ibadet serinliği getiriyor. Elbette bu satırların her 
kelimesi onun varlığı duyularak yazılıyor, işte önümüzdeki beyaz sayfalarda 
onun asil çehresinin temiz çizgileri var. Ben yazarken siz okurken hep onun 
huzurundayız. Daha ne kadar çok onunla başbaşa kalmak isteriz değil mi?

Esasen kısa olan beşer ömrü içinde her günümüzü bin bir dünya meşgalesi 
doldurur.

Bu arada bizi büsbütün bırakıp gidenlere ayırdığımız sayfalar, saatler; 
onlar için beslediğimiz sevgi ve saygı ile ölçülemeyecek kadar dar olur. Gerçi 
bu çok elemli bir şeydir. Hattâ hepimizi biraz teselliden, biraz başka dünyayı 
anma huzurundan mahrum bıraktığı için ıztıraplı bir haldir. Ne yapalım ki, 
gerçek budur. Bu mecmuanın sayfaları tabiatiyle mahdut olduğu ve herkese 
bir miktar yer ayrıldığı gibi okuyan, yazanlar da sayılı anlar içinde yaşarlar ve 
zamanlarını parçalamağa mecbur kalırlar. Yann bizim için de birkaç sayfadan bir
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kaç ağlamadan fazlası ayrılamayacaktır. Bununla asla mütevazi şahıslarımızı bir 
kıyas konusu yapmak istemiyoruz. Daha çok sevdiklerimizi anmadan mahrum 
kalışımızın bir tesellisini arıyoruz. Evet hayat böyledir. Herkes zamanı gelince 
sonsuz yolculuğa gidecek, arkadakiler artık kısa kalan kendi zamanlan içinde 
öncekileri ancak, daha arkadakilere ufak tanıma fırsatları bırakacak, onlar da kim 
bilir neleri ne kadar anıp gidecekler.

Sonsuzluğa Kavuşan Nafi Atuf Kansu için

Vehbi SARIDAL

Nafi’nin 28 Ekim 1949 Cuma günü hayata gözlerini kapadığı haberini 
29 Cumartesi günkü Ulus gazetesinde okuduğum zaman bir türlü inanmak 
istemedim. Onunla son defa Mecliste konuşmuştuk, bana -Vehbi, iyiyim, 
sıhhatim düzeliyor, demişti. Fakat hayfa’ki gazetenin verdiği acı haber yanlış 
değil. Nafi’yi artık kaybetmiştik. 30 Ekim pazar günü biz henüz yaşayanlar 
tabutu önünde ona son vedaımızı yapmış ve gönüllerimizi saran ıztıraplar içinde 
onu mezarına götürmüştük. Ve işte şimdi aradan üç ay da geçti...

Ulus’un 30 Ekim pazar nüshasında aziz arkadaşımız Emin Erişirgil’in “Nafi 
Atuf Kansu” diye başlayan ve Nafi’den, ona aid hatıralardan bahseden yazısı 
çıkmıştı. 31 Ekim pazartesi günkü Ulus’da da yine aziz arkadaşımız Cevat 
Dursunoğlu’nun “Nafi Atuf Kansu’nun Arkasından” adlı yazısı vardı.

Nafi’nin ortanca oğlu ve benim yeğenim Ceyhun bana - Dayı sen de babam 
için yaz emi! diyordu. Cevat Dursunoğlu’da. “Ülkü’nün bir nüshasını Nafi için 
çıkaralım. Vehbi sen de hatıralarını yazmalısın”, demişti. Bunlar yerinde ve haklı 
hatırlatmalardı. Cevat’ın, Ceyhun’un bu ikaz ve işaretleri iledir ki, Nafi ile 38 
yıllık çok yakın ve öz bir arkadaşlığın hatıralarından bazılarını bu satırlarda 
toplamağa çalıştım.

1908 Meşrutiyet inkilabından sonra 1911 yılında rahmetli Emrullah Efendi’nin 
Maarif nazırlığı zamanında vilayet idadilerimizden on biri sultani mektebi haline 
yükseltilmişti. Ben de Edime Sultanisine hukuk, iktisat ve ahlak dersleri muallimi 
olarak tayin olunmuştum. Nafi’yi işte ilk defa 1326 - 1911 yılıma Ekim ayında 
Edirne’de görmüş ve tanımıştım. O Mülkiye mektebinden yeni çıkmıştı. Edirne 
vilayeti maiyet memuru olarak devlet hizmetine girmiş bulunuyordu. Fakat o
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zaman Edirne valisi bulunan Hacı Adil Bey, Nafi’nin sonraları “ İttihat ve Terakki 
Mektebi” adını alan “Nimeti Hürriyet” İptidai mektebi müdürlüğünde çalışmasını 
daha münasip görmüştü ve Nafi mektepçilik hayatına “Nimeti Hürriyet” de 
başlamıştı. Kısa zamanda Nafi ile çok dost ve çok samimi iki arkadaş olmuştuk. 
Onun arzusu ile ben de sultani mektebindeki derslerimin yanında Nimeti 
Hürriyet’de küçük öğrencilerimize hocalık yapmıştım.

O tarihlerde Edirne’de “Darüledeb” adında özel bir ilkokul daha vardı. Bizim 
Darülmuallimden yetişmiş olan aslen Çin Türkistanlı M. Masum adında bir 
zat bu mektebin müdürü idi. O zamanlar Edirne’nin tanınmış, iyi bir mektebi 
olan Darüledeb’de Nafi’de, ben de hocalık yapmış ve ders vermiştik. Nafi’nin 
sultanide, de hocalığı vardı. Milletvekillerinden Mahmut Nedim Gündüzalp, Ziya 
Cezaroğlu, Atıf Ödül, Bursa valisi Haşim İşcan ikimizin de talebelerimizdendi.

Nafi ile yakın arkadaşlığımız fikir sahasında kuvvetlenmişti. Kendisile 
beraber “Sa’y ve Tetebbu” adlı mecmuamızı tesis etmiş ve ilk sayısını 9 Şubat 
1326 -22 Şubat 1911 tarihinde çıkarılmıştık. O yıllarda yalnız Edirne’da değil, 
memleketimizin bir çok yerlerinde de kendisine çok iyi bir mevki sağlamış olan 
“Sa’y ve Tetebbu” muzu Balkan Harbine kadar neşre devam etmiş ve 50 nüsha 
kadar çıkarmağa muvaffak olmuştuk. “Sa’y ve Tetebbu” daki yazı arkadaşlarımız 
arasında vilayet maiyet memurlarından Gümülceneli Ali Galip (rahmetli Tokat 
milletvekili), Sultani tarih muallimi rahımetli M. Edip, edebiyat muallimi rahmetli 
İskeçeli Mehmet Sıtkı, kimya muallimi eczacı Salahaddin, Darülmuallimin 
müdürü KafkasyalI Mehmet Şerif, şimdi Merkez Bankası müşaviri bulunan 
ve Hikmet Saııih müstear adiyle yazı yazan Namık Zeki, Reasürans eski genel 
müdürü Edirne’li Rabbani Fehmi, Darüledeb müdürü M. Masum, Japonya’da 
tahsilde bulunan Mülkiye mezunu Haşan Fehmi, İsviçre’de tahsilde bulunan 
İlyas Ragıp Nureddin, evvelce Eskişehir milletvekili İzzet Ulvi... gibi kıymetli ve 
genç kalem sahipleri vardı.

Nafi “Sa’y ve Tetebbu”da felsefeye, sosyolojiye, edebiyata aid yazılar 
yazmıştı. Fakat yazılarından bir çoğu daha ziyade pedagojiye ve mektepçilik 
mevzularına dairdi. (Pestalozzi) ve (Froebel) Nafi’nin yazılarında incelemeye 
çalıştığı simalardandı. Denilebilir ki, “Sa’y ve Tetebbu Mecmuası” ve “Nimeti 
Hürriyet Mektebi” terbiyeci ve mektepçi hüviyeti ile Nafi’yi yetiştiren ilk iki amil 
olmuşlardır.

Yine aynı yılda Edirne’deki münevver gençlerin ve muallim arkadaşların 
iştiraki ile ve Halka umumi dersler vermek, gece dersleri açmak, öğretmen 
yetiştirmeğe çalışmak maksadlariyle bir (Mahfeli Muallimin) kurmuştuk. Nafi bu
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mahfelin en hararetli bir unsuru idi. Onun değerli çalışmaları sayesinde muallimler 
manfeli o tarihlerde Edirne’nin çok başarılı ve mümtaz bir müessesesi haline 
gelmişti, İstanbul caddesinin liseye doğru, çıkan yokuşla birleştiği köşedeki güzel 
bir binada açılan bu müessese o zaman için Edirne’de bu günkü Halkevlerimizin 
yapmakta olduğu hizmetleri görüyordu. Balkan harbinden evvel nüfusu 80.000 e 
kadar yükselen ve gerek kültür, gerek iktisat sahasında çok ileri ve hareketli bir 
şehir olan Edirne’mize genç Nafi’i iptidai mektebi müdürlüğünde, hocalıklarında, 
“Sa’y ve Tetebbu Mecmuasında” ve “Muallimler Mahfelinde” daima en başta 
gelen bir sima olarak görüyorduk.

Bu tarihlerde Nafi aynı zamanda Edirne’de İttihat ve Terakki’nin genç bir 
üyesi olarak memleketin siyasî faaliyetine de katılmıştı.

Rahmetli babası tabib mirlivası Hacı Aziz Paşa vazifesi dolayısiyle Mekke’de 
bulunduğu sıralarda Nafi 1890 yılında orada doğmuştur. Bu itibarla o (Abdünnafi 
Mekki) adını taşıyordu. Fakat çocukluğu, gençliği ve ilk tahsili daha çok Edirne’de 
geçmiştir. Ve bunun içindir ki, Nafi Edirne’yi her zaman çok sevmiştir.

O tarihlerde Nafi’nin rahmetli babası Aziz Paşa gene Mekke’de vazifesi 
başında bulunuyordu, Nafi annesi, iki kız kardeşi ve küçük kardeşi Şevket’le 
(Profesör Şevket Aziz Kansu) birlikte Edirne’de oturuyorlardı, o günlerde idi 
ki, küçük kız kardeşim rahmetli Ayşe Müfdale ile Nafi tanıştılar ve evlendiler. 
Bu akrabalıkla Nafi ile arkadaşlığımız daha çok kuvvetlenmişti. Nafi’nin ilk iki 
oğlu Yüksek Mimar Tuğrul ile Doktor Ceyhun bu evlenmeden dünyaya gelen 
yeğenleri indir. (Nafi’nin üçüncü oğlu Arman, kız kardeşimin 1337 yılında 
ölümünden sonra izdivaç ettiği sayın ikinci eşinden dünyaya gelmiştir.)

Balkan harbi başlayınca Nafi ve ben ailelerimizi İstanbul’a göndermiş ve 
bir çok arkadaşlarımızla birlikte Edirne’de kalmayı tercih etmiştik. Lüleburgaz 
muharebesi kaybedilince Edirne muhasara edilmişti. Muhasara ayları içinde 
Edirne’de mektepler kapanmış olduğundan hepimiz kale ve ordumuz için 
yardımcı hizmetleri deruhde etmiştik. Edirne’de kale içindeki Bulgar mektebi 
binasında açılmış olan askeri hastahanede müdürlük vazifesini Nafi ve müdür 
muavinliğini de ben yapıyordum. Bu vazifelerimizde 1329 -1913 mart ayı 
ortalarında kalenin sukutu zamanına kadar çalışmıştık. Muhasaranın başlaması 
ve uzaması, arada geçen kısa mütareke günleri, sonra muhasara harbinin tekrar 
başlaması ve nihayet Edirne kalesinin sukutu o günlere aid hatıralarımızın en 
hazin kısımlarındandır. Kalenin sukut ettiği gün “Hızırlık” tabyasından beyaz bir 
bez uzandığını çalışmakta olduğumuz hastahanenin penceresinden gördüğümüz 
zaman Nafi ve ben acı ve derin bir teessürle ve yaşaran gözlerimizle birbirimize 
bakışmıştık. O gün bizim için koca bir tarih sanki serilmiş ve yıkılmıştı.
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Sukuttan sonra Edirne’de bizleri sivil esir muamelesine tabi tutmuşlardı. 
Bu sivil esirlik hayatımız iki üç ay sonra Sofya, Rusçuk ve Bükreş yolu ila 
Karadeniz’den İstanbul’a dönebildiğimiz zamana kadar devam etmişti. (1329 
-1913).

İstanbul’a dönüşümüzde Nafi ile beraber ailece Pendik yakınlarındaki 
Dolayoba köyüne yerleşmiştik . Kiraladığımız beş on dönüm toprak üzerinde 
tavukçuluk yapmak teşebbüsüne atılmıştık. Ziraat mütehassısı Salih Zeki 
Bey’in telif ettiği Fenni Tavukçuluk kitabı bu teşebbüste yegane rehberimizdi. 
Köylerden iyi cins tavuklar seçmiş ve almıştık. Onlar için tel ile ayrılmış gezi 
sahaları ayırmış, kitaptaki şekilde ve ölçülerde kümesler yaptırmıştık. Ümid 
dolu heyecanlar içinde yaptığımız bu işleri gören köylüler tereddütle başlarnı 
sallıyorlar ve çıkmaz bir işe girişmişsiniz galiba demek istiyorlardı..

Gerçekten bu işi başaramadık. Bir iki ay sonra kümeslerimizde salgın bir 
tavuk hastalığı başlamıştı, her gün birçokları ölüyorlardı, O yılın yaz sonlarına 
doğru idi bu işten vazgeçtik ve Dolayoba’dan ayrıldık. Dolayoba’da muvaffak 
olamamıştık. Fakat bir daha memurluğa dönmemek kararımızda, sebat etmek 
istiyorduk, O yıllarda gençlerimizde köye dönüş ve köyde çalışma ve yaşama 
ülküsü hararetli bir gaye idi. Biz de ailelerimizle birlikle Anadolu’ya geçelim 
ve orada yerleşelim diye düşündük. Babam Niğde’ye çok yakın olan Bor’da 
doğmuş ve orada büyümüştü, Bor’da amcalarımın çocukları, torunları ve yakın 
akrabalarım vardı. Orayla gitmek vc onların arasına katılmak, hoca olarak çiftçi 
ve bağcı olarak orada çalışmak arzusu gönüllerimizde doğmuştu. Niğde ve 
ilçelerini gösteren büyük bir harita yapmıştık. Bu haritanın karşısına geçer, bu 
arzularımızın nasıl tahakkuk edebileceğini, Bor’da nasıl yerleşeceğimizi, nasıl 
çalışacağımızı konuşur ve birbirimize düşüncelerimizi söylerdik. Niğde’ye, Bor’a 
göçmek ve oralarda yerleşmek için beslediğimiz emele ulaşamadık. Hayatın akışı 
bizi Biga’ya götürmüştü.

Ağabeyim Ali Niyazi Sandal (şimdi Çanakkale Halkevi Başkanı) Biga’ya 
yerleşmişti ve onun (Biga Terakki Mektebi) adlı bir mektebi vardı. Bize yazdığı 
mektuplarda '‘Biga’ya geliniz mektepte hep beraber çalışalım” diyordu. Bu davet 
bize ümid dolu yeni bir çalışma sahası gösteriyordu. Çok uzun düşünmedik, 
kararımızı verdik. 1329 - 1913 yılının yaz ayları içinde ailelerimizle birlikte 
Biga’ya göçtük ve orada yerleştik. Nafi, ben ve ağabeyim üçümüz de Terakki 
mektebinde dersler veriyor ve çalışıyorduk. Terakki mektebinin iptidai ve rüşdi 
sınıfları vardı. BigalıIar da bu mektebi sevmişler, benimsemişlerdi. Mektebin 
öğrencileri de az değildi. Şimdi Türk Tarih Kurumu Genel Sekreteri olan Mustafa 
Uluğ da Terakki mektebindeki talebelerimizdendi. Biga’daki bu hocalık hayatımız
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ancak bir kaç ay sürebilmişti. Ağabeyimi Edime valisi Hacı Adil Bey İttihat ve 
Terakki mektebine miidür tayin etmişti, o Edirne’ye gitti ve Biga Terakki mektebi 
kapandı, biz de yine İstanbul’a döndük.

O yıl Maarif Nezareti Beyrut’da ve Bağdat’da iki hukuk mektebi açmıştı. Ben 
Beyrut hukuk mektebi idare hukuku ve ceza hukuku dersleri muallimliğine tayin 
olunmuş ve Beyrut’a gitmiştim, İstanbul’da kalan Nafi bir müddet İstanbul Vakıf 
mekteplerinin idaresi işine katılmıştı. 1915 yılında Nafi Bursa Muallim mektebi 
müdürlüğünde çalışıyordu. O yılın yaz tatilinde Beyrut ve Şam’dan Bursa’ya 
gelmiş ve Nafi ile kardeşimi ve küçük Tuğrul’u ziyaret etmiştim. Nafi Bursa 
Muallim Mektebi müdürlüğünden memnundu. Ruhi varlığı ümid dolu ve şendi. 
Karısı kız kardeşim Müfdale de Bursa Muallim mektebinde aldığı vazifesiyle 
Nafi’nin çalışmalarına katılmıştı. Nafi’in Bursa Muallim mektebi müdürlüğünde 
geçirdiği yıllar onun terbiyecilik ve mektepçilik hüviyetini daha çok belirten ve 
olgunlaştıran bir devreyi teşkil eder. Çok kıymetli arkadaşları da vardı. Onların 
arasında öğretmen rahmetli Hulusi’yi, Öğretmen Rodoslu Nevzad’ı hatırlıyorum. 
Şimdi Eğitim Bakanlığında Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olan Faik Reşit Unat 
da Nafi’in Bursa Muallim mektebinde yetiştirdiği değerli talebelerdendi.

Bursa Muallim Mektebi müdürlüğünden sonra 1337 - 1921 yılının sonlarına 
kadar Nafi’i Fuad Şemsi’nin müdürlüğü zamanında Darüşşefaka Müdür 
Muavinliğinde, Ebulmuhsin Kemal’in ve Servet’in müdürlükleri zamanında 
İstanbul Darülmuallimin Müdür Muavinliğinde ve bu vazifelerinden sonra da 
Darüleytamlar Müdür Muavinliğinde görürüz. 1915 den 1921 sonralarına, kadar 
Birinci Dünya Harbi içinde geçen bu yıllarda Nafi’nin bu mektepteki çalışması 
çok yorucu olduğu kadar başarılı olmuştur. Ve bu çalışmaları ile memleketimizin 
terbiyecileri arasında en mutena, yerini almış bulunmaktadır. Emin Erişirgil’in 
yazısında anlattığı gibi “Muallim” adlı meslek mecmuasını Hüseyin Ragıp Baydur, 
Emin Erişirgil ve Nafi Atuf Kansu bu devre içinde 1916 yılında çıkarmışlardı. 
Nafi “Fenni Terbiye Tarihi” adlı kıymetli eserini de 1916 yılında neşre muvaffak 
olmuştu.

Ben 1332 - 1916 yılında İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesinde rahmetli 
Mustafa Şerifin müderris olduğu İdare Hukuku Kürsüsünün müderris muavini idim. 
Mustafa Şeref Ticaret Nazırı olunca onun karar ve tensibi ile Almanya’ya Berlin’e 
gitmiştim. O yıllarda Nafi, Kadıköy’ünde Sakız Ağacındaki müteaddid büyük 
binalara yerleştirilmiş olan Darüleytamların başında müdür olarak çalışıyordu. 
Birinci Dünya Harbini sona erdiren mütarekeden sonra Darüleytamlarımız 
binalarından çıkarılmışlardı. Yetim çocuklarımız me’vasız bırakılmışlardı. 1919 
Mayısı sonlarında Almanya’dan İstanbul’a döndüğüm zaman Nafi’i çok kederli 
ve üzgün bulmuşdum. Ben ve karım Nafi ve kardeşim Müfdale ile beraber 
Bostancı’da oturuyorduk. Nafi’nin ortanca oğlu Ceyhun 7 Aralık 1919 da orada

122 C u m h u r iy e t E ğ ilim  D e v rim in iı ı M ü lk iy e li M im a rı



dünyaya gelmişti. Nafi dağıtılan Darüleytamlarını toplamağa ve yetimlerimizi 
yaşatmağa uğraşıyordu. Ben de İstanbul Ali Ticaret Mektebinde hocalığıma 
başlamıştım. Düşman devletler Mondros Mütarekesi şartlarını bozmuşlar ve 
İstanbul’u işgal etmişlerdi. Fındıklımdaki Meclisi Meb’usan kapatılmıştı. Birçok 
vatan severler Malta’ya sürülmüşlerdi. Bütün yurdumuz gibi İstanbul’umuz da en 
acı ve en ızdıraplı günlerini yaşıyordu. Türk milleti düşmanlarının istilâsı altında 
kalamazdı. Yer yer Reddi İlhak Cemiyetleri teşekkül ediyor ve milletin istiklalini 
kurtaracak yol aranıyordu. Atatürk, Türk Milletinin aradığı istiklalyolunda 
bir nur gibi parlamış ve 1335 - 1919 Mayıs’mın 19’unda Samsun’da Anadolu 
topraklarına ayak basmıştı. Erzurum, Sivas Kongreleri toplanıyor ve yurdun 
her tarafındaki milli mücadele hareketlerini bir araya getiren ve birleştiren 
“Müdafaayı Hukuk Cemiyeti” kuruluyor ve nihayet 23 Nisan 1336 - 1920 de 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi açılıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti Atatürk’ün başkanlığında İstiklal Savaşını idare etmeği eline almış 
bulunuyordu. Nafi de, ben de artık İstanbul’da daha çok kalamazdık. Ankara’ya 
gitmeğe ve millî istiklal savaşına katılmaya karar vermiştik. 1337 - 1921 Ocak 
ayının sonlarına doğru Karadeniz’e kalkan bir vapurla gizlice İnebolu’ya hareket 
etmiştik. Ailelerimizi İstanbul’da bırakmıştık. Şimdi Malatya milletvekili olan 
Mehmet Sadık Eti de bu yolculuğumuzda, arkadaşımızdı ve Nafi’in Mülkiye 
mektebinde sınıf arkadaşı olan halen Gümüşhane milletvekili Ahmet Kemal 
Varınca Büyük Millet Meclisi Hükümetinin İnebolu kaymakamı bulunuyordu. 
O yıl kış çoktu, İnebolu’dan Kastamonu, Çankırı yolu ile Ankara’ya gidişimiz 
oldukça zahmetli olmuştu. Fakat Ankara’nın azimli, iradeli ve serbest havasını 
teneffüs ediyorduk. Gönüllerimiz tatmin olunmuştu.

Nafi Ankara’da ilk resmi vazife olarak Matbuat Umum Müdürlüğü Fransızca 
mütercimliğini deruhde etmişti. Aynı zamanda “Hakimiyeti Milliye” gazetesinde 
yazmağa devam ediyordu, Hüseyin Ragıp Baydur’un Paris sefareti müsteşarı 
olarak Ankara’dan ayrılmasından sonra onun yerine geçmiş ve “Hakimiyeti 
Milliye’nin yazı işleri müdürlüğünü de yapmıştı. Mektepçi ve terbiyeci Nafi’nin 
hüviyetinde görülüyor ki, ayni zamanda gazetecilik vasfı da vardır.

Ankara’ya gelişimizden, çok kısa bir zaman sonra İstanbul’da Nafi’nin eşi 
ve benim kız kardeşim Miifdale’nin ansızın ölümü haberini almıştık. Teşhis 
olunamayan bir apandisit krizi ile zavallı Müfdale’yi genç yaşında kaybetmiştik. 
Bu ziya karşısında çok elemli ve tesellisiz idik. Anasız kalan Tuğrul’u ve Ceyhun'u 
Ankara’ya getirttik. Tuğrul 5-6 yaşlarında idi, fakat Ceyhun henüz pek küçüktü. 
Nafi bütün sevgi ve şefkati ile bu iki yavruya itina ve ihtimam gösteriyordu. Nafi 
bu tesellisiz hayattan kurtulmalı idi. Evlenmeli idi. Onun bu düşüncesini çok 
doğru bulmuş ve kendisine uzanan eli kabul etmesini söylemiştim. Nafi ikinci eşi 
ile evlendi, Tuğrul ve Ceyhun bir anneye daha kavuştular.
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O yıllarda Ankara’da Matbuat Müdürlüğünün teşebbüsü ile ve umuma 
mahsus olmak üzere yanan Milli Eğitim Bakanlığı binasında “Halk Dersleri” 
ve daha sonraki adıyla “Serbest Ali Dersleri” açılmıştı. Bu dersler belli bir 
program dahilinde veriliyordu. Serbest ali dersler mtiessesesi bu günkü Ankara 
Üniversitesinin ilk müjdesi idi. Nafi orada da vazife almış ve kendisine ayrılan 
mevzu sahasında dersler vermişti.

Nafi bir müddet Kayseri Lisesi Müdürlüğünde çalışmıştı. Kayseri’den sonra 
da Ankara Lisesi Müdürlüğüne getirilmişti.

O sırada ben de İktisat Vekaleti Umum Ticaret Müdürü idim. Ankara 
Lisesinde de iktisat dersi okutuyordum. O yıllarda Ankara’da “Türkiye Muallime 
ve Muallimler Demeği” kurulmuştu. Vasıf, Necati. Mahmut Esat, Hamdullah 
Suphi, İsmail Habib, Servet. Nafi ve ben bu demeğin kurucu üyeleri arasında 
idik. Hatırımda yanlış kalmamış ise Nafi bu derneğin umumi katipliği vazifesini 
üzerine almıştı. Yine o yıllarda. Ankara’da ilk defa toplanmış olan bu günkü 
Maarif Şurasının ilk nüvesini teşkil eden “Heyeti İlmiyede” de Nafi mesaisiyle 
temayüz etmişti. Ankara Lisesi Müdürlüğüne sonra Nafi Maarif Vekaletinde 
idari işlere geçmiş ve Orta Tedrisat Umum Müdürlüğünde, Maarif Vekâleti 
Müsteşarlığında geçen uzun hizmet yularında Türk Eğitimi için muvaffakiyetle 
çalışmıştır. Nafi’nin bundan sonraki hizmeti daha çok teşrii ve siyasi sahadadır. 
Büyük Millet Meclisine ilk defa Erzurum Milletvekili olarak girmiş ve 
Mecliste Maarif Komisyonu Başkanlığına seçilmişti. Altıncı, yedinci ve 
sekizinci devrelerde Kırklareli milletvekili bulunuyordu. Meclisteki mesaisinin 
yanı başında Cumhuriyet Halk Partisinin Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak da uzun yıllar çalışmıştı. 1946 seçimlerinden evvel 
Genel Sekreterlik vazifesi kendisine tevdi olunmuştu. Sağlık sebebleriyle bu 
hizmetten çekildikten sonra da 1947 Kurultayında Parti Divanı üyeliğine seçilmiş 
bulunuyordu.

Nafi son yıllarda şeker hastalığından muztaripti. Oğlu doktor Ceyhun babasının 
bu hastalığım tedaviye çok ihtimam ediyordu. Fakat aziz Nafi vücutça bitkindi 
rahatsızdı. Onun için onu sevenler, hepimiz çok endişeli idik ve çok üzülüyorduk. 
Nafi nihayet sonsuzluğa kavuştu, onu kaybettik ve biz arkada kalanlar teselli 
bulmaz izdıraplarımızla kadere boyun eğdik.
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Nafi Atuf için

Sedat ÇUMRALI

Nafi Atuf Kansu’nıın adı; iki cephece çok verimli bir çalışmayı sembolleşmiştir.

Edirne’de duyulmağa başlayan terbiyecilik rolü, uzun yıllar mektepçilik 
hayatımızın en parlak örneklerinden birisini vermiştir.

Garp alanında bir terbiye mefhumunun sayılı ve fedakâr mümessili halinde 
maarif tarihimize girmiş olan Kansu, hür bir disiplin fikrini öğreten bir şahsiyet 
olmuştur.

O zamana kadar sadece saygı ve korkuya dayanan terbiye sistemimizi hür 
bir disiplin kadrosuna almağa ömrünü vakfeden Nafi Atuf’u, Türk mektepçiliği 
unutamıyacaktır. Kayseri Lisesi Müdürlüğü ve hocalığı Türkiye’ye yayılan 
örneklerdendir.

Nafi Atııf’u politikacı olarak her zaman samimi görürüz. Meslek 
politikacılığının dağdağa ve ihtiraslarından daima uzak kalmıştır. Halkevleri 
Bürosunda sessiz sadasız gayret ve emekleri her zaman yada değer mahiyettedir.

Politikada, dar zihniyet ve görüşü daima reddetmiş ve her işi bir memleket 
meselesi olarak düşünmüştür. Halim, selim görünüşünün altında acıyan bir kalbe, 
şefkat merhamet dolu bir vicdana sahipti. Fikirlere, düşüncelere hürmet eder, 
kendi fikirlerinin samimiyet ve olgunluğuna da hürmete mecbur ederdi.

Halk Partisi Genel Sekreteri olarak daima saygı telkin etmiştir. Şahsiyeti “içine 
dönük”dü. Görünüşünden çok daha derin bir iç alemi vardı. Muvaffakiyetlerini 
beraber çalıştığı kadroya maledebilen ve şahsi idiadan uzak kalan bir nisandı. 
Şahsi dostluk ve arkadaşlığına, hususi sohbetlerine doyum olmazdı.

İyi hatırlarız: Bir defasında Meclis Başkan Vekilliğine en çok rey alanlar 
arasında iken bu vazifeye daha elverişli gördüğü bir arkadaşı lehine derhal feragat 
etmişti.

Nafi Atuf Kansu, bu hüviyet ve şahsiyetiyle hâtıralarda daima yaşayacak bir 
insandır.
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Nafi Atuf Kansu

Suııt Kemal YETKİN

Büyük kayıp. Epey zamandanberi rahatsız olduğunu işitiyorduk. Arasıra bilge 
gibi narin vücudu ile Mecliste görüldüğü oluyordu; bu haline o kadar alışmıştık 
ki, bir gün aramızdan ayrılacağını hiç düşünmemiştik. Ölümü bizi gerçekten 
şaşırttı.

Nafi Atuf Kansu’yu ilkin yazıları, eğitim alanındaki çalışmalariyle tanıdım. 
Halkevleri Bürosunda güzel sanatlar masasına baktığım sıralarda kendisini 
daha yakından tanımak fırsatını buldum, ineç bir zevki, geniş bir kültürü vardı. 
Ama hiçbir zaman bunları göstermez, daha doğrusu göstermek istemezdi. Onun 
kadar içine kapalı olarak yaşıyan, iç alemini olgunlaştırmağa çalışan aydın az 
gördüm. Bunun için olsa gerek, konuşmaktan çok dinlemeği severdi ama bu iç 
adamı, vazife başında doğruyu gören bir iş adamı oimaktan hiç bir zaman geri 
kalmamıştır.

Halkevleri Bürosuna zaman zaman gelir, toplantılarımıza başkanlık ederdi. 
Memleketi yakından ilgilendiren türlü kültür konularında çetin tartışmalara 
kapıldığımız olurdu. Bazı haklı isteklerimizi imkânların darlığı yüzünden kabul 
edemediği zaman, derin bir üzüntü ile dolan gözlerini hala görür gibiyim.

Nafi Atuf Kansu’nun türlü alandaki hizmetlerini memleket daima saygı ile 
anılacaktır. O ’nun en az bilinen tarafı yazarlığıdır. Güzel akıcı bir dili vardır. 
Ülkü’de çıkan yazılarını okuyup da bunu farketmemeğe imkân yoktu. Yeni ve 
eski yazılarından bir seçmeyi Partimizin bastırmasını dilerim. O ’nu bundan daha 
iyi anmak olamaz.
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NafiAtuf Kansu

Tezer TAŞKIRAN

Son aylarda kıymeti maarifcilerimizden bir kaçını birden kaybettik. Nafi Atuf 
Kansu, İbrahim Alaettin Gövsa ve nihayet Hıfzı Tevfik; üçü de aynı tarzda, ani 
bir kalp sektesi ile öldü. Birisi hastahane odasında çok hasta eşinin iztiraplannı 
paylaşırken, öteki Mehmet Akif için güzel bir yazı yazarken ve sonuncusu da bir 
memleket meselesine ait makalesini ta marnladıktan sonra...

Nafi Atuf Kansu, bütün ömrünü memleket hizmetlerine vermiş, mütevazi, 
sade, gösterişsiz, dışı içinde, zengin ve derin bir iç alemi olan büyük bir insandı.

Onu Edirne’deki ilkokulda genç idealist bir öğretmen olarak tanıyanlar, 
daha sonra Bursa ve İstanbul muallim mektepleri başında bulunduğu öksüz 
yurtlarında çalıştığı, İstiklal mücadelesi sıralarında Ankara’da lise müdürlüğü 
yaptığı. Cumhuriyetin ilk Maarif Müsteşarı olarak çalıştığı, milletvekili olduğu 
ve Cumhuriyet Halk Partisinde Genel Sekreterliğe kadar ağır ve mesuliyeti işleri 
omuzlarına aldığı günlerde daima ayni şahsiyetin, hiç tenakuza düşmeden, bir 
bütün halinde devam ettiğine, gösterişten uzak vazife aşkı, tevazu ve sükûnetle, 
çalıştığına şahit olmuşlardır.

Maarifte ağır vazifelerin başında bulunduğu zaman bir öğretmen, partide 
önemli mesuliyetler taşıdığı sıralarda Halkevleri Danışma Kurulu üyesi olarak 
onunla yaptığım temaslarda bir tek kere kendisinden bahsettiğini işitmedim. Kırk 
yıl durmadan, dinlenmeden çalışan bu olgun insanın konuşmalarında çekilen 
zahmetler, şahsi hizmetler yer almazdı.

Son zamanlarda solgun ve yorgun yüzünde derin iztirap çizgileri yer almıştı. 
Bir çok sıkıntılara hayat arkadaşının ciddi hastalığı da eklenince omuzları 
çökmüştü.

Öyle zannediyorum ki, Kansu için kendisi yoktu başkaları vardı ve galiba 
böyle olduğu için ilahi emir de onu kimseye zahmet vermeden bir anda ebediyete 
çağırdı.
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Nafi Atuf Kansu’nun Terbiyeci Şahsiyeti

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz KANSU

O memoire es-tu un bien fa it du 
ciel ou un supplice de l ’enfer?

LA MARTİN

Ölümünden pek az önce bana, “öp beni Şevket” diyordu. Onu ağlayarak 
öpüyordum. Yaşamak istiyordu. Ölümle mücadelesi bile bir ilahi irade 
mücadelesi oldu kardeşimin. Ben rahmetli büyük ablam Müşfika, ağam Nafi 
Atuf ve küçük ablam Ayşe Saibe'den sonra dört kardeşin en küçükleri idim. 
Soyadı Kanunu kabul edildikten sonra bizim de bir soyadı almamız lazımdı. 
Gerçekten Kastamonu'lu büyük dedemiz Ali Ağa bir “Serdengeçti” ve Emin 
Ağa bir “Muytap” oğludur. Ağabeyim bu hususta fikrimi sordu. Ben Türk Tarihi 
araştırmaları ile meşgul olduğum sıralarda idi. Doğu Asya’daki Kansu eyaletinin 
adı çok hoşuma gidiyordu. Yakın akrabamız olan rahmetli Mazhar Müfit, 
Ekren adını teklif ediyordu. Ben Kansu’yu ileriye sûrdum. Tercih hakkını bana 
bıraktılar. Kansu’yu tercih ettim. Bir akşam, ölümsüz Atatürk, Mazhar Müfît’ten 
hangi soyadını alacağımızı sorunca, o da Şevket “KANSU” diyor demiş. Bundan 
çok memnun olan Ata, Kansu adını 3.2.1934 tarihini taşıyan el yazısı ve imzası 
ailemize verdi.

Ağabeyim kelimenin tam manası ile bir mürebbi idi.

Ben daha çocukken çıkardığı kitapları bana hediye eder ve altına şöyle 
yazardı: “Kardeşim Şevket,, büyüdüğün vakit okursun; sana gönderdiğim bu 
kitabı sakla olmaz mı mini mini kardeşim.” Ben ilk okuma zevkini kardeşimin 
kitaplarından kazandım. O, benim Edirne’de “Nimeti Hürriyet” ilk okulumda 
hocam ve müdürümdü. Lisenin (Sultani) ilk sınıflarında iken “Fen Terbiye Tarihi” 
adlı bir eseri 1916 yılında Meşrutiyet devrinle Maarif-i Umumiye Nezareti telif 
ve tercüme kütüphanesinin 58. numarası olarak yayımlanmıştı. “Fen Terbiye 
Tarihi”ni ki 1939 da Muallim Mektebi kitapları serisinden olmak üzere Pedagoji 
Tarihi adı altında 5. baskısı yapılmıştır, üç dört defa tekrar ederek okuduğumu 
hatırlıyorum. Bu güzel ve faydalı kitabin birçok satırlarım, burada anlatılan 
birçok büyük düşünce adamlarının hayatlarını adeta ezberlemişimdir.

Felsefi kültürümün geniş hatlarını ve ilk temellerini bu eserden kazandığımı 
itiraf ederim. Nasıl ki tarih kültürüme de o zamanlar Leon Cahun’den rahmetli
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Galip Bahtiyar tarafından tercüme edilen “Gök Bayrak” tesir etmiştir. Ağabeyim 
Nafi’yi daima saygı ve hayranlıkla karışık bir duygu ile sevmişimdir. Aramızda 
13 senelik bir yaş farkı vardı. Terbiyeci olarak daima “Sevgi, hürlük ve şahsi 
teşebbüs” prensibini savunmuştur. Manevi hayatımda büyük bir yer tutan 
kardeşim, bütün hareketleri ile bana “kendi kendine yetişmek ve kendine 
güvenmek” telkin etmiştir.

Yıllarca önce bana yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu: “... On iki sene 
tahsil gençliği harap ediyor. Okumak, hayatta muvaffak olmak, hayatta insanca 
yaşamak içindir. Yoksa okumak, okumak için değildir...” “Bir mesleği seven 
adam o mesleğin eri olmak için bütün fedakârlıklara, zahmetlere katlanır. Büyük 
meslek adamlarının hayatlarında, tarihçelerinde daima büyük fedakârlıklar, 
mahrumiyetler, ıztıraplar mukayyettir kardeşim, bunu unutma!..” Kardeşim 
doktor olmayı çok istemiştir. Bana, “Ben Edirne idadisinin beşinci sınıfında 
iken Tıbbiyeye girmek istemiştim. Anamın ve babamın fazla şefkatleri buna 
mani olmuştu. Şimdi şüphesiz pişmanım, ısrar etmiş olsaydım bugün ben de bir 
doktordum.” diye yazarak bu isteğini açıklıyordu.

“Çok zekadan ziyade kalple keşif olunabilir” sözüne inanırdı. 1916 yılında 
“Türk Yurdu” dergisinde çıkan “Terbiyede Muhabbet ve Nüfuz” adlı bir 
makalesinde “Kalp, çocukta zekâdan çok daha evvel inkişaf ediyor. Ufak bir 
ismizaz, ekseriya küçük çocukları rencide etmeye kafidir. Çok defa görülür ki, 
talebe, daha ziyade mualliminin kalbine sokulmak ister. Onu sever, hattâ anasına 
ve babasına çok defa tercih eder. Böyle pek çok sevilen muallimlerin, talebesini 
pek çok seven muallimler olduğunda hiç şüphe etmiyelim. Edirne’de bir iptidai 
muallimini tanıyorum; bu muhterem ihtiyar otuzu mütecaviz senedenberi 
muallimlikle uğraşıyor; fakat o kadar derin muhabbette ki.. Menakıbını dinledim: 
Otuz sene her sabah namazdan evvel erken mektebi kendisi açar; çocuklarını 
beklermiş. Ancak fevkalade bir hastalık onu mektebinden, çocuklarından 
alıkoyabilirmiş. Bu zamanda bile o daima talebesini düşünürmüş. Şimdi uzun 
senelerin barı metaibi altında çökmüş bu ihtiyar ve muhterem muallim, bir 
çok taraflardan vukubulan davetlere rağmen gene mektebindedir. Çocuklarının 
gürültüsü arasında mesut yasıyor. En büyük zevki talebesinden bahis açmaktır, 
Bu muhterem zatın ölürken de son sözünün: Ah talebem, çocuklarım! olacağına 
kaniim... Memleketimizde muvaffakiyetleri ve temayüz eden muallimler de 
mutlaka çocukları, gençleri en çok sevenlerdir. (En iyi bir mürebbi ve muallim, 
alameti alnında doğar) diyorlar. Evet doğrudur. Böyle bu mürefabi ve muallim, 
kalbinde çocukluğa ve gençliğe bi-payan bir muhabbet ve hürmetle doğar... 
Çocuk yaslanarak muhitten pek çok intibalar ve itiyatlar aldıktan sonra onun 
terbiyesinde yslnız kalbim kullanmak hiç kafi değildir. Onbir yaşlarında bir
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talebem, nasılsa yemekte arkadaşının yüzüne bir şey atmıştı. Ben müteessir: “Ya, 
oğlum, sen bunu yapacak miydin?” dedim. Bu, onu ağlatmak, hüngür hüngür 
ağlatmak için kafi geldi. Bu teessür benim ile onun arasında yerleşmiş derin bir 
muhabbetten doğuyordu. Lâkin aynı vasıtanın pek muhtelif müessirat altında 
yetişmiş bir gence aynı tesiri aynı derecede vereceğini iddia etmem. Bununla 
beraber, sevildiklerini düşündüklerini anlayan gençlerin terbiyesinde muallimin 
kalbi şayanı ehemmiyet bir tesir icra eder. Onsekiz yaşında diğer bir talebem 
kaba bir muamelede bulunmuştu. Ben, bu dakikada onun fikrine, kalbine sözle 
müracaat edebilirdim, fakat böyle yapmadım. Yalnız ona, bu kabalığından 
müteessir olduğumu halimle ihsas eıtttm. Dört gün sonra, o, bana hareketinin 
hakikaten kaba olduğunu itiraf ve bir daha böyle bir harekette bulunınıyacağmı 
vaid ediyordu. Türk çocuklarının sevildiklerini anladıkları zaman, şımaracakları, 
yüz bulacakları fikrine kat’iyyen iştirak etmem. Bilakis unlar, muhtelif müessirat 
altında, daima sığınacak bir kalb arıyorlar..”

Kardeşim Nafi’nin terbiyeciliği sevgi ve itimada yani karaktere dayandığı 
kadar, tabiata da büyük bir pay ayırmaktadır. İstanbul’da 10 Temmuz 1916 
da, Hüseyin Ragıp Baydur, Emin Erişirgil ile beraber kurdukları (Muallim) 
dergisinin 1. sayısında “Tabiat terbiyesinden” adındaki yazısından, terbiyede 
tabiata ne kadar önem verdiğini anlarız, Bu yazısında der ki: “Terbiye yalnız 
şahıstan gelmez. Rousseau terbiyenin menabiini üçe çıkarmıştır. Şahıs, Tabiat 
ve Eşya. Bunlardan tabiat ve eşya vazifelerini bize danışmadan yaparlar. Bu 
sebeple onların tesiri daha, katidir. Şahıs, vereceği terbiyeyi tabiat ve eşyanın 
terbiyesi ile mecz ve telif etmeye mecburdur. Tarihî terbiyemizi tetkik ederken 
muallimlerimizin, mürebbilerimizin bu üç menabii terbiyeden iki sonuncuyu 
nekadar çok ihmal ettiklerini görürüz. Eski muallimlerimiz tabiat ve eşyanın 
terbiyesini hiçe saymışlar ve her-şeyi sözle ve şahısla verebilecekleri zannına 
düşmüşlerdir. Hiç düşünülmemiş ki istilakarTürk ordularının menbaları Asya’nın 
namütenahi bozkırlarıdır. Tabiat, arz. eşya, dağ, tepe, ağaç. bina... bütün bunlar 
milletlerin terbiyesine nekadar çok müessirdir!”

Ahlaka ve mekteplerde ahlâka gök önem verirdi. Ahlak (moral) terbiyesini 
yalnız bir kalb ve his terbiyesi değil, bir seciye meselesi olarak görürdü. “Çünkü 
bir ferdi, bir cemiyeti, bir milleti teşhis eden onun seciyesidir” derdi. (Türk Tarihi, 
Türk hayatı bize ahlakımızı vakur, şefik, gayırendiş olarak tanıtır.

Takdiri-ammeye mazhar olan tarihi simalar dahi fedakâr, metin, alicenaptırlar. 
Mekteplerde ahlak tedrisatını milletin büyük adamlarınla tercümei hallerinden 
bahsetmek yani “Tarihi Ahlak” yapmak sureti ile vermek taraflısı idi.
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Terbiyede ailenin ve kadının rolüne dair 1914 yılında Salı Beyin Terbiye 
mecmuasında “Bizde Aile ve Türk Yurdunda Aile Münasebetlerimiz” (1918) ve 
Muallim’de “Terbiyede Kadın” (1917) makaleleri ile bu ciddi sosyal konulara olan 
ilgisini göstermiştir. Terbiyenin bir sanat olduğu kadar bir ilim olduğuna da kaani 
idi. “Terbiyede Tarih ve Felsefe” adlı yazısında (Türk Yurdu, 1915) bu meseleyi 
etrafı ile incelemiştir. Muallim mecmuası kolleksiyonunu karıştıranlar onun, 
çocuklarımızın gelişimi hakkında bizde hemen ilk sayılabilecek Antropometri 
araştırmaları ve psikoloiik anketler yapıp yayınladığını göreceklerdir.

Ağabeyim son yıllarda yazdığı “Türkiye Maarif Tarihi” ni iki kitap halinde 
neşretmiştir. 1931 - 32 yıllarında çıkan bu iki kitap, bu sahada ilk eserdir ve 
büyük bir boşluğu doldurmuştur. Kendisi eserinin önemini takdir etmekle beraber 
ona “Bir Deneme” demek tevazuunu göstermiştir. Çünkü eserinin, başında “Bir 
Türkiye Maarif Tarihi yazmanının çok güç bir iş olduğunu bilenlerdenim” 
demektedir.

Sevgili Kardeşimin aziz hatırasını anmak için karaladığım bu satırlarda 
onun terbiyeci şahsiyetinin çizgilerini ve orijinalliğini, inkilap ve inkilabı takip 
eden Cumhuriyet yıllarındaki Maarif hayatımızın bereketli hamleleri içindeki 
çalışmalarının özetini ifade edemediğimi biliyorum. Bunu talebelerinin, 
dostlarının ve çocuklarının tamamlıyacağına eminim.

Nur içinde yat ağabey.

Nafi Atuf • • • 
Öğretmen, Terbiyeci, idareci

Faik Reşit UN AT

Nafi’i Atuf Kansu, öğretmen, terbiyeci ve idareci olarak daima başarılı ve 
verimli geçmiş meslek hayatiyle maarif tarihimizin hatırasına ve işlerine büyük 
yer ayıracağı, son yılların önemli maarif adamlarından biridir. Ne yazık, kendisine, 
çok sevdiği mesleği için daha verimli hizmetlerde bulunmak şansını saklıyan 
siyasi hayatında, omuzlarını çökerten ağır vazifelerin yükü altında yıpranarak 
pek erken aramızdan ayrıldı.
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Hayatımın bir devresinde talebesi oldum, öğretmenlik ettiğim bir okulda bir 
müddet müdürümdü. Birkaç yıl da Bakanlıkta yakın maiyeti atasında vazife 
aldım ve beraber çalıştım. Bu itibarla “Ülkü”nün, ona ayırdığı özel sayının bana 
verilen sayfalarında, Nafi Atuf Kansu’nun meslek hayatı hakkındaki hatıra ve 
bilgilerimi, onun Millî Eğitim Bakanlığındaki resmi tercüme-i hal dosyasındaki 
kayıtlara ve belgelere de dayanarak, bir araya toplamağa çalışacağım. Bununla 
Nafi Atuf Kansu’nun Türk maarif hayatındaki yerini ve meslekî hizmetlerini 
belirten nâçiz bir hizmette bulunarak ileride onun biyografisini yazacaklar için 
bir kanava çizebildiysem aziz hocama olan manevi borçlarımdan birazını ödemiş 
olmanın tesellisini duyacağım.

İlk öğrenimini Edirne’nin Taşlık ilkokulunda, orta ve lise tahsilini Edime 
Mülki idadisinde tamamlıyan Nafi Atuf, yüksek öğrenim için İstanbul’a gitmiş ve 
giriş müsabakasını kazanarak Mülkiye’ye yazılmıştı. 1910 da Mülkiye tahsilini 
bitirdiği zaman, o yıllarda bir kısım Mülkiyelilerin memleket hizmetinde görev 
aldıkları maarif sahasını emellerinin gerçekleşmesi için daha elverişli görmüş; 
çocukluğunu ve gençliğini yaşadığı muhite dönmüştü.

13 Eylül 1910 da Edirne İttihat ve Terakki Parti teşkilatının kurduğu “Nimet-i 
Hürriyet” Okulunun müdürü olarak işe başladı. Bir ay sonra idareciler bu genç 
Mülkiyeliye bir taraftan da devlet hizmetlerine hazırlanması için vilâyet maiyet 
memurluğu vermişler., üzerindeki okul müdürlüğünü vekâletle idare olunur ikinci 
bir görev halinde bırakmışlardı. Birkaç ay sonra okulun idaresinden ayrıldı ise de 
Türkçe ve Medeni Bilgiler öğretmenliğine Edirne’nin muhasara günlerine kadar 
devam etti. Ayrıca Edirne Ermeni Okulunun Türkçe öğretmenliğini yapıyor, bir 
yandan da on beş günde bir çıkarmağa başladığı “Sa’y ve Tetebbu” mecmuasiyle 
memleket fikir ve edebiyat alemine Edirne’nin sesini ulaştırmaya çalışıyordu. 
Pedagojinin ve sosyal hayat düzeninin ilgilendiği konular üzerinde çalıştığını 
buradaki yazılarından ve ikdam’da çıkan Edirne Mektuplan’ndan öğreniyoruz. 
Nafi Atuf’un bir ara da İsviçre’ye kadar uzandığını, orada ileri maarif ve terbiye 
ınüesseselerini yakından görerek ve tanıyarak kendisini meslek hayatı için daha 
verimli olmağa hazırladığını görüyoruz.

Balkan hezimetlerinin memleketin maddi ve manevi hayatında yaptığı büyük 
sarsıntılar Nafi Atuf’a, artık tamamen öğretim ve eğitim sahasında hizmet 
kararını verdirmiştir. Edirne muhasarasından kurtulur kurtulmaz, Biga’ya yakın 
akrabalarının yanına dinlenmek için gittiği vakit bile oradaki Numune Okulunda 
öğretmen olarak çalışmaktan kendini alamıyor. Kurtulan Edirne, harbin yıktığı 
veya dağıttığı ınüesseselerini yeni baştan kurarken açılan Darülmualliminin 
başına bu genç ve idealist hemşehrisini çağırıyor. Nafi Atuf böylece daha yirmi
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üç yaşında iken bir öğretmen yetiştirme müessesesinin başına geçerek Türkiye 
Maarif hayatı için beslediği ideallerin gerçekleşmesine yardım edecek genç 
öğretmen adaylarını istediği gibi hazırlamak imkânına kavuşuyor.

Okulun en genç öğrencilerinden belki daha genç olan bu müdür ve öğretmenin 
adı, Balkan felaketinin yarattığı intibah havası içinde benliğini bulmaya çalışan 
milli maarifimiz için gayret sarfedenler arasında yer yer beliren değerlerden biri 
oluyor.

Balkan Harbinden sonra Cemiyet-i Tcdrisiye-i İslamiye’nin başına geçenler, 
Darüşşafaka’ya yeni bir hayat ve terbiye anlayışı sokmak istemişler. Satı Beyi 
müdür yapmışlardı. Yeni müdürün kendisine seçtiği iki yardımcıdan biri rahmetli 
Nüzhet Sabit, İkincisi de rahmetli Nafi Atuf olmuştur. 8 Şubat 1913 te müdür 
yardımcısı, tarih ve hukuk bilgileri öğretmeni olarak vazifeye başladığı bu şefkat 
ve öğretim kurumumla ders yılı sonuna kadar çalışabildi. Bu üç terbiyecinin 
Darüşşafakada kısa günde ne yaptıklarını, müessede yerleşen yeni terbiye 
havasımı hazmedemeyen Cemiyet-i Tedriyesi’nin Satı Beyi vazifeden ayrılmağa 
mecbur etttiği gün, yüzlerce gence okullarını terk ettiren ruhun tecellisinde açık 
olarak görmek mümkündür sanırım.

Birinci Cihan Harbi seferberliği bütün memleket gençleriyle birlikte Nafi 
Atuf’u da Harp Okuluna götürmüştü. Bir müddet sonra hükümet bir kısım 
öğretmenleri terhis edince Maarif Nezareti, onu Bursa Darülmuallimini 
Müdürlüğüne tayin etti (7 Ekim 1914). Bir sonbahar günü akşamı Bursa’ya 
varan ve eşyasını otele bırakan yeni müdür, şehirden okula dönen ve hemen 
yarısını medreseden gelmiş sarıklı gençler teşkil eden Darülmuallimin talebeleri 
arasına kendine has tevazu ile karışmış ve onlarla birlikte okula girmiş, kapıcı bir 
yeni öğrenci sandığı yirmi dört yaşındaki bu çelimsiz delikanlının kim olduğunu 
araştırmağa bile lüzum görmemişti. Okulun ön bahçesinde gezinenler bu yeni 
arkadaşa hoşgeldin diyorlar, ilk akşamın yalnızlığından ve yabancılığından onu 
kurtarmak için etrafını sararak onunla konuşmağa ve tanışmağa çalışıyorlardı. O, 
hüviyetini belirtmeden yeni talebelerinden okul hakkında birçok bilgi edinmiş, 
hemen onların sempatilerini kazanmıştı. Ertesi günü bu gencin, okullarının 
yeni müdürü olduğunu adiyle saniyle öğrenince pek çok sevindiler ve ona 
daha candan bağlandılar. Bursa Darülmualliminine Nafi Atuf’la birlikte yeni 
bir ruh da girmişti. Müesseseye genç öğretmen yetiştirmenin sırrına mazhar 
öğretmenler bulmuş. Maarif Nezareti de istediklerini oııdan esirgememişti. 
Bursa Darülmuallimininin küçük talebe kadrosiyle bu yeni öğretmenler çabucak 
kaynaştılar. Leyli okullarımızın gelenekleri birer birer kırılmağa bağladı. Çoğu 
hocalardan daha yaslı olan öğretmen adaylariyle öğretmenleri arasında samimi 
ve ölçülü bir arkadaşlık kuruldu. Bir sofrada yemek yiyorlar, beraber geziyorlar,
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birlikte çalışarak bilgilerini genişletiyorlardı. Okulun küçük kütüphanesi 
günden güne zenginleşiyor, yeni kurulan özel dersane ve laboratuvarları ileri 
öğretim metodlarını uygulandığı canlı bir faaliyet merkezi olmağa başlıyordu. 
Kendi kendine talebe idaresinin memleketimizde ilk görüldüğü okullardan 
birisi de Bursa Darülmuallimini olmuştur. Her öğrencilim kendi yatağım bizzat 
havalandırıp düzeltmesi gibi bugün gayet tabii ve basit görünen hizmetlerden 
başlıyarak öğrencileri, içinde yaşadıkları büyük evin misafiri olmaktan çıkarıp 
sahibi haline sokan ruh, kısa zamanda yemişlerini vermeğe başlamıştı, izcilik ve 
spor okulun hayatında büyük ölçüde yerini almıştı. Nâfi Atuf. Darülmuallimin 
izcilerinin başında, ince bastonuna dayanarak, dağ, tepe, köy dolaşıyor. Bursa 
çevresinin bütün tarih ve tabiat zenginlikleri içinde bu yeni eğitim vasıtasından 
faydalanarak genç öğretmen adaylarının bilgi ve karakterlerini yükseltmeğe, 
onlarda vatan ve tabiat sevgisi duygularını arttırmağa çalışıyordu. 1915 yaz 
aylarında Uludağ ilk defa olarak karcılar’ınkinden başka Türk sesleriyle çınlamıştı, 
Bursa Darülmuallimini gençlerinin bu ilk Uludağ kampı, memleketimiz dağcılık 
faaliyetlerinin tarihini araştıracak olanları da terbiyeci Nafi Atuf’un hatırası 
önünde saygı ve takdirle durduracaktır.

O senenin sonbaharında bir izci seyahatinden dönerken Mudanya bağları 
arasındaki yolda dağınık gruplar halinde ilerliyorduk. Kasabaya üzüm indiren 
köylüler merkepleriyle birer ikişer yanımızdan geçiyorlardı, Bir dönemeçte, 
sahibi geride kalmış bir merkeple karşılaştık.

Arkadaşlardan biri hayvanı durdurmuş ve küfelerin birinden bir salkım üzüm 
almıştı ki müdürün: “Oğlum... buraya gel” diyen sesini duyduk. Yaptığı işin 
kötülüğünü derhal kavrayan arkadaş, süklüm püklüm kendisine doğru giderken, 
hayvan sahibi bize yaklaşmakta idi. “Görüyorum ki, dedi, canın üzüm istemiş, 
belki arkadaşlardan da başka isteyenler vardır. Şu parayı al, hayvanın sahibi ile 
görüş, bir miktarını satın alalım. Akşam kahvaltısı için mola vereceğimiz yerde 
hep birlikte yeriz”. Arkadaş hareketine bin pişman, hocanın emrini tahalukle 
yerine getirmiş ve hayatı boyunca unutamıyacağı bir ahlak dersi almıştı. Nafi 
Atuf’un insan vakar ve izzeti nefsini zedelemeden buna benzer İslah edici daha 
nice psikolog inceliklerini gördümse de önün o gün Mudanya yolunda Rum 
köylünün bir salkım üzümüne el uzatılmasına güz yummayışı ile Viyana yolunda 
üzümünü yedikleri Macar bağ kütükleri yanma, aldıklarından daha üstün tutarda 
paralar bırakan ecdadımın davranışı arasında gördüğüm bu benzerlik hocamızın 
verdiği bu ilersin hatırasını bende daima canlı tutmaktadır.

Nafi Atuf’tan sadece Bursa Darülmuallimini faydalanmamış, medeni bilgiler 
ve psikoloji dersleriyle Darülmuallimat’ın kızları da ondan feyiz almağa 
başlamışlardı.
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1915-1916 ders yılı başında İstanbul Darülmualliminden Müdür Muavini 
Hüseyin Ragıp Beyin (Roma Büyükelçimiz Baydur) ortaya önemli meseleler 
koyarak çekilmesi, zamanın kadirbilir Maarif Nazırına, Bursa’ daki başarılarıyla 
meslek muhitinde tanınan ve sevilen Nâfi Atuf’ıı bu göreve getirmek kararını 
verdirmişti. Belki de bu kararın altında bir müddet sonra onu doğrudan doğruya bu 
müessesenin başına getirmek tasavvuru da gizliydi. Her nedense İstanbul Darül- 
muallimini’nin müdür ve öğretmenleri yirmi beş yaşım henüz doldurmuş bu genç 
müdür yardımcısının tayininden memnun kalmadılar. Esasen o da Bursa’dan pek 
istiyerek ayrılmış değildi. 1915 Kasımı ortalarına doğru İstanbul’a gitti ve yeni 
vazifesine ancak Nazırın ısrariyle başladı. Şahsi dostu olan Maarif Nazırının bu 
tayinini önlemeğe muvaffak olamıyan Darülmualiminin Müdürünün, Nezaret 
daireleri üzerindeki nüfuzundan faydalanarak Bursa’ya resmen yapılan bu tayin 
tebliğini kendi okuluna göndertmediğini ve yeni muavinin bir müddet sonra o 
muhitte istenmediğini de hissederek kati çekilme kararını Nezarete bildirdiği 
vakit, okuldan ayrılma tarihini soran Nezaret yazısına, sıkılmadan Nafi Atuf 
Beyin bu vazifeye başlamadığı cevabını verdiğini de tercüme-i hal dosyasındaki 
belgelerden öğrenmekteyiz,

Nafi Atuf, İstanbul Darulmuallimindeki bu kısa müdür yardımcılığından 
çekilince Nezaret kendisini İstanbul Dartilmuallimatının pedagoji öğretmenliğine 
(27 Ocak 1916) tayin etmişti. O zaman maarif teşkilatı dışında bir takım okullar 
idare eden ve rahmetli Ürgüplü Hayri Beyin himmetiyle bunlara yeni bir düzen 
ve ruh vermeğe çalışan Evkaf Nezareti de “Mekatib-i vakfiyenin umuru tedrisiye 
ve terbiyeviyesini takip ve teftiş ve terakki ve tekamülü esbabım tetkik ve ilam 
etmek üzere bir müfettişe lüzüm-u kati hissedilmekte olmasına binaen müteaddid 
mekteplerde ihtisas ve iktidar-ı meslekisini isbat etmiş olan Dartilmuallimin 
Müdür Muavinliğinden müstafi Nafi Atuf Beyi,” öğretmenlik görevlerine devam 
etmek şartıyla Müessesat-ı İlmiye-i Vakfiye Müfettişliğine getirmişti. (10 Mart 
1916).

Nafi Atuf bu sırada bir yandan ilk büyük eseri olan “Fenn-i Terbiye Tarihi”ni 
yazıyor; bir yandan da Kadıköy Lisesi ikinci Müdürü olan arkadaşı Hüseyin 
Ragıp’la birlikte “Muallim” Mecmuasını çıkarıyordu. Bu derginin mevcut 
pedagoji yayımlarımız arasındaki özel yerine ve değerine bu vesile ile işaret 
etmeden geçmeği bir haksızlık sayarım.

Büyük harp, memleketi yeni bir sosyal problem karşısında bırakmıştı. Vatan 
için ölenlerin yetimlerinin elinden tutmak ve onları yetiştirmek. Hükümetin bu 
maksatla İstanbul’da kurduğu Darüleytamlar, her gün sayısı biraz daha artan şehit 
çocuklarına kafi gelmiyordu. Vilayetlerde de açılmasına başlanmış, bir endüstri 
şehri olan Bursa’da da kızlar için bir Sanayi Darüleytamı kurulmuştu
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N af’i Atuf, çok sevdiği Bursa’da tekrar çalışmak ve terbiyecilerin ünlü üstadı 
Pestalozzi’ye mesleğinin büyük zevkini duyurmuş olan yetimlerin yetiştirilmesi 
alanında memlekete hizmet etmek imkanını veren bu fırsattan faydalanmak 
istedi. Nezaretçe, bu Darüleytamın müdürlüğüne tayin olundu (2 Ekim 1916). 
Bir müddet sonra erkekler için kurulmuş olan ve orta okul sınıflarımda kapsayan 
darüleytamın idaresi de ona verildi. Bir taraftan da Bursa Darülmuallimatının 
tarih - coğrafya derslerini okutuyor, öğretmen yetiştirme hizmetine devam 
ediyordu. Hükümetin, da-rüleytamlari yine İstanbul’da toplamak kararını vererek 
Bursa’dakileri kapatmağa teşebbüs etmesi üzerine tekrar İstanbul’a döndü (21 
Kasım 1917). Yüksek Ticaret Okulu Müdür Muavinliğine, bir müddet sonra 
da Darülmııallimat Ana Muallimden Kısmı Pedagoji öğretmenliğine tayin 
olunmuştu (9 Ocak 1918).

Darüleytamlarm kurucusu ve idarecisi rahmetli İsmail Mahir Efendi öldükten 
sonra bu müesseseler sarsılmağa başlamıştı. Bunları gayelerine en çok faydalı 
olarak yeniden düzene sokmak ihtiyacını duyan Maarif Nezareti, Nafi Atuf’u 
bu defa da Kadıköy’deki Fransız okulları binalarında açılmış olan Erkek 
Darüleytanunın Müdürlüğüne geçirdi (16 Ocak 1918).

Yeni işine büyük bir heyecanla sarılan müdür, Bursa’daki tecrübelerine 
de, dayanarak bu müesseselerin o güne kadar tutulan yolda ve kışla hayatının 
geleneklerine bağlı bir yatılı okul şeklinde idaresinin beklenen sonuçları 
veremeyeceğini, bu müesseselerin kendi özelliğine göre teşkilatlandırılması 
gerektiğini Nezarete kabul ettirerek yeni yetkiler aldı. Çocukları okulun muhtelif 
binalarına 50-60 kişilik gruplar halinde dağıtarak, idare ve terbiyelerini ikişer 
öğretmenle bunların okulda yasayarak çocukların bütün hayat ve ihtiyaclarıyle 
ilgilenecek zevce veya annelerine bırakan bir sistem kurdu. Büyük yatakhaneler, 
yemekhaneler, dersaneler daire adını alan ayrı ayrı binalara dağıtıldı. Çocuklar 
böylece büyücek evlerde ayrı ayrı muhtaç oldukları şefkat ve ihtimamı bulan 
aile fertleri haline geldiler. Bir evin insanları olarak kendi kudretleri dahilinde 
yuvalarının müşterek hizmetlerini yapmağa, şahsi değer ve kabiliyetlerini 
tanıtmağa başladılar. Kadıköy Darüleytammın bu başarılı tecrübesi, mahalli 
şartların icabına göre az çok değişerek diğer darüleytamlarda da uygulandı. Ve 
mütarekeden sonra bir müddet yine Nafi Atuf’uıı idaresinde kalan Ortaköy’de 
Hatice Sultan Sarayında yerleşen darüleytamda da daha gelişerek bu müessesenin 
lağvına kadar devam etti. Öğretmen olarak ilk meslek hayatının manevi zevklerini 
tattığım bu müessesede hocamın yarattığı ve yaşattığı bu hava içinde, elinden 
tutulan birçok değerli memleket çocuklarını kütleler içinde eriyip kaybolmaktan 
kurtulmuş olarak bugün ulaştıkları yüksek mertebelerde gördükçe, onun adını 
taşıyan üç değerli evladı kadar, bunlarla da büyük bir iftihar duymakta Nafi 
Atuf’un hakkı olduğunu belirtmek isterim,
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Nafi Atuf’un müdürü bulunduğu darüleytam, sadece çocukları için faydalı 
olmamış, kadrosunda topladığı öğretmenlerin meslek hayatları içinde, adeta 
zamanında ileri öğretim ve eğitim metotlarının nasıl uygulandığını öğrendikler. 
Çok verimli bir pedagoji enstitüsü vazifesini görmüştür.

Nafi Atuf, okulu dışında bir taraftan Fenn’i Terbiye Encümeninin çalışmalarına 
katılıyor, bir yandan da mütareke devrinin millî mukavemet kudretini besleyen 
hareket ve teşebbüsleriyle yakından ilgileniyordu. Sık sık yanında toplanır onun 
ağır ağır anlattıklarım dinler ve memleket için yeni ümitlerle dolu çocuklarımızın 
başına dönerdik.

Darüleytamlar Umum Müdürü Nafi A tu f  un faaliyet sahasını genişletmek 
için onu müdür-i umumilikte kendisine öğretim ve eğitim işlerinde bir yardımcı 
organ olarak ihdas ettirdiği Tedrisat veTcftişat Şubesi Müdürlüğüne geçirmişti (1 
Mart 1919). Fakat müdür-i umuminin gösterişi üstün tutan ve günün politikasına 
çok yer ayıran tutumiyle bağdaşamadığı için bu işte fazla verimli olamadı ve 
Darülfünunda o sırada kurulan Fenn’i Terbiye Müzesi Müdür Muavinliğini kabul 
ederek ayrıldı (24 Ekim 1920).

İstanbul’da artık bir iş görülemeyeceğini, Anadolu’ya, yeni devletin hiametine 
gitmek gerektiğini, Önce milletin istiklâlini kurtarmak şart olduğunu söylüyordu. 
Bir gün “Ahvali hazıra hasebiyle hususî işlerle temin-i maişet mecburiyetinde 
bulunduğundan,” bahisle Darülfünundaki vazifesinden istifa ettiğini, arkasından 
da Ankara’ya gittiğini duyduk.

1921 başlarında bir müddet Hakimiyet-i Milliye Yazı işleri Müdürlüğünde, 
Matbuat Umum Müdürlüğü Baş Mütercimliğinde çalıştı. Göğsünde taşıdığı istiklal 
madalyası bu milli hizmetlerinin hatırasıydı. Bir müddet sonra tekrar meslek 
hayatına döndü. Önce Ankara Darülmuallimatının pedagoji derslerini okutmağa 
başladı (16 Mart 1921). İlk Maarif Kongresinin toplandığı günlerde Ankara 
Lisesi Müdürü oldu (19 Temmuz 1921). Sakarya Muharebesi sırasında şehir 
boşaltılırken Darülmuallimat lağvedilmiş, lise Kayseri lisesiyle birleştirilmişti.

1921 - 1922 ders yılını bu birleşik lisenin basında ve hukuk, iktisat dersleri 
Öğretmenliğiyle geçirdi. O seneki talim sicilinde, Kayseri Milli Eğitim Müdürü 
kendisinden “talebeye karşı vaziyeti pederanedir. Hürmet ve muhabbetlerini celbe 
muvaffak olmuştur. Ahval-i umumiyesi haluk, vazifesine mukdim ve idareli bir 
müdürdür” diye bahsetmektedir.

Mudanya mütarekesi ile Trakya, Milli Hükümet idaresine geçince Bakanlık 
kendisini Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin etmişti. Yeni görevine başlamak
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iizere Ankara’dan geçerken, o sırada Milli Eğitim Bakanı seçilmiş olan İsmail 
Safa Bey, bu genç ve başarılı maarif adamıyle beraber çalışmak istedi ve onu Orta 
Tedrisat Müdürlüğüne tayin etti (12 Kasım 1922). İki yıl süren bu devrede Nafı 
Atuf, o günün şartları içinde Türkiye’de modem bir orta öğretimin kurulması 
orta öğretimde hocalık mesleğinin düzenlenmesi ve orta öğretim kurumlarımıza 
ileri bir terbiye anlayışının girmesi için durmadan çalıştı. En dar bir kadro ve en 
mütevazı maddî imkânlar içinde gelişen bu faaliyet devresinin müsbet verimleri 
pek çoktur. Birinci Heyeti İlmiyenin gündemindeki konuların her biri üzerinde 
onun nasıl çalıştığını maarif tarihimizi inceleyenler bir, bir göreceklerdir. 
Okullarımıza kendi kendini idare prensibi, genel olarak ilk defa onun sultani 
mektepleri talimatnamesinde yaptığı tadillerle girdi. Öğretmenliği bir meslek 
halinde teşkilatlandıran Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun projelerini o 
hazırladı. Tevhid-i Tedrisat kararını hiç bir sarsıntı yapmadan o gerçekleştirdi. 
Vasıf Çınar’ın ilk bakanlığı sırasında toplanan ve cumhuriyet okullarının ders 
programlarını düzenliyen ikinci ilmi heyette en ağır yükler onun omuzlarında 
toplanmıştı.

20 Kasım 1924’te müsteşar olarak Maarif Bakanlığı mekanizmasının başına 
geçtiği vakit bütün teşkilât onun sessiz, fakat yapıcı ve toplayıcı idareciliğinden 
faydalanmak imkânını buldu.

10 Ekim 1927 de Erzurum Milletvekili olarak müsteşarlıktan ayrıldığı güne 
kadar durmadan memleket maarifi için çalıştı. Rahmetli Mustafa Necati’nin en 
çok sevdiği ve güvendiği iş arkadaşıydı. Onun Türkiye maarifinde gerçekleştirdiği 
birçok yeni işlerin ve hareketlerin adsız hazırlayıcısı Nafi Atuf’tu. Maarif 
Eminlikleri teşkilâtı, Talim ve Terbiye Dairesinin kurulması, bir Maarif Şurası 
ihdası hep onun ileri sürerek müdafaa ve kabul ettirdiği işlerdi.

Nafi Atuf, maddeten daha cazip bir kadro ile Bakanlıkta yeni kurulmuş olan 
Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığını, Bakanın devamlı ısrarlarına rağmen kabul 
etmemiş, o vazife için daha ehil gördüğü bir arkadaşını bu işe getirterek bakanlığı 
manen kuvvetlendirmeği maddi menfaatinin üstünde tutmuştu. Mesai arkadaşları 
için otoritesinin ağırlığını en az hissettiren ve onlara mesuliyet duyma ve karar 
alma zevkini en çok tattırmasını bilen bir şefti.

Mebus seçildiği vakit Bakanlıktaki vazifesinden istifasını bildiren dilekçesinin 
altına Mustafa, Necati Bey bütün samimiyetiyle “teessürlerle kabul edilmiştir” 
diye yazarken hiç şüphesiz en küçük memuruna kadar bütün Bakanlık 
mensuplarının duyduğu derin teesürü ifade ettiğine emindi.
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Nafi Atuf, siyasi hayatında da, son yıllara kadar millî eğitim işleriyle ilgisini 
kesmedi. Büyük Millet Meclisinin birçok dönemlerinde Milli Eğitim Komisyonu 
Başkanlığına seçildi. C. H. P. Yönetim Kurulunda kültür ve eğitim işleriyle ilgili 
servisleri idare etti. “Türk Maarif Tarihi” hakkındaki iki ciltlik denemesini 
yazarak irfan hayatımızın mazisi üzerinde çalışacaklara değerli bir kılavuz verdi 
(1930). Ve siyasi müsteşarlıklar devrinde Milli Eğitim Bakanlığında bu sıfatla 
tekrar çalıştı (25 Mart -1 Kasım 1937)

Onu, çok sevdiği vatan topraklaman ağuşuna teslim ettiğimiz gün, tabutunu 
takip edenler arasında gördüğüm kimseler ve gözlerde okuduğum duygular Nafi 
Atuf’un kendisini tanıyan ve sevenlerin kalplerinde nasıl bir saygı ve sevgi yeri 
kazanmış olduğunu gösteriyordu.

Nur içinde yatsın.

Nafi Atuf Kansu

Kadri YÜRÜKOĞLU

Üst kısmı açık bir tahta bölme ile kalemden ayrılmış olan odasına girdiğim 
zaman Nafi Bey’i önündeki kâğıtları havale etmekle meşgul bulmuştum. Başını 
kaldırıp okuma gözlüğünün altından bakmış, “Geldin mi?” demişti. Beni 
tanımazdı, fakat Ankara’ya çağırmış olduğu muallimin ben olacağımı tahmin 
etmişti. Samsun’daki hocalığımdan onun yanında çalışmak üzere geliyordum. 
Ben de onu tanımazdım, yalnız kendi kendime, bugün Zeynep Hanım Konağı’nın 
üst katındaki terbiye dersanesinin karanlık koridorundan ağır ve kayıtsız geçtiğini 
gördüğüm insan bu olsa gerektir, diye düşünüyordum. Alabros kesilmiş saçları, 
sempatik fakat nüfuz edilemez bir yüzü. İyi niyetle bakan gözleri vardı, idare 
işlerinin çok zaman aldığını, mekteplerin terbiyi ve tedrisatı ile daha yakından 
meşgul olmak lazım geldiğini söyledi. Masasının yanında yığılı duran birtakım 
raporları bana verdi: “Bunları oku bakalım” dedi: “sonra neye lüzum görürsen 
onu yaparız”.

Hemen onun kapısının yanında bir masa gösterdiler. Birkaç gün sonra 
kendisinin muavini olacağım Orta Tedrisat Umum Müdürü ile bu suretle tanışıyor, 
yavaş yavaş onun şahsiyetini anlamaya başlıyordum.
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Bu şahsiyet Millî Mücadelenin kesafetle yaşanmış hadiselerin içinden 
geliyordu. Meselenin varlık ve yokluk meselesi olduğunu anlayıp, İnebolu’ya 
gelebilmek için daha da eski hâdiseleriniğinden, uyanık geçmiş olmalıydı. O 
günden sonra yirmi altı yıl onu hep bir müşahede ve sükun insanı olarak gördüm. 
En kesin hükümleri verdiği anda adeta hareketsizdi. Çünkü hükümlerini bir “fevr” 
eseri olarak değil, mutat ihtiyat ve basiretinin bir “devam”ı olarak verirdi. Çok 
konuşmaz, kendisinden hiç bahsetmezdi, fakat söylediklerinin daima uzun ve aktif 
sükunlarının bir neticesi olduğu sezilirdi. Kendi tahlillerini yalnız kendisi için, 
muhafaza edişi onda derin bir “mistik” yaratıyordu, ömrü boyunca şahsiyetinin en 
munis tarafını vücuda getiren bu “mistik”i kaybettiğini gösterecek hiç bir halini 
görmedim. Onda hayatı dikkatle, fakat olduğu gibi kabul edip, müsbet aksiyonu 
yaratma ve ona katılma, çok müstesna şartlar bir yana, kendini dfjvamh bir saadet 
duygusu içinde daima derin biı- iyimserlik ve başkaları için hep iyilik isteyiş, 
sükut, sabır, kısaca çalınmasının kudretine inanma vasıfları vardı. Bunlar belki de 
şahsi bir hayat hadise veya sadmesinin tesirinden değil, büııyevi bir mü-şahade 
ve sükun ruhundan geliyor, hadiselerle kendi arasına koymağı bildiği mesafe 
onu, yaklaşıldığı zaman hemen farklılığı hissedilen bir insan haline getiriyordu.

İhtiyat ve tevazuuuun kendisi için zararları da olmamış değildi. Gün oluyor 
“tezahürstiz”lüğü onun değerlerinin bilinmezden gelinmesini mümkün kılıyordu. 
Bu durumlardaki reaksiyonları da hiçbir zaman şiddetli olmadı. O, kendini 
muhitine “cebir” ile kabul ettirmeyi hiç bir zaman düşünmedi. Gerçek bir devlet 
ve hikmet adamı için, değerlerini yakından tanıyanlar tarafından bile, inkar 
edilmenin mukadder olduğunu biliyordu. Buna karşılık hayatın ve cemiyetin hak 
tanınan., gizli kudretine inanır, bu kudretin şahsı tarafından cemiyete yapılan 
iyiliklerin kaybolmayan yekunu olduğunu sezmiş görünürdü. Nafi Bey’i meslek 
alanında değerleri inkar edildiği zaman, bu kudreti, bu zaman içinde toplanmış 
görüşleri ve iyilikleri savunmuştu, inkarlar onun daha geniş hizmet imkanları elde 
etmesine mani olmuş, fakat onu yok farz ettirecek kadar tesiri olamamıştı. Onun 
için daha ilerisini çok görenler, bulunduğu yerin insanı olduğunu itiraf etmekten 
de kendilerini alamıyorlar, “ricali gayıptan olma değerini gizlemiyorlar, fakat 
kendisinin bir “icra” adamı olmaktan ziyade bir ’’hüküm” adamı olduğunu ifade 
etmek istiyorlardı. O ise düşünce ve hükmün ilk ve en büyük aksiyon olduğunu 
biliyordu

Maarifte görüşleri “asıl” olana yönelirdi. Memleketin telim ve terbiyesi ile 
meşgul olan insan, cemiyetin ihtiyaçlarına bakmalı, bu ihtiyaçlara cevap verecek 
organları yaratmak için çalışmalıydı, içinde bulunulan şartlan bilmezden gelerek 
hareket edilemeyeceğini duyardı. Gerçek duygusu derindi; fakat şartların müsaade 
ettiği kadarını elde mevcut olan unsurlarla ve bu unsurlara görevlerini telkin
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ederek yapmanın da vazife olduğunu bilirdi. Bir “Musiki Muallim Mektebi”nin 
kurulması zaruret olduğuna göre onu eldeki en müsait unsurlarla kurduktan sonra, 
ona vazifesinin şuurunu vermek ve artık kendi ilerleyişini kendisinden beklemek 
lazımdı. O kurum bir gün kendisim konservatuar haline getirmenin yolunu 
bulacaktı. “Musiki Muallim Mektebi” bir çekirdekti. Diğer birçok problemleri 
de böyle düşünür, ağacın fidanını bulup dikmeye en büyük ehemmiyeti verirdi. 
Bu tabii ve sosyal prosedeyi, iştirak ettiği Milli Mücadelenin en küçük kudreti 
ihmal etmemiş olan derslerinden almış, kendisindeki müsbet aksiyon ruhiyle 
ve Türk milletinin dünyevi kudretine olan inancı ile beslenmişti. Gökalp, nasıl 
düşüncelerinin fiili değeriyle olduğu kadar düşünce prosedesine sahip olması 
bakımından büyük ve sevimli ise, Nafi Bey de kendi hayat ve ölçüleri içinde değerli 
müşahedeleri, ihtiyatlı teşebbüsleri, bunlardan aldığı iyi neticeler ve bilhassa 
düşünüş prosedesiyle değerli ve sevimli idi. Bu vasıfları onu farfara, gösterişi 
olmayan milli tipe pek yaklaştırıyor, realist ve müteemmil Türk ahlakının bütün 
ömrünce nezih kalmış bir misali yapıyordu. Ona nisbetle daha ziyade aksiyonda 
olan arkadaşları onun, hükümlerini benimsemeden hareket edemezlerdi. Onun, 
hükümleri başkaları için bir nevi ölçü idi. Çevrelerinde ve mesleklerinde ölçü 
olan, ölçüler yaratan insanların bir muvazene unsuru olduklarını ve cemiyetin 
kuvvetini teşkil ettiklerini duymak, Nafi Bey’in tesellisi olmuştu, sanırım. Çünkü 
bu ölçülerden mahrum kalan aksiyonun vakit kaybından ve düzensiz ifratlardan 
başka bir şey olmadığım görürdü.

Bugünün karışık ve dağdağalı dünyası içinde ruh huzurunun onun 
gerçekleştirebildiği kadarına varma da büyük bir şeydi. Bu huzur ona bir nevi 
bitmemezlik hali veriyor, kendisi ile birlikte konuşmayı, sükût etmeyi mümkün 
kılıyor, onu her an yeni ve iyi olarak muhafaza ediyordu.

Bu yıl İzmir, uzun ve tatil tatlı bir sonbahar yaşadı. Tabiat, eski eserler, 
meslekî işler arasında geçirdiğim yirmi gün içinde sık sık Nafi Bey’i hatırladım; 
rahatsızlığını bildiğim için onun da bir müddet bu cennet tabiat içinde 
dinlenebileceğini kendisine yazmayı düşündüğüm bugünde vefatı haberini aldım. 
Onunla birlikte bir huzur daha kayboldu, bir bitmiyen insan daha, hiç bitmiyecek 
meçhuller alemine karıştı, gitti.

142 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı



Bir Inkilap Mürebbisi

Ceyhun AtufKANSU

Babamın iç portresi tam anlamiyle bir inkilap mürebbisinin bütün çizgilerini 
taşır. Mürebbilikte o, hayatının bütün anlamım, zevkini bulur. Bütün kaynaklariyle 
o mürebbilik için hazırlanmış, duygu ve düşünce hayatı da derinliğinden insan 
yetiştirmek sanatı için beslenmiş olacak. Bu kuvvetli inancını iş hayatının ilk 
yıllarına ait şu olay destekliyor: Edime Maiyet memurluğundan öğretmenliğe, 
bütün ışıklı ruhların gerçek sığınağı olan bu sanata dönüyor. Hayatının bu yöneliği 
en keskin deyimiyle sonuna kadar süre gelir. Bütün hayatı boyunca babam gerçek 
bir mürebbinin hayatını yaşar. İnsan ruhuna şekil vermek, bu yolla toplumu daha 
iyi bir hayata hazırlamak, gerçek mürebbilerin iç yapısını ören bu düşünceler ilk 
gençlik günlerinden hayatının son günlerine kadar babamın iç evrenini besleyen 
düşünceler olmuştur. Edirne’de çıkardıkları “Sa’y ve Tetebbu” dergisinin 38 
inci sayısında, babamın bir hitabesi vardır, bu hitabeyi çalıştığı okulun mükafat 
dağıtımı töreninde söylemiş: “Efendiler! Mes’elei terbiye birm es’elei milliyedir, 
bir mes’elei vataniyedir!,”

Biz, çocuklarının yetiştirmekteki ustalığının, unsurlarını çözerek, çağının 
inkilap hareketlerine derin etkilerle karışmış bu iyi ve aydınlık mürebbinin 
portresine bir parça ışık katmak istiyorum. Onu aydınlatan bu ışıkla, bende onu 
denizlerin iç evrenine benzeyen ruhurıdau bir şeyler alacağımı biliyor, ruhundan 
yansımış bir ışığın bütün hayatıma kattığı derin ve becerikli izleri bir, bir daha 
keşfetmekle huzur bulacağıma inanıyorum.

Babam bütün miirebbiler gibi hayatı bütüniyle kucaklıyordu. Biyolojik 
yapısıyla giriştiği derin savaşı bilenler, onun hayatı ne kadar çok sevdiğini anlarlar. 
Ben henüz tıbbiyenin ilk sınıflarında iken yazdığı mektuplarından birinde bana 
sevilmesi ve bağlanılması gereken ilk şeyin hayat olduğunu bilgece söylüyordu, 
iyi bir ruh diyordu, sağlam bir dış yapıda gelişebilir. Büyük iç zenginlikleri çoğu 
zaman biyolojik varlığımızın kuvvetlerinden fışkırır, O zaman, kendisinde bir 
aşk halini alan tabiat sevgisine dönüyor ve bütün gerçek mürebbilerin kaynağı 
olan tabiatı bana övüyordu. Tabiatı çok sevdiğini biliyordum. Bu sevgi onda 
genişleyen, ağılan, büyüyen, tapınmaya kadar varan bir sevgi idi. Çocukluğumun 
ilk günlerinde bir bağ satın alıp , kendini ve çocuklarını kırların, açık havanın, 
gelişen ağaçların, türîü değişmelerle birbirini kovalayan mevsimlerin etkisine 
bırakması, tabiatın eğitici, şifa verici kuvvetine inanması, bu aşkın belirtileri idi.
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Bu yalnızca saf bir aşk, Virjilvari lirik tabiat aşka değildi. O tabiattan bir hizmet, 
insanın yetişmesi, gelişmesi için bir hizmet bekliyordu. Gençliğinin ilk çağlarına 
ait yazılanın okudukça bu aşkın gerçek anlamını anladım. “Muallim” dergisinin 
ilk sayısındaki yazısı “Tabiat Terbiyesinden” adını taşır. Bu yazıda açık olarak 
Kuso’nun ve Tolstoy’un etkileri görülür. Ama o çağ için taptaze düşüncelerle 
doludur. Eğitime tabiatın yetiştirici değerlerini katmak düşüncesi, aydınlıktan, 
açık havadan kaçmış eski eğitim geleneklerine karşı pırıl pırıl, ışıl ışıl yayılır.

Babamın Tolstoy’u aşk halinde sevmesinin köklerini de bu tabiat sevgisinde 
buluyorum. Tolstoy’un kahramanlarında da tabiat hep şifa verici, eğitici, 
insanı topluma faydalı hale getirici bir rol oynar. Babam, bizi okumakta hür 
bırakmıştır. Kardeşlerimle bütün hayatımızda okuyacağımız kitapları kendimiz 
seçtik. Ama babam hepimizin Tolstoy’u okumamızı, sevmemizi isterdi. Kroyçer 
Sonatı’nı okuduktan sonra ona yazdığım bir mektuba “Tolstoy’u okuduğuna çok 
seviniyorum., diye karşılık vermişti. Birçok bakımlardan ruhları aynı kaynaklara 
inen bu iki insan halk sevgisinde de birleşiyorlardı. Bağda bir sabah Aptullah 
geldi. İneğini satacakmış. Karısının bu işe ağladığını ve bu yüzden “Karagözün 
kızı” dediği karısını dövdüğünü anlattı. Bu sırada karşı yoldan bir sarı inek ve 
peşinden Aptullah’ın karısı ve çocukları ağlaşarak ilerliyorlardı. Babam, bu 
konuların ancak halkı sever, yazarları ilgilendireceğine öyle inanmıştı ki: “Bak, 
dedi, bu tam Tolstoy’a göre bir konu. O olsaydı şimdi bunu sayfalarca işlerdi.,”

Bu sözlerinde, gerçek mürebbinin sesi vardı. Babam hiç bir zaman istediğini 
birden, açıkça söylemezdi. Söyliyeceği şeyleri hayata bağlar, arzularını örneklerle 
bildirirdi. Çevresini eğitmek için olayları göstermek, olaylarla bir etki yaratmak 
ve asıl eğitimi hayatın kendi değerleriyle uyandırmak sevdiği bir usuldü. Bu 
sözleriyle sanıyorum ki bana gerçek edebiyatın yolunu gösteriyor, edebiyatın 
hayatın gerçek meseleleriyle uğraşması gerektiğini, halktan ayrı düşmüş yazarların 
yanaşmadığı konuların, halkın bayatını ilgilendiren konulana ssıl edebiyatın 
temelini yapacağını söylemek istiyordu. O gün babamın bu sözlerini uzun uzun 
düşünmüştüm. Tolstoy’un bu konudan nasıl bir hikaye çıkarabileceğini kendi 
kendime kurmuştum. O zaman bu olayı, bir köylü ailesinin ineğini satmasını 
kendimce inceledim. Bu olayın birçok olayları doğurduğunu, bu olayı birçok 
meselelerin kuşattığını o zaman anladım. Birdenbire işte o zaman, bu olaydan 
beşerinin ta içine düştüm. Yıllarca sonra hala babamın bu sözlerini hatırlarım, 
bu sözlerde derin bir bilgelik vardı, bir mürebbinin bilgeliği vardı: Beni gerçek 
edebiyata yöneltmek, bana edebiyatın gerçek yolunu göstermek isteyen inkilap 
mürebbisinin bilgeliği!

Nasıl ruhunun tazeliğini koruyabilmek için tabiattan ilgisini keşmemişse, 
babam düşüncelerinin tazeliğini devam ettirebilmek için halktan ilgisini kesmedi.
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Şimdi derin bir özleyişle onun gezdiği, oturduğu, halk insanlariyle söyleştiği 
kahveleri düşünüyorum.

Gezdiği her yerde, kendisiyle birçok meseleler konuştuğu halktan birkaç 
insanla, birlikte bir kır veya köy kahvesini hâtıra bırakmıştır. Yıllarca önce bir 
bahar günü taze bir sevinçle bir bağ gezintisinden dönmüştü: “Oh, dedi. Aptullah’ 
la konuştum, açıldım. Onunla konuşmak beni açıyor. Zaten aslında konuşulacak, 
dinlenilecek insanlar da onlar ya!”. Aptullah köylü idi, bağa büyük emeği geçmiş, 
bağ hatıralarına adı ve ruhu karışmış bir halk insanı örneği idi. Bir armut ağacının 
dibinde cigara içerler, topraktan, şundan bundan derken, ahbapça dünyanın 
bütün meselelerinden konuşurlardı, Sağduyusunu en sağlam kaynak olan halk 
sağduyusu ile denemek, beslemek isterdi. Bir Kırklareli gezintisinden sonra bana 
halk arasında geçirdiği günlerin, kahvehane konuşmalarının sonsuz zevkinden 
bahsetmişti. Halkevleri çalışmaları bu bakımdan hayatının en zevkli çalışmaları 
oluyordu.

Halkevlerinden beklediği geniş bir halk eğitimi idi. Orada aydınların 
halk miirebbileri olarak toplanmasını arzulardı. Filozof Fichte’nin Pestalozzi 
için söylediği şu sözleri halkevleri için kullanmıştı: “Ben, Alman ulusunun 
yenileşmesini Pestalozsi kurumundan bekliyorum.,.” Böylece halkevleriyle çok 
sevdiği Pestalozzi arasında bir eğitim bağı kuruyordu. Babam hayatında ruhunu 
saran bu değerleri hiçbir zaman soyut temeller üzerinde yükseltmedi. Tabiatın 
ve halkın örneğini kendi memleketinde buldu. Vatanım bu kadar sessiz, bu 
kadar gösterişsiz ama bu kadar derinden sevmiş bir insan çok az bulunur. Bütün 
ruhunu dolduran o yüce sessizlik bu sevgisini de örtüyordu. Bu sevgi bir koku 
gibi çevresine bize, çocuklarına dağılıyordu. Erzurum’dan dönüşleri, Kırklareli 
gezintileri ruhundaki o ebedi inzivanın örtüsünü bir parça aralar, oradan derin 
vatan sevgisinin kokulan, yayla, kokusu, deniz kokusu, tarih kokusu halinde 
ruhumuza yayılırdı.

Vatan sevgisinin kuvvetini çalışmaya bağlıyordu. Bu vatanın gerçek 
dertlerini, yaralarını, meselelerini çok yakından tanıyordu, bu dertleri ortadan 
kaldırmanın, bu yaraları iyileştirmenin, bu meseleleri çözebilmenin çarelerini 
çalışmanın, sonsuz ve imanlı bir çalışma hayatının derin sessizliğinde buluyordu. 
Biz çocuklarının vatanımızı çok sevdiğimizi bilir ve bu sevgimizle ölçülmez 
bir övünç duyardı. Yurdumuzun meseleleri üzerinde, memleketimizin, birçok 
nesillerin emeğine muhtaç noksanları üzerinde bazan baba oğul gibi, bazan bir 
dost gibi konuşur, tartışırdık. Bu konuşmalar ve tartışmalarda daima gerçeği 
öne alırdı. Bizim gençlik hülyalarımıza saygı gösterir, taşkınlıklarımızı bağışlar 
ama bize daima “Vatanın, ancak memleketi iyi tanıyan, hayatı ve halkı seven
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insanların emekleriyle yükseleceğini” söyler, bu imanda yorgun kalbini genç ve 
ümitli kalplerimizle birleştirirdi.

Bütün bu konuşmalarımızdan bana kalan izlenim, bir mürebbinin, bir inkılap 
mürebbisinin aydınlık portresi idi. Benim hayatıma sessiz sessiz kattığı şey, bugün 
ayırdediyonım ki yine benim en büyük, en değerli hâzinelerimden biri oimuş. 
Hayat sevgisi, tabiat sevgisi, halk sevgisi, memleket sevgisi gibi, insanın ancak 
özlü bir eğitim ile kazanabileceği sevgileri, bütün eğitim ilkelerinin insanlara 
aşılamak istedikleri bu değerleri, ben babamın ruhundan, onun Froebel’in çocuk 
bahçesine benzeyen zengin ve aydınlık ruhundan kazandım. Ben mürebbiye neler 
borçluyum? Bütün bu değerlerin özünü topluma ödemek, yani onun toplumun 
kaderinden çıkararak biriktirdiği bu değerleri yine toplum uğrunda harcamak! 
Böylece, bir mürebbi babanın oğluna bıraktığı hâzineyi en iyisi yine kaynağına 
bırakmanın, Türk vatanına ve Türk halkına bırakmanın en güzel, en doğru bir 
ödeniş şekli olduğuna inanıyorum.

Babamın hastalığını duyar duymaz bir gece vakti Amasya üzerinden 
Ankara’ya yol alıyorum. Anadolu gecesinin sakin ve bakir hayatında babamı, 
onun gençliğini, hayatını, sevgilerini, inanışlarını düşündüm. Kırşehir yolu ile 
Ankara yolunun birleştiği yerde bir hatıra, sıcak bir hatıra beni ısıttı. Kaman'da, 
onun Milli Mücadele yıllarında öğrencileriyle Ankara’dan Kayseri’ye yaya 
yolculuğunu hatırladım. Bu sıcak hatıra aydınlanarak, bozkırın bol ışığı içinde 
tanı anlamını, gerçek özelliğini buldu ve o zaman babamın kaderini inkılap 
mürebbiliğinde görür gibi oldum.

O kadar sevdiği bağ gecelerinde akasyaların altında saatlerce oturur ve bütün 
yıldızların bir bir pırıldadığı geniş bozkır göğü altında sessiz sessiz düşünürdü. 
Şimdi ben onu insanlığın bütün mürebbileri gibi bu yol açıcı yıldızlara 
benzetiyorum.

Ruhunun çok sevdiği o derîn gökyüzü sessizliğinde, münzevi, müzdarip, ama 
hayata bir şeyler katmak için ışıldayan yıldızlar gibi.,baba, sen de memleketin 
manevi gökyüzünde pırıldayıp duran yıldızlara, kendisine yol soracağımız, 
kendisinden şevk alıp sabaha çıkacağımız yıldızlara karıştın.
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Kansu için

Tahsin BANGUOĞLÜ

Nafi Atuf Kansu Cumhuriyet Maarifinin kuruluşunda ehemmiyetli, yapıcılık 
payı olan büyük maarifçilerimiz arasında her zaman anılacaktır. Halkevleri 
işinde kendini yetişkinlerin eğitimi dâvasına vermişti. Bu kültür müesseselerinin 
gelişmesinde onun sürekli çalışmaları başlı basma amil olmuştur. Politikada da 
anlayışlı, müspet görüşlü ve yapıcı bir insandı. Hayalci değildi, idealciydi.

Nafi Bey bizim ağabeyimizdi. iyi insan, iyilikçi insan, yol gösterici, sükun ve 
itidal verici insandı. Onun sükun içinde fakat daima bir ışık peşinde bir çalışma 
hayatı vardı ki bizim üzerimizde örnek olarak tesirli olmuştur.

Nafi Atuf un temiz hatırası bizi her zaman duygulandıracak ve düşündürecektir.

Nafi Atuf u Anarken

Hıfzırrahman Raşit ÖYMEN

Gözümüzde ve gönlümüzde artık hayali ile yaşatabildiğimiz Nafi Atuf’ u, ilk 
defa geçen 1914 savaşı sırasında Kadıköy’ündeki Darüleytamm Müdürlüğünü 
yaparken tanımıştım. Harp dolayısiyle metruk kalmış bir misyoner okulunun 
cümle kapısından girilince birkaç merdivenle çıkılan loş bir odasında açık alınlı, 
gür kaşlı, keskin bakışlı genç bir müdür oturuyordu. Bulunduğu köşeden hem 
masasında yığılan işleri çıkarıyor, hem de bu koridorun devamlı hareketlerini 
süzüyordu. Meslek hayatıma hazırlandığım yıllarda birkaç defa uğradığım bu 
öksüzler ve kimsesizler yurdunda her gün sayıları artan bu muztarip çocukları 
kurtarmak ve mesut etmek için onu daima bu kapıyı bekler görürdüm. Zahirî 
görünüşü ile klasik maarif teşkilâtında yeri bile olmıyan bu vazife, hakikatte Nafi 
Atuf gibi Balkan Harbine kadar tarihi ihtişamını muhafaza eden serhat şehrimiz 
Edirne’nin talihsiz günlerini içinden yaşamış ve bu milli ıstırabın acılarıyla yüreği 
dağlanmış, kısaca elem hazzını, genç yaşında tatmış olanlar için bir mazhariyet 
sayılabilirdi. Ayrıca daha ilk meslek hayatına atılırken gözleri, dünya terbiye 
aleminin yeni ufuklarına dalmış olan Nafi için bu yurtlar müstesna bir terbiye
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laboratuarı gibi zengin müşahedelere ve yaratıcı hamlelere çok elverişli bir 
saha idi. Bu vasıfları iledir ki Nafi Atuf, yetimlerle dolup taşan bu binanın biraz 
ilerisinde Moda’ya doğru yayılan ve her taraftan kıskanılır gibi şöhret yapan 
“Darülmuallimin-i Aliye” de kendisinde Nezaretçe verilmek istenen vazifeye 
yanaştırılmak istenmemesinin kırgınlığına bakmadan ve hiç yadırgamadan bir 
Pestalozzi ruhu ile sadece şefkatin ve muhabbetin sihirli tesirini kendi ruhunda 
ve öksüz çocukların yüzünde okuyarak çalışmalarına devam etti ve müessir 
oldu. O derecede, ki civara serpilen binalardan başka Haliç boylarını ve büyük 
harbin talihsi akıbetinden sonra Kağıthane’nin ve Boğaz’ın ıssız kalan saraylarını 
dolduran binlerce çocuğun istikbalini korumak ta, Ankara’da kurulan Millî 
Hükümetin Milli Eğitim Bakanlığında yine onun uhdesine tevdi edilen mühim 
vazifelerin hareketi içinde mümkün olabilmişti.

Nafi Atuf’u bu ilk görüşümden sonra, bir daha Hamdullah Suphi Beyin Maarif 
Vekilliği sırasında Orta Tedrisat Umum Müdürü ve biraz sonra da Müsteşar 
olduğu zaman daha yakından tanımıştım. Beni, harbin sonunda Almanya’dan 
dönmüş, Kastamonu, Trabzon ve Samsun’da hocalık ve müdürlük yapmış genç 
ve fakat koltuk değneklerine asılarak yürüyebilen muztarip bir halde Maarif 
Vekilinin odasında görmüştü.

Tıp Fakültesindeki tedavimden de şifalı bir netice alınamamış ve Vekaletçe 
Viyana’ya gönderilmeme karar verilmişti. Gereken muamelenin bitmesine kadar 
bir katlı ahşap pavyondan ibaret olan şimdiki Numune Hastahanesinin olduğu 
yerde, muztarip insanın halini duyan bir incelikle bana hususi bir yer ayırtmış ve 
yazdığı satırlarda da en sıcak dostluğunu esirgememişti. O zaman Ankara, İnönü 
zaferinin ilk senesi devriyelerini coşkun tezahürle geceli ve gündüzlü kutluyor 
ve inkılâbın büyük davalarına hazırlanan zinde bir havanın hareketini yaşıyordu. 
Birkaç gün misafiri olduğum odamdan geceleri caddeleri dolduran basların 
üstünde etrafa yayılan zafer meşalelerinin uğultularını takip eder, akşamları, 
salkım söğütlerin aralıklarından sızan ve Sakarya’ya doğru eğilen güneşin 
renginde ve enginliğinde hastahane köşesinin her türlü manevi mahrumiyetlerini 
ve yalnızlığını unutturan teselliyi bulurdum.

Nafi Atuf’u, son nefesini verdiği bugünkü Numune Hastanesinde eşinin olduğu 
yerden, o zaman Ankara idadisinin bahçesinden tahta merdivenlerle çıkılan ve 
bir misafir koğuşundan farksız olan Maarif Vekaleti binasına giden tozlu yolda 
kalender ruhu ile geçerken sık sık görür ve bu gönlü hoş haline hayran olurdum.

Birkaç gün sonra Hacıbayram-ı Veli türbesinin arka taraflarında bir sokak 
içine nakledilen Maarif Vekaletinde kendisine, veda ettiğim zaman bir daha fark 
etmiştim, ki Vekaletin bu dağınık ve göçebelik hayatı içinde gözleri dolduran,

148 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v riı ııin in  M ü lk iy e li  M im a rı



işleri yürüten ve yeni kuruluşun ümitlerini etrafında toplayan başlıca kuvvet o, 
vardı. Nitekim bir yıl sonra Viyana’dan tedavi edilmiş, ayrıca maarif hayatını 
gözden geçirmeğe fırsat bulmuş bir halde memlekete dönünce, bugün dahi 
esasları modern terbiye aleminin değerleri arasında yaşayan hamleli çalışmalarla 
ortasında, seçkin bir ekibin bağında ve nazım rolünde kendisini görmüştüm.

Ben eminim ki Maarif Vekili merhum Necati’nin öncülüğünde kolaylıkla 
gelişme hızını alabilen bu devir, cumhuriyet maarifinin iç bünyesi bakımından 
altın devri olarak daima anılacaktır.

Saltanatın İstanbul merkezliğinden kopmuş olan bir vaziyeti ve mevcudu 
muhafazadan başlayan Maarif Vekaletinin büyük zaferi takiben giriştiği yeni 
kuruluş ve yükseliş devrinde modem Türk maarifinin çatısını ve duvarlarını kanun, 
talimat ve miisbet iş halinde meydana getirmede Nafi Atuf’un baş kalfalık rolünü, 
bu devri yakından tetkik edenler, kolaylıkla farkedeceklerdir. Vekaletten ayrıldığı 
zaman, eksik kalan kısımlarını da ilk Meclis hayatında tamamlamağa çalışması 
onun terbiye ve öğretim hayatındaki köklü fikirlerini ve duygularını göstermek 
bakımından mühimdir. Nasıl ki Maarif Şurası nevinden, onun kendi zamanında 
yapılan talimatnamesi ile yürürlüğe giremiyen demokratik teşebbüsler Meclisten 
geçen ilk merkez teşkilatı kanunu ile ve onun gayreti ile gerçekleşebilmiştir.

Hatıraları gölge gölge sıralanan bu yazının hudutları içinde Nafi Atuf’u Maarif 
Vekaleti merkezindeki bütün varlığı ile yaşatabilmek kabil değildir.

Bunu ileride ayrıca tetkik ve aksettirmeğe, maarif hayatımızın otomatik 
kadrolar dışındaki rehber değerlerini aramak ve tarihe maletmek bakmamdan da, 
mecburuz,

Nafi Atuf maarifteki ana hizmetlerinden sonra katıldığı siyasi hayatta ve Meclis 
kürsüsünde görünür bir varlık olamadı. Fakat Maarif Encümeni Reisi olarak 
halkevlerinin kuruluş ve gelişmelerinde, çok bağlı olduğu Ülkü Mecmuasını 
yaşatmakta, terbiye tarihimize ayırdığı çalışmalarında muhakkak ki meydana 
gelen işlerin içinde lüzumlu bir kuvvet olduğunu isbat etti.

Halk terbiyesi hizmetinde özendiği birçok işlerin kendi arzularına da yettiğini 
iddia edemeyiz. Zaten geniş bir işbirliğine ve hareketli teşkilata, dayanan bu 
işlerden onun zamanla yıpranan vücudunun mukavemeti de, buna imkan vermez 
bir hale gelmeğe başlamıştı,

Çok geçmeden hadiseler onu, siyasi hayatının en hassas ve en dağdağalı 
noktasına kadar yükseltip çıkarmıştı, Nafi gibi iyi bir rasıt ve insanları onun
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intibaları ile değil de öz değerleriyle tanımasını bilen ve ayırdedebilen bir 
teşkilatçıya siyasi kuruluşların da büyük ihtiyacı vardı. Fakat politikanın bütün 
cilveleri ve birbirini kovalıyan fırtınaları, sanki onun yorgun omuzlarına çarpmak, 
sessiz ve sadasız çalışma itiyadını sarsmak için fırsat beklemiş gibiydi. Kulağı 
senelerce çocuk cıvıltısına ve masum yavruların seslerine alışmış olan Nafi’nin 
yorulduğu ve üzüldüğü gözlerinin içli ve manalı bakışlarından belli oluyordu. 
Mütemadi bir tefekkürün iç hayatında kalan insanlar gibi gözleriyle konuşmasını 
bilen Nafi’in, gençliğinde ruhunu okşayan kırların ve tabiatın renklerine hasreti 
günden güne artıyordu. Çok geçmeden Diyarbakır’da aldığım bir telgrafta, 
Nafinin bu arzusuna nail olduğu haberini okumuş ve bu ayrılığın maarifin 
emektar müsteşarı için yaratıcı bir dinlenme olmasını gönülden istemiştim. Fakat 
dönüşümde huzura kavuşmuş göreceğimi zannettiğim Nafi Atuf, gördüm, ki kendi 
yorgunluğundan başka bir ıstırap ortaklığının tesiri altında her gün biraz daha 
erimektedir. Hayatını, kendinden başkası için yaşamağa göre kıymetlendirmiş 
olanlar için, bu ıstırabın sonu olamazdı.

Ölümünden hemen bir iki gün önce, Meclise inen binada buluştuğumuz ve 
şakalarına adeta bayıldığımız bir günde çocuklarınım neşesini ve gönlünü üzüp 
duran bir hastalık haberini duyduğu zaman,

- Hıfzırrahman’çığım merak edip durma, bizimkiler de yarınki trenle 
geliyorlar. Ne halde gelecekler bilemiyorum. Fakat elden gelen her şeyi yaptıktan 
sonra boş yere döğünmekten ne çıkar? diyerek beni teselliye çalışmış ve işi yine 
şakaya dökerek bizi hem güldürmüş ve hem de düşündürmüştü. Bu, benim gibi 
dostlarına ve arkadaşlarına onun güler yüzle son vedaı olmuştu.

Halkçı Nafi Atuf

Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz KANSU

Kardeşim Nafi Atuf Kansu , duyan, gören ve düşünen her sahici gönül ve fikir 
adamı gibi millet ve memleketinin halkçı bir çocuğu idi. Bir milletvekili olarak, 
Ankara Halkevi reisliğinde, Halkevleri bürosu şefliğinde vc Halk Partisinde 
yıllarca süren sessiz fakat verimli çalışmalarını, Partisinin halkçı ideallerine de 
uygun düşen prensiplere sahip olmasında aramalıyız. Hakikaten Aka Gündüz’ün, 
onun ölümü dolayısile yazdığı yazıda belirttiği gibi, L‘Onun temiz particiliği,
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particilikten ziyade bir inkilabın samimi müminliği idi..” Kardeşim Nafi’nin 
Ankara’daki bir törende (1941) söylediği şu sözler hala kulağımdadır: “Tarihin 
her çağında halka bazı inanlar aşılanması, meharetler öğretilmesi, bilgiler 
verilmesi, velhasıl onun cemiyet içinde ve cemiyet için yetiştirilmesi düşünüldü. 
Fakat halk mefhumu, her çağda ve hatta her çağın türlü cemiyetlerine göre ayrı 
olmuştur. Eski Hindde Parya lıalkdı. 18. yüzyılın başlangıçlarında Fransa’da 
zadegan ve papazlardan gayrı tabaka halkdı. Osmanlı imparatorluğunda halk, 
köylü, esnaf ve umumi tabirle reaya idi. Herhangi büyük bir lügati açıp, orada 
halk kelimesinin karşılığını ararsak 18. asırdan beri aldığı millet mefhumundan 
başkaca şu karşılığı da buluruz:”

(Bir şehrin veya bir memleket ahalisinin en kalabalık en az zengin ve en az 
yetişkin kısmı.)

Halkın böyle anlaşılışı ve böyle görülüşü ona, zamanın zihniyetine göre 
verilecek terbiyenin ne olabileceğini anlatmağa kafidir. İnsanların zengin-fakir, 
köle-efeııdi, zadegan-reaya diye ayrıldıkları devirlerde halk terbiyesi denen şey, 
aşağı telakki edilen tabakayı yüksek telakki edilen tabakaya daha faydalı kılacak 
yetiştirme tarzlarından başka bir şey değildi, İlk büyük filozoflar olarak övülen 
Eflatun ve Aristo bile yaşadıkları devrin tesiri altında kalarak kölelere ne hürriyet 
hakkını tanımışlardır; ne de mülkiyet hakkını. Osmanlı imparatorluğunun ilk 
devirlerinde ve kanunlarında, idare ve teşkilatlarında eski Türk törelerinin tesiri 
vardır. Ancak hududlar genişledikçe ve kültürel mübadeleler bilhassa tesirini 
gösterdikçe eski Türk anane ve akideleri yavaş yavaş saraylardan ve büyük 
merkezlerden çekildi; halk arasına iltica ettik. Halk, Oğuzname, Hamzaname, 
Battalgazi, Köroğlu destanı gibi hikâyelerle ve Karacaoğlan, Aşık Ömer, Emrah 
gibi şairlerin eserlerile ruhunu tatmine uğraşıyordu veya bir pire intisab ederek 
ruhi gıdasını temine çalışıyordu.

Saray etrafında bir müzik , bir edebiyat, bir hayat idraki ve medrese ile temsil 
edilen bir ilim teessüs ederken, halk kendi türküsü ile kendi sazile, kendi şiirile, 
Nasreddin Hoca gibi hakimlerile ondan ayrılıyordu; siyasi, idari, iktisadi bir 
çok amillerle dünyayı ve hayatı hasis bir nesne telkininde bulunanların elinde 
hakikaten rehbersiz kalan halk, gittikçe fakir, bezgin bir halde gelmişti.

Halkı millet manasını almağa başladığı XVIII. asır sonlarile XIX. asır, 
Osmanlı İmparatorluğunu halk bakımından işte bu halde buldu. Bu devirlerde 
memlekette duyulan büyük çöküntüyü önlemek için bazı gayretler görülüyor ki 
bunların en şümullüsüne Tanzimat adını veriyoruz
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Dünyada birçok asırlar halkın sosyal ve kültürel varlığı devletin himaye ve 
irşadından tamamile uzak, kendi haline bırakılmıştır. Bu ana kadar yalnız vergi 
veren ve baştaki adamların isteklerini yerine getirmeğe mecbur bir kütle telakki 
edilmiştir.

Halk terbiyesi mefhumuna varabilmek için ferdi vatandaş saymak, vatandaşlar 
arasında müsavatı kabul etmek, onları yalnız çalışmaları ile bilgileri ile ve 
karakterleri ile kıymet veriş idrakine ermek lazımdır. Bu ise beşeriyet tarihinde 
kolay olmamıştır. Asıl halk terbiyesi mevzun vatandaşların devlet işleri ile yakın 
ilgisini istilzam eden yeni devlet telakkisinden doğmuştur. Kanun önünde bütün 
vatandaşların müsavatı prensibi elbette talim ve terbiye bakımından da bütün 
vatandaşlar için yetişme imkanlarının hazırlanmasını icap ettiriyordu.

Devlet işlerinde hakkı olan vatandaş; sıhhatli, sağlam olmalıdır. Uyanık 
olmalıdır; velhasıl bir millet ve devlet olarak yetişkin olmalıdır.

Tanzimatın terbiye idraki elbette bu kadar geniş olamazdı, Tanzimat daha 
ziyade devlet kadrolarının muhtaç olduğu elemanları yetiştirecek bir maarif 
manzumesi ile iktifayı tercih etmiştir. Bununla beraber (Cemiyeti Tedrisiye-i 
Islamiye) diye bir teşekkülün kurulup, İstanbul’du bir çırak mektebinin açıldığım 
biliyoruz.

Tanzimattan ta ikinci Meşrutiyete kadar halk terbiyesi bakımından devletin 
ciddi bir işine şahid olmuyoruz. 1912 Balkan harbini takip eden milli uyanış 
devrinde, halkla meşgul olmak bir kısmı münevverlerde bir mesele haline geldi; 
ilkönce halkın konuşma dili ile münevverlerin yazı dili arasındaki derin uçurumun 
korkunç tehlikesini görenler, dil sahasında halka doğru gitmenin lüzumunu 
yaymağa, konuşmaya başladılar...

Türk Yurdu’nda 1916 yılında (Maarifimiz hakkında) adile yazdığı bir sıra 
yazılarda: “İrfan ve terbiye bir memleketin bütün müesseaatile alakadardır. 
Teşkilat-ı Maarif bir itibarla Teşkilat-ı İktisadiye, Teşkilat-ı Askeriye. Teşkilat-ı 
Siyasiye ve Teşkilat-ı Adliye... demektir. Memleketin siyaseti, kuvveti, iktisadı... 
hep mektebe bağlıdır. Çocukluğun ve gençliğin “terbiye ve talim tarzına bakarak 
atiyi , keşfedebilmek pek mümkündür. Mektebden gaye talim değil bizzat 
hayattır. Türkiye gibi içtimai inkilabının basamağında bulunan bir devlet bütün 
ümitlerini mekteblerine bağlamak mecburiyetindedir. Çünkü ancak buralardadır’ 
ki muasır bir Türk milleti yetiştirmek kabil olacaktır... Bursa’da ne zeki ve hassas 
köylü çocuklarına rastgeldim: Keşişin eteklerinde, arkasında çalı çırpı taşıyan bir 
köylü çocuğuna rastlamıştım: bu çocuk sevimliydi, gözleri donuk değildi; bizi
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nezakette selamladı, oturduk ve konuştuk. Bizim kim olduğumuzu soruyor, nasıl 
okuduğumuzu ve öğrendiğimizi anlamak istiyordu ve nihayet: “Ah, dedi bizim 
hoca hiç de sizin söylediğiniz gibi değil! Otururken uyukluyor, dershanemizde 
sigara içiyor! Bizi okutmuyor, bizi sevmiyor.”

Bu satırları yazmaktan kasdi daha Meşrutiyet devrinde köy mekteblerimizin 
nasıl canlı bir ruha ve kalkınmaya muhtaç olduğunu işaret etmek için olsa gerekti. 
“Niçin kanunlar tahsil-i iptidaiyi mecbur tutuyor? Her millet için umumi ve milli 
bir terbiye vardır. Milletin bütün efradı bu umum terbiyeyi almış bulunmalıdır. 
Herkes hal-i içtimaisinin icabatına, “vatandaşlık hukukunun tahmil edeceği 
vazifeye boyun eğmeye mecburdur. Kezalik her millet için an’anat sırasına 
gegmiş bazı hatırat ve vekayi oluı ki bunlar o milletle beraber yaşar ve bazan da, o 
milleti yaşatacak bir iktidar kazanırlar, İşte vazi-i kanunlar, iptidai mekteblerinin 
bu umumi ve milli terbiyeyi verebileceğine kanaat hasıl etmişlerdir. Hükümet 
vatan için düşünebilecek, vatanın mukadderatına iştirak edecek, muhitinde 
yaşayabilmek için vesait-i lazıme ile mücehhez olarak hayata kavuşacak 
unsurları ıııekteb-i iptidai terbiye ve tahsilinin verebileceği kanaatindedir. Bu 
kanaat dolayısıdır ki hemen her devlet iptidai tahsilinin fevkini tevsi-i malumat 
vesaitinde addeder ve iptidai mekteblerinde esasat-ı terbiye ve tahsili verdikten 
sonra, “ötesini efradın kendi ihtiyarına ve servetine bırakır. Bu itibarla iptidai 
mektebleri halk mektebleridir.” Bu satırları nakilden maksadım, kardeşim 
N. A. Kansu’nun bir halk çocuğu olarak Meşrutiyette özlediği bu ideallerinin 
Cumhuriyet Maarifimizde büyük ölçüde gerçekleştiğini gördükçe ne kadar 
sevindiğini ve ferahlık duyduğunu ifade içindir.

Gerçekten O, Cumhuriyet Maarif mekanizmasının başında umum müdür, 
müsteşar ve siyasi müsteşar olarak vazife gördüğü yıllarda ve sonra bir 
milletvekili olarak da öğretimde ve eğitimde bu halkçı ülkünün gerçekleşmesi 
için çalışanlarla beraber olmuştur.

Ankara'da çıkan Ülkü dergisinde sanatın halkçı cephesini “Romana 
Hasret” (1942), “Panayır ve Tuluatçı” (1941) yazılarında ne güzel ifade etmiş, 
manalandırmıştır. “Ya hani, bugünkü gençlerin romanı? Nerede o roman ki her 
çeşitten insanları, hayatı, muhiti, tabiati, adeti didim didim didiklesin. Öyle tipler 
çıksın ki, bizim olsun, hatta bütün insanların olsun; öyle meseleleri çözsün ki her 
okuyan, kitabı kapayınca kültürüne yeni hücrelerin katıldığını duysun.... Baktım 
bu köyün bin bir davası arasına bağrı yanık bir artist de karışmak istiyor. Köyün 
alışılmış hayatına yeni bir neşe, yeni bir kıvılcım katmak peşinde, içi bu istekle 
yanıyor. Olacak, dedim mademki ücra bir köy panayırının en kuytu yerinde bile 
sanatı düşünen fedailer beliriyor.”
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Kardeşim Nafi, bu memleketin özlediği geniş görüşlü ve toleranslı ve milliyetçi 
bir halkçı idi. O, böyle bir gençliğin sevdalısı idi. Bu tip insanlar, unutmıyalım 
ki, kelimenin en asil manasında hem bir olgun ve ergin nasyonalisttirler ve hem 
de “Birleşmiş Milletler” ve “Unesco” idealini gerçekleştirmesini bütün kalblerile 
istiyen öncüler ve ülkücülerdirler!

Nafi Atuf Kansu’nun vefatı haberi beni felce uğramış gibi sarstı. Üzerinden 
günler geçtiği halde, hala zihnimi toplayıp bir şeyler yazamıyorum. Arkadaşımdı 
desem benden büyüktü, aramızda daima mühim bir vazife mesafesi bulunurdu. 
Amirimdi desem, samimiliği ve candanlığı ile bu mesafeyi hiç zaman 
hissettirmezdi. Sanırım ki onunla birlikte çalışmış, etrafında bulunmuş olan 
herkes bu düşüncededir. Vazifeşinaslıkda mahremliği, ciddilikle şefkati bu 
kadar birbirine yaklaştırmış, bu kadar kaynaştırmış insan az bulunur, işinde yan 
çizenleri harekete getirirken, kaytaranları vazifesine davet ederken sesinin bir 
an bile yükseldiğini, kaşlarının çatıldığını görmedim. Fakat bu emsalsiz takat 
sahibi adam, bu ince ve güzide insan sarrafı huysuz, geçimsin, küskün, dalgın, 
intizamsız veya içten pazarlıklı binbir çeşit insanın arasında işlerin daima yolunda 
ve efendice yürümesini temin ederdi. Hadiseler idealimize veya irademize aykırı 
cereyan ettiği için sinirlendiği zaman, bizi itidale getirir, öfkeyle vereceğimiz 
yanlış kararlardan korurdu.

Merhum Nafi Atuf Kansu’yu 1924 sonbaharında orta tedrisat umum 
müdürlüğü odasında tanıdım. Merhum Kemalettin Kamu’nun bahsetmesile beni 
tanıdığını söyledi. Fakat daha ilk konuşmasında üzerimde sanki çok eskiden beri 
tanışıyormuşuz gibi derin bir iz bıraktı. O zamandan beri bir müddet yakından, 
fakat ekseri uzaktan ve kalbi olarak bu dostluk gittikçe büyüdü. Seneler geçtikçe 
onun hayran olduğum meziyetleri gözümde daha çok değerlendi. Birbirimizi 
pek nadir görmemize rağmen hususi konuşmalarımda o daima bir çok bahislerin 
dönüp dolaşıp üzerinde durduğu merkez noktalarından idi. Maarif Vekaletinde üç 
seneye yakın kendisile birlikte ve maiyetinde geçen çalışma hayatım benim için 
unutulmaz tatlı hatıralarla, insanlık, vefakarlık, şahsiyet tamamlığı, hasılı insan 
kalblerini idare edecek kuvvetli insanlara ait meziyetlerin unutulmaz hatıraları

Prof. H ilm i Z iya  Ü LK E N
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ile doludur. Onu yakından tanıyanlar az jest yapan, sözlerinde tantanalı ve ca’li 
cümlelere başvurmıyan, hareketleri sakin ve ekseri mütebessim olan bu adamın 
derin ve içten değerlerini takdir edemezler.

Fakat onda mesleği insan yetiştirmek olan herkes den beklediğimiz, bununla 
beraber çok azımla rastladığımız vekar, tevazu, itidal, soğukkanlılık, neşesini 
kaybetmemek ve kafadan evvel kalbe sokulmak meziyetleri bu sade görünüşün 
arkasında asıl kudretini teşkil ederdi. Altısından altmışına kadar okumak ve 
okutmak yaşında bulunan insanlar arasında ömrünü geçiren terbiyeli Nafi Atuf, 
her terbiyeci gibi çocuktan cemiyete, pedagojiden politik’e yükselişin mantıki ve 
tabii merhalelerinden geçti.

Eflatun ideal devletinde çocukları cemiyete temel hazırlamak için 
yetiştiriyordu. Rousseau, “Emile” de gösterdiği mürebbi ihtimamını her halde 
“ içtimai mukavele”deki devlet hayatım kurmak için sarf etmiştir. Fakat bu 
büyük nazariyeciler insan yetiştirmenin terbiye, ahlak ve siyaset dediğimiz üç 
merhalesini eserlerinde gösterdikleri halde, kendilerini bu sanata verenlerden pek 
çoğu onu hayatlarında tatbik etmişlerdir. Bana öyle geliyor ki bu üç merhaleden 
her birinin yorucu tekniği içinde ezilmeden, onları derece derece aşanlar insanı en 
iyi tanıyan ve ona nüfuz etmesini en iyi bilenlerdir. Ne yazık ki bu merhalelerden 
yalnız biri bile bir insanın belini bükecek kadar ağırdır , ve tecrübelerini ikinci 
merhaleye devretmeye fırsat bırakmamaktadır.

Nafi Atuf Kansu ve İbrahim Alaettin Gövsa, aynı günde kaybettiğimiz bu 
iki tanınmış Türk münevveri ne gariptir, tecrübelerden geçmiş, aynı merhaleleri 
aşmış iki insandı. İkisi de terbiyecilikten başladılar, ahlakçılığa ve cemiyet 
idaresine, oradan siyasete geçtiler. Edebiyatçı cephesile daha eski nesle mensup 
olan İbrahim Alaettin’i yakından tanımıyorum. Fakat Nafi Atuf meslek hayatının 
başından beri benim için en doğru, en emin yol olan Türkiye’yi tanımak, 
memlekete müteşebbis ve faal bir nesil yetiştirecek terbiyeyi vermek yolunu ideal 
tanımış, bu yolda neşriyat yapmış, mektep, idare etmiş, gençlere bu fikirleri telkin 
etmiş, hatta bizzat tarlada çalışarak bu yolun fiili kahramanı olmağa çalışmıştır.

Nafi Atuf, memleketimizde ilk defa Prens Sabahattin tarafından temsil ve 
müdafaa edilen LePlay Sosyolojisine mensuptu. Edirne’de EdmondDemolins’den 
“Yeni Mektep”i tercüme etti. Bu sahada başka fikir arkadaşlarıyle birlikte; 
’’İlim” mecmuasını çıkardı. İstanbul’a geldiği zaman “Muallim” mecmuasında 
aynı çalışmalarına devam etti. Köye doğru hareketinin fiili eseri olmak üzere 
galiba 1912’de Dolayoba’da bir parça toprak alarak bir kaç arkadaşı ile beraber 
(aralarında Mehmet Ali Şevki de vardır) çalışmaya başladıklarını hatırlıyorum.
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Mütarekede bu zat “meslek içtimai” hareketine iştirak etti. Fakat pek az sonra 
Kuvai Milliyeye geçerek İstiklal Harbinin, sonuna kadar Anadolu'da çalıştı. 1925 
dc MaarifVekaletin’de toplanan Heyeti İlmiyede memleketi tanıma metodlarından 
istifade etmek ve hakiki kalkınma yoluna girebilmek için Mehmet Ali Şevki’yi 
davet etti. Ankara’da Maarif Vekaleti Mecmuası’m ve Ankara Muallimler Birliği 
Mecmuasını çıkardı. Türkiye Maarif tarihi adlı bir eser neşretti. “Türk Tarihi 
Ana Hatları” adlı büyük eser hazırlığıma içerisinde “Türk Tarihinde Yollar” adlı 
broşürile aynı fikirde devam ettiğini gösterdi.

Nafi Atuf Kansu -ne yazık ki- kaderin ve idealist ruhunun omuzlarına 
yüklediği ağır tecrübe yemişlerini devşirme zamanına tam erişirken bizi bıraktı. 
Fakat yaptıkları, ve yapmak istedikleri kalb gözünü bu toprağa çevirmiş olan 
herkes için örnektir.

Allah rahmet eyleye.

Büyük Dost

H a kk ı TO N G U Ç

Hayatta tanıdığım, meziyetlerine meftun olduğum insanlardan iki tanesi bazı 
bakımlardan birbirine çok benzerdi: Rahmetli Saffet ARIKAN ile Nafi Atuf 
KANSU.

Bizim neslimize ağabeylik eden, sır kutusu gibi kapalı duran bu iki büyük 
insanın ikisi de gördüklerini, bildiklerini, hele memleket işleri ile ilgili 
düşüncelerini kolay kolay söylemezlerdi. Böyle olduğu halde onların çevreleri 
insana merhametli bir ananın sıcak kucağı gibi tesir ederdi, insan bu çevreye 
girince kendisini tatlı bir dostluk havasının huzuru içinde bulur, önceden 
tasarlayamadığı derecede faydalanır, rahat rahat her şeyi konuşabilirdi.

Arıkan’ın öldüğünü haber aldığım sırada Nafi Atuf Kansıı bir iş için telefon 
etmişti. Konuşmamızın sonuna doğru “Saffet Beyi kaybettik” dedim. O, 
“Hangi Saffet?” dedi ve cevabı beklemeden telefonu kapattı. Aradan on dakika 
geçmemişti, odama geldi. Bir müddet sessizce oturduktan sonra: “Ben onu geçen 
pazar günü evinde görmüştüm. Birbirimize sarıldık, öpüştük. Ayrılacağım sırada 
bana :
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- Nafi! biz kötü insanlar değiliz, bu memlekete bizim gibiler de lazım, dedi. 
Uzun boylu konuştuk. Allah... Allah Saffet öldü demek...”

Otuz yıldanberi en büyük dost olarak tanıdığım Nafi Atuf Kansu’yu ilk defa 
yutkunmadan, kekelemeden, içinden geldiği gibi konuşarak sır kutusu olmaktan 
çıkarken görüyor, dikkatle dinliyordum. Başka bir şey söylemeden yanımdan 
ayrıldı.

Onların ikisini de ölüm döşeğinde gördüğüm halde yokluk alemine ebediyen 
göçtüklerine bir türlü inanamıyorum. Memleketi ilgilendiren hangi önemli 
mesele, eğitime temel teşkil eden hangi sağlam fikir hatırıma gelse hayatta imişler 
gibi onlar gönümün önünde canlanıyor, ikisi ile de konuşur gibi oluyorum. Her 
gün onlarla karşı karşıya gelecekmişim gibi duygulanıyorum.

Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrinin büyük olayları içinde çalkana çalkana 
yoğrulmuş olan, fakat bunlara dair bir şey söylemeden, yazmadan, göçüp giden 
bu iki mütefekkir insana neden bu kadar candan bağlandığımı düşündükçe, 
arkada bıraktığımız yıllan mânalandıran önemli işler gözlerimin önüne seriliyor. 
Milli Mücadele yıllarının sıkıntılı günlerinden son Cumhuriyet Bayramına kadar 
süren zamanı dolduran iyi ve güzel hamlelerin hepsinde onların emeklerini ve 
paylarını hatırlıyorum, ikisi de karşımda heykelleşiyor.

Çevrelerinde iyimserlik, güvenlik havası yaratmanın sırrına ermiş kimselerin 
yanında bulunmak, onların dostluklarını kazanmak, insana yalnız rahatlık ve huzur 
telkin etmez. Cesareti, hamle kuvvetini arttırır, insanda iş yapma aşkını uyandırır. 
Nafi Atuf Kansu ile Arıkan bu bakımdan bilhassa güvendiklerini harekete 
geçirmesini, her türlü şartlar içinde iş adamını korumasını ve desteklemesini 
bilen ülkücü insanlardı. Böyle insanlar devlet adamında bulunması lâzım gelen 
sıfatları taşırlar.

Nafi Atuf Kansu ömrü boyunca hayatı olduğu gibi kabul etmiş, başka 
insanlara durmadan iyilik yapmış, çocuklarını değerli birer yurttaş olarak 
yetiştirmiş, mütemadiyen okumaktan ve düşünmekten zevk almış, sabır denilen 
büvrik kudrete dayanmış, seziş projektörünü olayların üzerine tutarak mana 
çıkarmakta ve uzağı görmekte ustalaşmıs, dost kazanmayı ülkü edinmiş, değerli 
bir eğitkendi.

O, çocukları çok severdi. Bitmek tükenmek bilmeyen insan sevgisi içinde 
yüzerken en büyük payı çocuklara ayırmasını bilirdi. Tabiatı da çok severdi

Etlik bağlarındaki mütevazi evinin bahçesinde dolaştığı zaman her çiçeği, her
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fidanı ayrı ayrı ziyaret eder, elinden hiç bırakmadığı aşı bıçağı ile onları tımar 
ederken çocukları ihmal etmez, onları da bu işe alıştırmaya çalışır, buradaki 
zevkinden de en büyük hisseyi onlara ayırırdı. Geceleri saatlerce gökyüzüne 
serpilen yıldızlara baka baka, derin derin düşünürdü.

Ölümünden bir iki ay önce, Etlik’e son gidişimizde bağdan ayrılırken birkaç 
defa durdu, arkasına manalı manalı baktıktan sonra Etlik sırtlarını eli ile işaret 
ederek;

- Şu güzel tabiatın içinde özel bir okul açıp çocukları bu cennete 
kavuşturamadık... Böyle yerlerde açılmış okullara kavuşan çocuklar, nimetin 
kadrini bilmelidirler...Şehir çocukları için bunu yapamadık...Günahlarımız 
büyüktür, Tonguç !.dedi .Otobüs durağına kadar hiç konuşmadı.

Nafi Atuf Kansu bu sözleri söylediği zaman öyle işlerin içinden çıkmış bir 
insandı ki onu yakından tanımayanların çoğu, aklı içinden geldiği işlerde takılı 
kalmış zannederlerdi. Halbuki o, yalnızca çocukları düşünür, onlara istediği 
kadar hizmet etmek fırsatını ele geçiremediğine üzülürdü. Her meseleyi 
mürebbilik açısından görüp, buna göre çözmeyi tasarlar, başkalarına da bunu 
telkin etmeye çalışırdı. Çocuklara haksızlık yapıldığını görünce isyan ederdi. 
“Büyükler onlardan intikam alacak kadar soysuzlaşmamalıdır..derdi. Onun başka 
hiç bir şeye isyan ettiği görülmemiştir.

O, yalnızlığı seven hatta ondan zevk alan bir insandı. Hayatın birçok 
zorluklarını hafifletme veya yalnızlıktan faydalanma yolunu tutardı. Bu en belirli 
vasfı onu birçok kimselerden ayırır, anlaşılası güç bir eğitken haline sokardı. 
Onun için Nafi Atuf Kansu’yu yakından tanımış, ruhunun derinliklerine inmek 
fırsatlarını bulmuş olanların türlü imkanlardan faydalanarak onun hayatını 
yazmaları, meslektaşlara tanıtmaları bir borçtur sanıyorum.

‘”Ülkü” dergisi için yazı istenince onu son Cumhuriyet Bayramının şenlikle 
geçen günlerinde toprağa bıraktığımızı tekrar hatırladım fakat öldüğüne bir 
türlü inanamıyorum. Ülküsüne inanıp bağlananların dileği, nur içinde yatması, 
ruhunun hiç sönmemesidir.
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8- Kardeşim Nafi A tu f  - Şevket Aziz Kansu

Ölümünden bu yana ondört yıl geçen kardeşimin halkevleri ve Halk odaları 
dergisi ÜLKÜ’nün Şubat 1950 tarihli 38. sayısı, bir çok dost ve arkadaşlarımın 
onun hakkındaki tanıklıklarını, anılarını yayınlamıştı. Sanırım bu sayıdan sonra 
ÜLKÜ artık çıkmamıştı. Kardeşimi anmak için bu satırları yazmaya başlarken 
nedense ÜLKÜ’den bahis açtım. İşte o sayıda şimdi rahmetli olan Kemal Turan’ıtı 
içli, içten gelmiş anısından şu satırları almak istedim.

“Her ay başında mecmuaya seksen sayfalık yazıyı da aynı samimiyet ve sevgi 
kuvvetiyle toplayan Kansu’nun emeklerini, on, oniki büyük cild ifade edebilir.”

ÜLKÜ’nün ilk koleksiyonlarını karıştıracak olanlar belki de O ’nun adıma 
pek az rastlarlar. Adeta O, bu cildlerde yok gibidir. Fakat Nafi Atuf öyle mizaçta 
bir insandı ki önde görünmeyi hiç istemezdi. Nafi Atuf Kansu’nun emeklerini 
gizleyişinde yaptığı işlerin sorumluluğundan çekinme de yoktu. “Aman söz ve 
sitemden uzak kalayım” endişesi de sessiz çalışmasına tesir yapmış değildi. 
Gerekliliğinde sorumluluğu üzerine alır, cesaretle “bu işi ben yaptım” derdi. 
Herhangi bir işten gelecek sorumluluğu yanında çalışanlara yüklemez, böyle 
hallerde her zamanki yumuşak duruşunu, tatlı çehresini bırakarak “bana sorunuz” 
diye dikilirdi.

Olgun bir kalem sahibi, maarifçi, yönetici ve düşünür karakterinin yambaşında 
pek çok dostunun tanıklık ettiği gibi, herşeyden önce bir eğitimci idi. Adam 
yetiştirmek isterdi. Bunun içinde yanında çalışanlara hareket serbestliği verir, 
onları daima his olunmaz bir ölçüde tuttuğu teşvikleriyle, tenkitleriyle yetiştirmek 
isterdi...İsdidatları sempati ile takip eder, korunmalarını sağlamaya çalışırdı. 
Böylece o, otoriter değil, yetiştirici bir eğitimci idi. Gerçek demokrasinin taraflısı 
idi.

30 Kasım 1963 tarihinde Türkiye Muallimler Birliğinde Prens Sabahattinin 
ölümünün XV. Yıldönümü münasebetiyle yapılan bir toplantıda da Prof. 
Fındıkoğlu, kardeşimin Balkan savaşından önce Edirne’de M.Vehbi (Sandal) 
ile birlikte çıkarttıkları “Sa’y ve Tetebbü” dergisindeki yazıları dolayısıyla fikri 
şahsiyetine temas etti.

Evet, belirttiğim gibi, o toplum içinde geniş bir dost çevresine sahip olmakla 
beraber, münzevi bir insandı. Mütevazi idi. Ön pl’anda görünmekten hoşlanmazdı. 
Ankara Maarif Cemiyetinin ve Kolejinin bellibaşlı kurucularından biri olduğunu 
pek çokları bilmezler. Bir çok yazıları, başyazıları (örneğin Hakkı Tarık ve Asım 
Us’un Vakit gazetelerinde) imzasız yayınlanmıştır.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a n 159



Meşrutiyet ve nihayet Cumhuriyetin hareketli düşünce, yazı, eğitim ve 
politika hayatına karışmış olan kardeşimin hatıralarım yazıp bırakmamış olması 
gerçekten bir noksandır.

Ağabey ! Seni ölümünün bu ondördüncü yıldönümünde sevgilerle, hasretlerle, 
özleyişlerle anıyorum.

İMECE, Ekim 1963, Yıl: 3 Sayı: 30,s. 7

9- Tolstoy ve Nafi A tu f  - Ceyhun A tuf Kansu

Nafi Atuf’un 1919 da yayınlanmış bir küçük kitabı vardır. Bu kitap, “Tolstoy
-  İptidai Muallimi” adını taşır. Eğitimciler dizisinin ikinci kitabıdır. Dizinin 
birinci kitabını yine Nafi Atuf yazmış ve “Fröbel” adını taşıyor. Nafi Atuf 
eğitim denemelerine başlayalı aşağı yukarı beş altı yıl olmuştur bu küçük kitabı 
yayınladığı sıralarda. Bu kitabın gerisinde Edime Örnek Okulu, Biga Özel 
Okulu, Bursa ve Kadıköy Yetimler Evi denemeleri ve Muallim dergisindeki 
yazıları vardır. İkinci Meşrutiyetin eğitim sorunlarına eğildiği yıllardır be yıllar 
ama eğitim bir türlü halka inememiştir ve araya bir Dünya savaşı girmiş, Türkiye 
yenilmiş ve yeni bir ölüm kalım savaşının eşiğine gelmiştir.

Nafi A tu f  u Yasnaya Polyana ermişi Tolstoy’un eğirim deneylerine iten 
nedenleri bilmiyoruz. Ancak Tolstoy’un eğitim düşüncelerini ve deneylerini 
inceleyen bu kitapta Tolstoy halka inanmış, halkın değerlerine güvenen ve halkı 
kendi yöneltisinde eğitmek isteyen bir halk eğitkeni olarak belirtmektedir. Bu 
küçük kitap yazıldığı sıralarda eğitimimiz ne halka, ne de toprağa dayanıyordu. 
O yıllara göre, Tolstoy’un düşünceleri ve değerleri kuramsal bir takım deneyler 
içinde bocalayan Türk eğitimi için yepyeni ve taptaze düşünceler ve deneylerdi.

Tolstoy ne yapmıştı? 1861 yılında yüz yıllık Yasnaya Polyana köyünde köy 
çocukları için bir okul açmıştı. Bu okula kırk köy çocuğu geliyordu. Okulun çanı 
şafaktan önce alıyor, köylüler lambalarını yakarak uyanıyorlardı. Saat yedibuçuk, 
sekize doğru bu sefer çan çocukları okula çağırıyordu. Öğrenciler, gelirler, sınıfa 
girerler, nereye isterlerse oraya, masaya, sıraya, pencere içine, döşeme üzerine 
otururlardı.
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Tolstoy’un okulunda eğitimin iki ana temeli vardı: Özgürlük ve kendi kendini 
yönetmek. Bu bir okul değil, bir küçük cumhuriyet, bir çocuklar cumhuriyeti idi. 
Tolstoy’a göre “çocuk, çocuğun en iyi öğretmeni” idi. Tolstoy bu deneylerinde 
Rousseau’dan kaynak alıyordu. Yaşamak için en doğru yol nedir? Kişiye saygı 
ve özgürlüktür. Eğitim insana mutluluğunu hazırlayacak araçlar vermelidir. 
Mutluluk kişinin kendisinde ve özgürlüğündedir. Bir nesnel gelişme var, bir 
toplumsal gelişme. Telgrafı alalım. Telgraf bir nesnel gelişmedir. Halkı göz önüne 
almıyarak, öğretimi nesnel gelişme yasalarına göre düzenleyelim. Ne olacak? 
Toplumsal gelişmeyi halkın kişisel gelişmesini boşladığımız için telgrafı öğretmiş 
olmamız halka hiçbir şey getirmeyecek. Nesnel gelişme ile toplumsal gelişme 
arasında bir denge olmalı. Telgrafın bir nesnel gelişme olduğunu biliuyoruz ama 
telgraf kimin işine yarıyor. Halk telgrafı kullanıyormu? Köylü halk...Gönderecek 
bir haberi bile yok telgrafla. Öyle ise toplumsal gelişmeyi sağlamalı ilkönce: 
Halkın kendi kişiliğini geliştirmeli, özgürlük yolu ile onu uyandınnalı. Ona kendi 
kendisini öğretmelidir, kişiliği ve özgürlüğü canlandırılmış bir halktan ışık ve 
aydınlık fışkırır: Böyle bir halk nesnel gelişme ile toplumsal gelişme arasında bir 
bağ kurar, kendi mutluluğunu kendi yaşantısı içinde yöneltir.

Yasnaya Polyana deneylerinden, Tolstoy bir takım düşünceler edinir, bu 
düşüncülerini yazar ve yayar. Tolstoy’a göre nesnel gelişmeleri öğreten okulla din 
okulu, daha doğrusu nesnel gelişmeye bağlı eğitimle, dine bağlı eğitim yanlıştır. 
Eğitimin özü özgürlüktür. Eğitim ve öğretim de halkın isteklerine uymalıdır. 
Halk okullardan ve öğretmenlerden ne öğrenmek istiyor? Tolstoy’a göre okuma, 
yazma ve matematik öğrenmek istiyor. Peki halkı nasıl okutmalı? Tolstoy halk 
kitapları sorunu üzerinde duruyor. Nafi Atuf, Tolstoy’un halk kitapları üzerindeki 
düşüncelerini inceliyor. Sorun, içinde halktan söz eden kitaplar değil, halkın 
okuyacağı, anlayacağı, beğeneceği kitaplar yazmaktır. Nasıl yazmalı bu kitapları: 
Bir: Halkın dilini iyi bilmeli. İki: Halkın düşüncelerini iyi incelemeli, iyi bilmeli. 
Üç: Halkın elinde dolaşan, severek okuduğu kitapları incelemeli. Ondan sonra 
yazı dili ile iyi halk halk kitapları yazmalı. Tarih öğretiminde Tolstoy’un 
düşünceleri şöyle; Tarih öğretmeye en eski zamanlardan, halkın gündelik 
yaşantısıyla hiç ilgisi olmayan çağlardan ve olaylardan başlıyoruz. Yanlıştır bu 
ve yararsızdır. Tarih öğretmeye günümüzdeki olaylardan başlamalı. En öğretici 
tarih yaşadığımız, günümüzü açıklayan tarihtir. Gazeteden bir haber alırsın, bu 
haberi yorumlarsın, günümüzdeki yerine oturtursun, ondan sonra, eskilere, bu 
haberle bağıntı kurarak tarihin derinliklerine inersin. İlgi çekici ve öğreticidir bu 
yöntem ve tarih bilinci, tarih ilgisi böyle doğar.

Tolstoy’un deneylerine dayanarak Nafi Atuf eğitim sorununun özünü şuna 
bağlıyor. Nasıl yaşamak gerek? Bir kez bunu çözümlemeliyiz. Halk gibi sade ve
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çalışarak yaşamak gerek. Kişiliğimizi geliştirerek, insan kişiliğine saygı duyarak 
ve özgürlük içinde. Yaşamanın özü bu ise, ilkönce kendimiz böyle yaşamalıyız. 
Demek ki örnek olmalıyız. Yaşamanın özünden örnekler vermeliyiz. Halk 
gibi sade, hayatın ve doğanın içinde yaşamalıyız. Böyle yaşayabiliyor muyuz, 
yaşayamıyor muyuz? Yaşamamızla kuşaklara örnek olabiliyormuyuz? Örnek 
oluyorsak kuşaklarıda eğitiyoruz demektir. Örnek olmuyorsak, ne yapsak, ne 
öğretsek boşuna.

Eğitimin özü yaşamanın çıplak özüdür. İki yüzlülüğe eğitim adını veriyorsak, 
bu işten vazgeçelim daha iyi. Hele örneklerimiz sözde kalıyorsa, çocuklara şöyle 
böyle yaşayın deyip, kendimiz öyle yaşamıyorsak, eğitimin adım bile almayalım 
ağzımıza. Yaşamanın özünü, anlamım, nasıl yaşamamız gerektiğini çözdük mü 
ve örnek olabildik mi? Sorun burada. Tolstoy’un eğitim-öğretim düşünceleri 
aşağı yukarı bunlar.

Nafi Atuf, dinsel eğitimin toplumu şekillendirdiği bir ortamda “halk gibi 
yaşamaya, kişiliğe ve özgürlüğe” ne eğitimcilerce, ne yurdu yönetenlerce 
örnekler verilmeyen bir ülkede, Tolstoy’un bu düşüncelerini inceliyor ve yazıyor. 
Yurdumuz öyle bir yere gelmiş ki, yaşamanın özü olan halk sadeliğinden, 
kişilikten ve özgürlükten yoksun. Ama bunlara dönmek gerekiyor. Eğitimin 
özüne: Nasıl yaşayalım ki mutlu olalım?

1919 yıllarında ve o karanlığın içinde Nafi Atuf, Tolstoy’un deneyleri ve 
düşünceleri yoluyla halkı için birmutlulukeğitimi,birçıkaryol,birkurtuluşyöntemi 
aramaya çıkmıştır. Dikkat edilirse böyle bir eğitim, halka dayanan, özgürlüğe ve 
insan kişiliğine dayananbir eğitimdir. Demokrasinin, halk yönetiminin mayası 
olan bir eğitimdir. Halka inanmakta Nafi Atuf ve Tolstoy birleşirler. Eylem daha 
geç, kurtuluş savaşından sonra gelecektir. Nafi Atuf Yasnaya Polyana ermişinin, 
insana ve halka inanmış Tolstoy’un eğitim düşüncelerini topluma aşılamak ve 
yaymak ister. Bir takım cılız deneylere karşıt, ülke eğitim bakımından doğu 
öğreticiliğinin ve dinsel eğitimin karanlığı içindedir. Hangi halk sadeliği? Hangi 
insan kişiliği? Hangi özgürlük? Hangi halk kitabı? Hangi halk ölçüsü? Türkiye 
ortaçağın kargaşası içinde yaşamaktadır.

Bu küçük kitaptan öğrendiğimiz bir şey daha var. Bütün devrimlerden önce 
olan şey: Bir takım düşünürlerin yarını hazırlamaları, topluma yeni tohumlar 
serpmeleri. Nafi Atuf, Tolstoy’un doğacı ve halkçı eğitim düşüncesiyle devrim 
toprağınaCumhuriyet eğitiminin tohumlarını serpmektedir. Halk kaynağına, halk 
yaşayışına, insanın kendi kişiliğinin geliştirilmesine ve özgürlüğe dayalı büyük 
eğitim krizması epey gecikecektir. Cumhuriyet eğitiminin doğrudan doğruya
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halk kaynağına yönelmesi, 1919 dan bu yana 1939 lan bekliyecektir. Ama insan 
bir takım yol açıcılarla yol alıyorsa ve toplumsal gelişme bir takım öncülerin 
uğraşlarıyla yöneltisini buluyorsa, devrimin halk eğitkenlerinde, çare arayıcı 
bir kuşağın ve bu arada Tolstoy’un deneyleriyle halk eğitimine ışık tutan Nafi 
Atuf’un izlerini görebiliriz. Yasnaya Polyana ermişinin halkçı sesi yıllar sonra 
Köy Enstitülerinde duyulur. Köy evlerinin lâmbaları yavaş yavaş yanar. İnsanlığın 
ışığı, karanlıklar içinden insan fitiline gazyağı çeken bir takım öncülerin, bir 
takım bildiricilerin, bir takım özleyicilerin uğraşları ile parlar.

Nafi Atuf, Tolstoy yolu ile halkı özler.

İMECE, Ekim 1963, Yıl: 3 Sayı: 30, s. 10-11

10- Kuvai Milliye Eğitimcisi - Engin Tonguç

Kafası batılı, yüreği Türk, inancı kemalist, çabası devrimci bir eğitimci 
idi. O! Çalışmalarında, davranışlarında halk sevgisinin, insan dostluğunun, 
aydın dürüstlüğünün sıcaklığı, parıltıları vardı. Nafi Atuf, kuvayi milliye 
kurulurken Anadolu’ya kaçanlardan değil; Anadolu’nun gücüne erenlerden, 
devrimci Cumhuriyet Ankara’sı kavramına baş koyanlardan, yeni Türkiye’yi 
somutlaştıranlardandı.

Mustafa kemalin yanına koşarak kellesini koltuğuna aldığında yaşı pek genç, 
ama kafası tam olgunluğa ermiş bir çocuk dostu, bir halk dostu, sözün kısası, 
bir öğretmendi. Bugün kendilerini eğitimci sananların ıkına yutkuna bir türlü 
söyleyemedikleri ileri eğitim ilkelrini, karma eğitimi, iş eğitimini, halka dönük 
bir eğitimi, hümanist bir eğitimi, gerçekten ulusal bir eğitimi söylemek değil, 
yazmış ve savunmuş ve hatta uygulamıştı. Yanlız Bursa Öğretmen Okulunda 
Müdür olarak okulda öğrencilerle öğretmenler arasında arkadaşlık havası 
yaratmak, serbest okuma çalışmalarına hız vermek, izcilik örgütü kurmak, yakın 
yurt gezilerini değerlendirmek, okula öğrencilerin kendi kendilerini yönetmeleri 
ilkesini sokmak gibi çalışmaları, bugün bile değme eğitimcinin cesaret 
edemeyeceği, başaramayacağı işlerdi.

Kuvai Milliye hükümetinin devrimleri bu sessiz, çocuk denecek yaştaki 
eğitimcinin değerini anlamakta gecikmediler. Ve O, sessiz sedasız, kendisi gibi 
ülklicii arkadaşlarla Türkiye Cumhuriyetinin temellerini attı. O çağın Ankara’sının 
kenarında, mezarlıkların yöresinde, taş biryaopının ikibuçuk odasında. Dünyanın
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en ileri eğitim ilkelerini uygulamak için örgüt kurdular. Yapı, basitti, küçüktü, 
soğuktu, taştı. Percereler kırıktı, masalar çürüktü. Ne dönen koltuklar, ne odadan 
odaya seslenilen diiğmli mikrofonlar, ne kapılarda steyşınlı şoförler vardı. Ama 
orada çalışanlar? Onlar ne taşdandı, ne soğuktu, ne de çürüktüler. Volkan gibiydi 
Nafî Atuf ve arkadaşları. Ülkücüydüler, devrimciydiler, gerçekten eğitimciydiler. 
Bu ikibuçuk soğuk odaya sıkışmış, çocuk yaşta kellerini koltuğa almış, kalpaklı, 
külot pantolonlu kişiler, Türkiye Milli Eğitiminin temellerini öylesine attılar ki, 
pek kısa bir süre sonra, onbeş yıl kadar eğitimimiz cihanda iz bırakacak derecede 
çiçeklenebildi. Öğretimi birleştirdiler, karma eğitim, laik eğitim, iş eğitimi 
ilkelerinin uygulanmasında, arap harflerinin kaldırılmasında Mustafa Kemal’e iş 
ve ülkü arkadaşı oldular.

Halkçı, devrimci, laik, cumhuriyetçi Nafi Atuf, yine sessiz sedasız, otuz şu 
kadar yıl sonra, en ileri saydığımız Eğitim bakanlarının kendilerine örnek aldıkları 
Mustafa necati’nin Müsteşarı, en yakın iş arkadaşı oldu. O çağlar, bakanlıkta tam 
bir iş ve ülkü arkadaşlığının, tam bir ekip çalışmasının, bir imece havasının ilk 
defa hüküm sürdüğü çağlarsa, bunun baş yaratıcılarından bir Nafi Atuf’tur.

Sonra politikaya girdi. Uzun yıllar, ömrünün sonuna kadar süren politikacılık 
hayatında Nafi Atuf, politikacı kavramını arındırdı. Bir dürüst politikacı 
örneğiverdi ki, politikanın ve politikacılığın çirkef karmak anlamına geldiği 
çağlarda bile, Nafi Atuf’a hiç bir kişi bir çirkef damlası sıçratamadı. Halkevleri 
Başkanı olarak arı gibi çalıştı. Ve Meclis’te , Partide, sessiz sedasız ortada 
gözükmek gibi kişisel kaygılara düşmeden, Cumhuriyet ilkelerinin zedelenmemesi 
için büyük hizmetler gördü. Yaptıklarını, çalışmalarını anlatmaktan kaçman, 
hoşlanmayan pek alçak gönüllü bir kişi olması bu hizmetlerinin gizli kalmasına 
yol açmıştır.

Sonra demokrasi çağı geldi. Demokrasi özlemi ile yananlardan, halk 
egemenliğine gönül vermişlerdendi. Fakat bu demokrasinin, devrimleri yitirme 
pahasına birdemokrasi olmasından korkuyordu. Şüphe içinde, erişileniyitirmekten, 
elinden çocuğu alınıyormuşcasına korkarak, ama demokrasinin kurulması 
yolunda kendisine verilen sorumluluğu pek büyük, en zor görevlerden birini, tam 
bir devrimci disiplini ile kabullendi. Bu görevde de gücünü, emeğini esirgemedi. 
Demokrasiyi kurma yolunda, onun kulaklarından tutup cesaretlendirerek ite kaka 
politikacı ettiği, Cumhuriyet çağı beyzadesi politika yobazları, en tavizci devrim 
bezirgânlıklarına girişince, Nafi Atuf’un devrimci dürüstlüğü, ülkücü imanı 
buna dayanamadı. O ’nun M.Necati’lerin, Reşit Galip’lerin attıkları Atatürkçü 
eğitim temellerini kemiren bu devrim kurtları kanlanıp şiştikçe eridi Nafi Atuf! 
Kuvai Milliyeci yüreği dayanamadı, büyük umutlar bağladığı Cumhuriyet 
kuşaklarından devrimleri yiyerek politikada göbeklenen dönekler çıkmasına!
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Şüpheler içinde, ama bir Kuvai Milliyeci disipliniyle ve kendi elleriyle politikacı 
ettiği bu eyyamcıların devrimlere ihaneti yıktı onu O ’nu!

Nafi Cumhuriyet bayramında şehit oldu. Son tertemiz soluğunun çabası içinde 
elini ülküdaşı, dostu, yakını Tonguç’a uzatırken bir tek kaygı vardı, duru mavi 
kuvai milliyeci gözlerinde: Devrimler ne olacak? Ne olacak Necatiler, R.Galipler? 
Boşa mı gidecek bunca emek, bunca kan? O’nun o kırgın yüreğinin sıkıştırıp 
daralttığı son soluğunda, bir tek benlik kaygusu görcbildimse kahrolayım!

Nafi Atuf bir Cumhuriyet bayramında şehit oldu. Sokakların, yapıların 
Mustafa Kemal’in kırmızı ay yıldızlı devrim bayrağı ile bezendiği bir 28 Ekimde! 
Halkını halife yeşili bezlerin boyunduruğundan kurtarmak için başını koymuş bir 
“Kemal’ci” son yolunda devrim bayraklarının allığı içinden geçmek mutluluğuna 
erdi.

Nafi Atuf gibilerin ardından ağlanmaz. Özenilir onlara.

Yeni kuşaklar Nafi Atuf gibileri iyi öğrenmeli, unutmamalı ve 
unutturmamalıdırlar. Onların bütün yaşantılarında, çalışmalarında, acılarında, 
kıvançlarında, yitirip de karanlıklarda öksüzce bunaldığımız kuvai milliye 
devrimciliğinin Mustafa Kemal soluğu gizlidir erce! O soluğun sıcaklığı ile 
kızışmadıkça, o soluğun ülkücülüğü ile “ben” kaygusundan sıyrılmadıkça, ne 
devrimci olunur, ne politikacı, ne eğitimci, ne de insan!

İMECE, Ekim 1963, Yıl: 3 Sayı: 30, s.8-9

11- Unutulm uş Bir Eğitim Devrimcisi : Nafi A tu f  Kansu - Işık 
Kansu

Cumhuriyet devrimine büyük katkılarda bulunmuş olan Nafi Atuf Kansu, 
babası o yıllarda tabip mirlivası olan Aziz Emin Paşa’nın görevi nedeniyle 
bulunduğu Mekke’de, 1890’da doğdu. Annesi, Flurya hanımdı. İlk öğrenimini 
Edirne’nin Taşlık îlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini de Edime Mülki İdadisi’nde 
tamamladı. Yüksek öğrenim için İstanbul’a gitti ve 1910’da Mülkiye’yi bitirdi.

13 Eylül 1910’da Edime İttihat ve Terakki Parti örgütünün kurduğu “Nimet-i 
Hürriyet” okulunun müdürü olarak işe başladı. Dönemin Edirne Valisi Hacı Adil 
Bey, kendisine bir taraftan da devlet görevlerine hazırlanması amacıyla nahiye 
müdürlüğünü de verdi. Birkaç ay sonra okulun yönetiminden ayrıldı, ancak
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Türkçe ve medeni bilgiler öğretmenliği Edirne’nin kuşatılmasına değin sürdürdü. 
Bu sırada Edirne Ermeni Okulu’nun Türkçe öğretmenliğini de üstlendi.

Daha sonra küçük kardeşi Ayşe Müfdale hanım ile evleneceği ve kendisine 
kardeş kadar yakın olacak olan Vehbi Sandal ile tanıştı. Vehbi Bey ile birlikte 
Türkistanlı M. Masum adlı bir eğitimcinin müdürlüğünü yaptığı Darüledeb’de 
çalıştı. Sultani’de de öğretmenlik yapıyordu ve eski milletvekillerinden Mahmut 
Nedim Gündüzalp, Ziya Cezaroğlu, Atıf Ödül, eski Bursa Valisi Haşim İşcan 
burada öğrencileri oldu.

Bu süreçte Vehbi Sandal ile yakın dostlukları düşünsel birlikteliği de yol 
açtı. Onunla birlikte kurdukları “Say ve Tetebbu” (bugünkü dille İş ve Düşünce) 
adlı derginin ilk sayısı 22 Şubat 1911 günü yayımlandı. Say ve Tetebbu, Balkan 
Savaşı’na değin 50 sayı kadar yayımlandı. Derginin yazı kadrosu arasında, vilayet 
memurlarından ve daha sonra Tokat milletvekilliği yapacak olan Gümülceneli 
Ali Galip, Sultani tarih öğretmeni M. Edip, edebiyat öğretmeni İskeçeli Mehmet 
Sıtkı, kimya öğretmeni ve eczacı Salâhaddin, Darülmuallimin müdür KafkasyalI 
Mehmet Şerif, daha sonra Merkez Bankası müşavirliği yapacak olan Namık 
Zeki, Reasürans eski genel müdürlerinden Edirneli Rabbani Fehmi, Darüledeb 
Müdürü M. Masum, Mülkiye mezunu Haşan Fehmi, İsviçre’de okuyan İlyas 
Ragıp Nurcddin, daha sonra Eskişehir Milletvekili olacak İzzet Ulvi gibi isimler 
yer alıyordu.

Nafi Atuf Kansu dergide, toplumbilim, edebiyat ve felsefenin yanı sıra 
çoğunlukla pedagoji ve eğitim-öğretim yazıları yazıyordu. Pestalozzi ve Freobel 
de yazılarında incelemeye çalıştığı isimlerdi.

Nafi Atuf Kansu’nun Say ve Tetcbbu’nun 14 Nisan 1911’de çıkan 4. 
sayısındaki yazısında yer alan düşünceleri, devrimci bilincinin ta o dönemden 
açık olduğunu gösteren bir kanıttır. “Zayıflığımızın Nedenleri” başlığını taşıyan 
o yazıdan kısa bir bölüm:

“Bilgisizlik, bağnazlık, bu iki korkunç karanlık gücün etkisiyle itilen halkı bir 
zalim, hilesiyle ve zor ile pek kolay hain elleri içine alabilir; çünkü bilgisizliği 
aldatmak pek kolaydır. Bilgisizlik ve bağnazlık yoluyla Osmanlı vatanının 
ötesine berisine sokulan derebeylik hayatı 2. Mahmut çağında umduklarım ve 
bütün sonuçlarını ortaya koydu. Derebeyinin isteği ile değişebilen yasaların 
memleket içinde yürürlükte olması vatanın kemirici çıbanlarla dolmaya başlaması 
demektir.”
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Yine Vehbi Sarıda! ile birlikte Edirne’deki aydın gençler, öğretmenlerle 
birlikte, halka genel dersler vermek, gece dersleri açmak, öğretmen yetiştirmeye 
çalışmak amacıyla, daha sonra Genel Başkanlığı’nı yapacağı ve büyük emek 
vereceği Halkevleri’nin işlevini görecek “Mahfeli Muallimin” adlı bir örgüt 
kurdu.

Bu dönemde Nafi Atuf’u aynı zamanda Edirne’de İttihat Terakki üyesi olarak 
da görüyoruz.

Balkan savaşı çıkınca ailesini İstanbul’a gönderdi. Edirne kuşatması sırasında 
okullar kapatıldığından Bulgar mektebi binasında açılmış olan askeri hastanede 
müdürlük görevini üstlendi. 1913 Mart ayı ortalarında Edirne’nin düşüşüne değin 
orada çalıştı. Kalenin düştüğü gün Hızırlık tabyasından teslim anlamına gelen 
beyaz bayrağın asılışına kayınbiraderi Vehbi Bey ile derin bir acı içinde tanık 
oldu. Tutsak alındı, bir ay sonra Sofya, Rusçuk ve Bükreş yolu ile Karadeniz’den 
İstanbul’a döndü.

Bir süre yine Vehbi Bey ile eğitim dışında toprak ile uğraşmayı denedi, 
ancak başarılı olamadı ve Vehbi beyin ağabeyi Ali Niyazi Sarıdal’ın (Daha sonra 
Çanakkale Halkevi Başkanı olacaktır) çağrısı üzerine Biga Terakki Mektebi’nde 
çalıştı. Burada yetiştirdiği öğrencilerden Mustafa Uluğ (İğdemir), ileride, 
Cumhuriyet döneminde Türk Tarih Kurumu Genel Sekreterliği’ne getirilecektir.

Edirne’nin kurtuluşu ile birlikte bu kentte Darülmuallimin başına geçti.

Balkan Savaşı’ndan sonra Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin başına geçenler, 
Dariişşafaka’ya yeni bir soluk ve anlayış katmak istemişler ve Sâtı Beyi müdür 
yapmışlardı. Sâtı Bey, Nafi Atuf’u Darüşşafaka’ya Müdür Yardımcısı olarak alır. 
Ancak, Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’nin yöneticileri okuldaki yeni atılımdan 
rahatsızlık duyarlar ve Satı Beyi görevden alırlar. Nafi Atuf de görevinden 
ayrılırken yüzlerce genç de okullarını terk ederler.

Nafi Atuf, Birinci Dünya Savaşı seferberliği ile birlikte Harp Okulu’na gitti. 
Bir kısım öğretmenler terhis edilince, Maarif Nezareti tarafından 7 Ekim 1914’te 
Bursa Darülmuallimini Müdürlüğü’ne getirildi.

Orada yetiştirdiği öğrencilerden tarihçi Faik Reşit Unat, Nafi Atuf’un o 
görevine başladığı günü şöyle anlatır:

“Bir sonbahar günü akşamı Bursa’ya varan ve eşyasını otele bırakan yeni 
müdür, şehirden okula dönen ve hemen yarısını medreseden gelmiş sarıklı gençler
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teşkil eden Darülmuallimin talebeleri arasına kendine has tevazu ile karışmış 
ve onlarla birlikte okula girmiş, kapıcı bir yeni öğrenci sandığı 24 yaşındaki 
bu çelimsiz delikanlının kim olduğunu araştırmaya bile lüzum görmemişti. 
Okulun ön bahçesinde gezinenler bu yeni arkadaş hoş geldin diyorlar, ilk 
akşamın yalnızlığından ve yabancılığından onu kurtarmak için etrafını sararak 
onunla konuşmaya ve tanışmaya çalışıyorlardı. O, hüviyetini belirtmeden yeni 
talebelerinden okul hakkında birçok bilgi edinmiş, hemen onların sempatilerini 
kazanmıştı. Ertesi günü bu gencin, okullarının yeni müdürü olduğunu adıyla 
sanıyla öğrenince pek çok sevindiler ve ona daha candan bağlandılar. Bursa 
Darülmuallimine Nafi Atuf’la birlikte yeni bir ruh da gelmişti. Müesseseye genç 
öğretmen yetiştirmenin sırrına mahzar öğretmenler bulmuş, Maarif Nezareti de 
istediklerini ondan esirgememişti.”

Nafi Atuf, okuldaki öğrencilerine izcilik ve sporu da aşılar. 1915 yaz aylarında 
öğrencileriyle birlikte Uludağ’a çıkar. Ülkemizde izciliğin kurucuları arasında 
sayılan Nafi Atuf’un gerçekleştirdiği bu ilk Uludağ kampı, Türkiye’deki dağcılık 
tarihi açısından da önemli bir adımdır.

Nafi Atuf, Bursa’da ayrıca medeni bilgiler ve psikoloji dersleriyle de 
Darülmuallimatın kızlarının da yetişmesine katkıda bulunmuştur.

1915-1916 ders yılı başında İstanbul Darülmuallimin Müdür Yardımcılığı, 
daha sonra aynı okulunun pedagoji öğretmenliğine atandı. 1916 ’da Müessesat-ı 
İlmiye-i Vakfiye Müfettişliği görevini üstlenirken, ilk yapıtı olan “Fenn-i Terbiye 
Tarihi” adlı kitabını yazmaya başladı.

Aynı tarihte, arkadaşları Hüseyin Ragıp Baydur ve Emin Erişirgil ile “Muallim” 
adlı meslek dergisini çıkardı. Erişirgil, derginin çıkış öyküsünü şöyle anlatır:

“Ayda bir lira verecektik, ‘Muallim’ adlı bir mecmua çıkaracaktık. Mecmuanın 
idare ve yazı işlerine Ragıp bakacaktı. İlk taksiti orada Ragıp’a verdik. Bir ay 
sonra da mecmua çıktı. ‘Muallim’, hele onun Fikret nüshası bugün bile değer 
taşır. Nafi mecmuanın çıkışına yardım ettiği için çocuk gibi seviniyordu.”

Erişirgil’in benzetmesindeki gibi neredeyse çocuk yaştaydı, ama Muallim 
dergisinin 1 Ağustos 1917 tarihini taşıyan 13. sayısında “Çocuklarımızda Yaş ve 
Zeka Bağlantısı” başlıklı yazıda şu gözlemleri aktarıyordu:

“Bursa’ya yakın İnkaya köyüne gitmiştik. Çevremizde toplanan irili ufaklı 
çocuklar arasında bize en çok sokulan, bizimle konuşan, çocukluk hallerini ve 
sevinçlerini gösterenler oldukça küçük kızlardı. Ve biiyükçeler bizden kaçıyorlar
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ya da yanımıza gelseler de donuk donuk bize bakıyorlardı. Bunları bize ısındırmak, 
onların artık kış uykusuna girmek üzere bulunan sevinç ve eylemlerini diriltmek 
ve uyartmak oldukça güç bir işti.”

Aynı derginin 11. sayısında yayımladığı ve Bursa’da yaşayan çocuklar 
üzerinde yaptığı büyümenin nicelik yönünden ele alındığı araştırması Türkiye’nin 
ilk büyüme araştırması olarak kabul edilir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden 
İzzet Duyar ve Giilgiin Erişen Yazıcı tarafından 19%’da yayımladıkları makale 
ile bu gerçeği ortaya koyarken, 125 kız ve 156 erkek çocuk üzerinde yapılan 
araştırmaya ilişkin şu yorumu yaparlar

“Kansu’nun, büyümeyi yalnızca kalıtsal yapının bir ürünü olarak görmediği, 
çevre koşullarının da bu süreçte etkin olduğunu düşündüğü anlaşılır. Bu görüşü 
yazar şu şekilde dile getirir: ‘Gıdalarımızın, tarz-ı hayatımızın, evlerimizin, 
libaslarımızın sıhhat-i bedeniyemiz üzerindeki tesiratım... bu cetvellerden 
anlayabileceğimiz için mekteplerimizin... ehemmiyet vermesi lazımdır.’ 
Daha sonra Nafit Atuf, bu görüşlerini hayvan ve bitkiler üzerinde yapılan 
araştırmaların bulgularına dayanarak temellendirir. Fiziksel gelişimin genetik 
ve çevre etmenlerince ortaklaşa belirlendiği görüşü günümüzde de benimsenen 
yaklaşımdır. Sonraki yıllarda, yalnızca kalıtıma ya da yalnızca çevreye ağırlık 
veren araştırmacıların bulunduğu da göz önüne alınacak olursa, Kansu’nun 
büyüme sürecine etki eden etmenlerin ne denli ‘sağlıklı’ değerlendirdiği açıklığa 
kavuşur.”

Muallim dergisinin ilk sayısında yayımlanan ve “Tabiat Terbiyesi”nden 
başlıklı yazısında da “Tabiat, arz, eşya, dağ, tepe, ağaç, bina... bütün bunlar 
milletlerin terbiyesine ne kadar çok müessirdir” demektedir.

Bu arada Satı Beyin “Terbiye” dergisinde ve Türk yurdu Yurdu dergisinde de 
yazıları yayımlanır. 1916 yılında Türk Yurdu dergisinde çıkan bir yazısında Nafi 
Atııf, en sevilen öğretmenlerin öğrencilerini sevenler olduğunu dile getirirken 30 
yıllık bir öğretme ile ilgili anısını şöyle aktarır:

“30 sene her sabah namazdan evvel erken mektebi kendisi açar, çocuklarını 
beklermiş. Ancak fevkalade bir hastalık onu mektebinden, çocuklarından 
alıkoyarmış. Bu zamanda bile o daima talebesini düşünürmüş, Şimdi uzun 
senelerin barı metaibi altında çökmüş bu ihtiyar ve muhterem muallim, bir 
çok taraflardan vukubulan davetlere rağmen gene mektebindedir. Çocuklarının 
gürültüsü arasında mesut yaşıyor. En büyük zevki, talebesinden bahis açmaktır.
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Bu muhterem zatın ölürken de son sözünün: Ah talebem, çocuklarım! Olacağına 
kaniim.”

Bu satırların sahibi Nafi Atuf’un oğlu Ceyhun Atuf Kansu da, duvar altında 
kalarak yaşamını yitiren köy öğretmeni Şefik Sınığ için 1950’de yazdığı 
“Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiirinde aynı temayı işler:

“Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Bütün çiçekleri getirin buraya,
Öğrencilerimi getirin, getirin buraya,
Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer 
Bütün köy çocuklarını getirin buraya,
Son bir ders vereceğim onlara,
Son şarkımı söyleyeceğim.
Getirin getirin... ve sonra öleceğim.”

Nafi Atuf, 2 Ekim 1916’da Bursa’da kızlar için kurulan Bursa Darüleytamın 
Miidürlüğü’ne atandı. Darüleytamların yine İstanbul’da toplanmak istenmesi 
üzerine 1917’de İstanbul’a döndü. Yüksek Ticaret Okulu Müdür Muavinliği’ne, 
daha sonra da Darülmuallimat Ana Muallimleri Kısmı Pedagoji öğretmenliğine 
atandı (1918). Aynı yıl, Fransız okulları binalarında açılmış olan Erkek 
Darüleytamın müdürlüğüne getirildi ve yetim çocukların eğitimine büyük önem 
verdi. Yetim çocukları, okulun çeşitli binalarına 50-60 kişilik gruplarla dağıttı. 
Yetimlerden oluşan bu grupları ikişer öğretmene ve okulda yaşayarak çocukların 
tüm yaşam ve gereksinimleri ile ilgilenecek annelerine bırakan bir sistem kurdu. 
Büyük yatakhaneler, yemekhaneler, dersaneler daire adım alan ayrı ayrı binalara 
dağıtıldı. Çocuklar böylece büyük evlerde ayrı ayrı gereksinim duydukları 
korunma ve sevgiye ulaşabildiler ve adeta birer aile bireyi oldular.

Yetimler yurdu, bu yeni uygulamayla, okulda görev alan öğretmenler için 
de çağcıl öğretim ve eğitim yöntemlerini öğrendikleri bir pedagoji enstitüsü 
durumuna gelmiş oldu.

Aynı dönemde Fenn’i Terbiye Encümeni’ne de katılan Nafi Atuf, Darüleytamlar 
Umum Müdürü tarafından Tedrisat veTeftişat Şubesi Müdürlüğü’ne getirildi. Nafi 
Atuf, umum müdürlüğün gösterişi öne çıkan tutumları nedeniyle bu görevden 
ayrılarak 1920’de Fenn’i Terbiye Müzesi Müdür Muavinliği’ne geçti.

İstanbul işgal edilmiş, bir çok yurtsever Malta’ya sürülmüştü. Atatürk, 
Samsun’a çıkmış, Erzurum ve Sivas Kongreleri toplanmış, meclis Ankara’da 
açılmıştı. Ankara’ya geçmeye karar verdi. 1921 yılının ocak ayında, gittiği 
Almanya’dan Rosa Luxembourg ve arkadaşlarının önderliğindeki Spartakist
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hareketten etkilenmiş olarak dönen kayınbiraderi Vehbi Sarıdal, yine bir başka 
Spartakist (daha sonra CHP milletvekili seçilecektir) olan Mehmet Sadık Eti 
ile birlikte kömürcü kılığına girerek Karadeniz’e kalkan Reşit Paşa gemisiyle 
İnebolu’ya geçti.

İnebolu’da Vala Nureddin ve Nazım Hikmet ile karşılaştı. Vala Nureddin’in 
“Bu Dünyadan Nazım Geçti” adlı kitabında, kendisi ve Nazım Hikmet’in ilk 
toplumcu düşünceleri, İnebolu’da, Vehbi Sarıdal, Nafi Atuf, posbıyıklı bir 
Spartakist ustabaşı, bıdıbıdı Servet (eğitimci, Cumhuriyetin kuruluş döneminde 
İstiklal Lisesi Müdürü, Nazım’ın ilk eşi Nüzhet Hamm’ın ikinci eşi Mehmet 
Servet Berkin) ve Sadık Ahi adıyla anılan Mehmet Sadık Eti’nin bulunduğu 
tartışma ortamında edindiklerini ifade eder.

Nafi Atuf, Vehbi Sandal ile birlikte Kastamonu ve Çankırı yolundan 
Ankara’ya ulaştı. Ankara’da ilk görevi Matbuat Umum Müdürlüğü’nde Fransızca 
çevirmenliği oldu. 1921’de Hüseyin Ragıp Baydur’un Paris’e Müsteşar atanması 
üzerine Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde bulundu.

Bu sırada ilk eşi öğretmen Müfdale hanım, İstanbul’da vefat etti. Büyük oğlu 
Tuğrul ile ortanca oğlu Ceyhun’u Ankara’ya getirtti.

Ankara’da Darülmuallimatının pedagoji derslerini okutmaya başladı. İlk 
Maarif Kongresi’nin toplandığı günlerde, 19 Temmuz 1921’de Ankara Lisesi 
Müdürü oldu. Cumhuriyet devrimcisi, değerli hukukçu Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 
anılarında, dönemin Nafi Atuf’undan “öğrenci dostu, yenilikçi, hoş görülü bir 
eğitken” diye söz eder.

Nafi Atuf Kansu, aynı günlerde, Vasıf, Necati, Mahmut Esat, Hamdullah 
Suphi, İsmail Habib, Servet beyler ve Vehbi Sandal ile birlikte Türkiye Muallime 
ve Muallimler Derneği’ni kurdu. Daha sonra gerçekleştirilecek olan Maarif 
Şuralarının ilk adımı olan Heyeti İlmiye’nin toplanmasına öncülük edenler 
arasında yer aldı.

O yıllarda Ankara’da Matbuat Müdürlüğü’nün girişimi ile Milli Eğitim 
Bakanlığı binasında “halk dersleri”, daha sonraki adıyla “serbest ali dersler” 
açıldı. Nafi Atuf, Ankara Üniversitesi’nin ilk tomurcuğu olan bu girişimlerde de 
dersler verdi.

Bu dönem içinde öğretmen Nadire hanım ile evlendi ve bu eşinden küçük oğlu 
Arman doğdu.

Sakarya Meydan Savaşı sırasında Ankara boşaltılırken, Darülmuallimat 
kaldırılmış, lise Kayseri Lisesi ile birleştirilmişti. Öğrencileri ve çocukları ile
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birlikte çok zorlu bir yolculuktan sonra Kayseri ’ye geçti ve burada birleşik liselerin 
başında 1921 -22 ders yılım hukuk, iktisat ders öğretmenliğiyle geçirdi. Mudanya 
mütarekesi ile Trakya ulusal hükümetin idaresine geçince, Edirne Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne atandı. Ancak yeni görevine başlamak üzere Ankara’dan geçerken, 
Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa Özler tarafından 12 Kasım 1922’de Orta Tedrisat 
Müdürlüğü’ne getirildi. Ankara Güvercin Sokak’ta büyükçe bir eski Ankara 
evinde, Maarif Vekaleti’niıı Ankara kalesine bakan geniş pencereli bir odasında 
bilincini emeğine katar, çalışır. Birinci Heyeti İlmiye’nin gündemindeki konular 
için çalıştı. Okulların kendi kendini yönetmesi ilkesi, genel olarak Nafi Atuf’un 
sultani mektepleri talimatnamesinde yaptığı değişiklikle girdi. Öğretmenliği bir 
meslek olarak örgütleyen Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu’nun taslaklarım 
hazırladı. Tevhid-i Tedrisat’ın gerçekleşmesine çok önemli katkılarda bulundu.

Oğlu Ceyhun Atuf Kansu, o günleri şöyle anlatır:

“Öğretim birliği yasasının çıkarılmasında, gerçekleştirilmesinde ve 
uygulanmasında, bir Ankara evinin odasında gaz lambası ışığında çalışan genç 
bir cumhuriyet eğitimcisinin büyük emeği geçmiştir ki, o eğitimci, akşamın geç 
saatlerinde gaz lambasını söndürüp, dar Hacı Bayram sokaklarından geçip eve 
gelmesini dört gözle beklediğim babamdan başkası değildi.”

Vasıf Çınar’ın ilk bakanlığı sırasında toplanan ve cumhuriyet okullarının ders 
programlarını düzenleyen İkinci İlmi Heyet’in hazırlıklarının en büyük yükü Nafi 
Atuf’un omuzlarındaydı.

20 Kasım 1924’te Maarif Bakanlığı Müsteşarlığı’na getirildi. En çok sevdiği 
ve güvendiği iş arkadaşı Bakan Mustafa Necati’ydi. Tarihçi Faik Reşit Unat’a 
göre, Mustafa Necati’nin, Türk eğitim yaşamında gerçekleştirdiği bir çok yeni 
işlerin ve hareketlerin adsız hazırlayıcısı Nafi Atuf Kansu’ydu. Mustafa Necati 
ile birlikte 10 Ekim 1927’de Erzurum milletvekili olarak meclise girdiği tarihe 
değin, Maarif Eminlikleri Teşkilatı, Talim ve Terbiye Dairesi’nin kurulması, bir 
Maarif Şurası oluşturulması gibi çabaların ardında, o girişim ve çalışmaları ileri 
süren ve savunan Nafi Atuf vardı.

Türkiye’nin eğitim devrimine büyük katkılarda bulunan bir başka isim 
Hıfzırrahman Raşit Öymen, Nafi Atuf’un o dönemdeki hizmetlerine ilişkin şu 
saptamalarda bulunmuştur:

“Eminim ki, Maarif Vekili merhum Necati’nin öncülüğünde kolaylıkla 
gelişme hızım alabilen bu devir, cumhuriyet maarifinin iç bünyesi bakımından 
altın devri olarak daima anılacaktır.
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Saltanatın İstanbul merkezliğinden kopmuş olan bir vaziyeti ve mevcudu 
muhafazadan başlayan Maarif Vekaleti’nin büyük zaferi takiben giriştiği yeni 
kuruluş ve yükseliş devrinde modern Türk maarifinin çatısını ve duvarlarını 
karnın, talimat ve müspet iş halinde meydana getirmede Nafi Atuf’un baş kalfalık 
rolünü, bu devri yakından tektin edenler kolaylıkla fark edeceklerdir. Vekaletten 
ayrıldığı zaman, eksik kalan kısımlarını da İlk Meclis hayatında tamamlamaya 
çalışması onun terbiye ve öğretim hayatındaki köklü fikirlerini ve duygularını 
göstermek bakımından mühimdir. Nasıl ki Maarif Şurası nevinden, onun 
kendi zamanında yapılan talimatnamesi ile yürürlüğe giremeyen demokratik 
teşebbüsler Meclis’ten geçen ilk merkez teşkilatı kanunu ile ve onun gayreti ile 
gerçekleşebilmiştir.”

Engin Tonguç, Nafi Atuf Kansu’nun Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yurtsever 
emeğini şöyle dile getirmiştir:

“Kuvayı Milliye hükümetinin devrimcileri, bu sessiz, çocuk denecek yaştaki 
eğitimcinin değerini anlamakta gecikmediler. Ve o, sessiz sedasız, kendisi gibi 
ülkücü arkadaşlarla Türkiye Cumhuriyeti eğitiminin temellerini attı. O çağın 
Ankarasının kenarında, mezarlıkların yöresinde, taş bir yapının iki buçuk odasında, 
dünyanın en ileri eğitim ilkelerini uygulamak için örgüt kurdular. Yapı basitti, 
küçüktü, soğuktu, taştı. Pencereler kırıktı, masalar çürüktü. Ne dönen koltuklar, 
ne odadan odaya seslenilen düğmeli mikrofonlar, ne kapılarda steyşinli şoförler 
vardı. Ama orada çalışanlar? Onlar ne taştandı, ne soğuktu, ne de çürüktüler. 
Volkan gibiydi Nafi Atuf ve arkadaşları. Ülkücüydüler, devrimciydiler, gerçekten 
eğitimciydiler. Bu iki buçuk soğuk odaya sıkışmış, çocuk yaşta kellelerini koltuğa 
almış, kalpaklı, külot pantolonlu kişiler, Türkiye Milli Eğitiminin temellerini 
öylesine attılar ki, pek kısa bir süre sonra, 15 yıl kadar, eğitimimiz cihanda iz 
bırakacak derecede çiçeklenebildi. Öğretimi birleştirdiler, karma eğitim, laik 
eğitim, iş eğitimi ilkelerinin uygulanmasında, Arap harflerinin kaldırılmasında 
Mustafa Kemal’e iş ve ülkü arkadaşı oldular.

Halkçı, devrimci, laik, cumhuriyetçi Nafi Atuf, yine sessiz sedasız, en ileri 
saydığımız eğitim bakanlarının kendilerine örnek aldıkları Mustafa Necati’nin 
Müsteşarı, en yakın iş arkadaşı oldu. O çağlar, bakanlıkta tam bir iş ve ülkü 
arkadaşlığının, tam bir ekip çalışmasının, bir imece havasının ilk defa olarak 
hüküm sürdüğü çağlarsa, bunun baş yaratıcılarından biri Nafi Atuf’tur.”

Önemli Kuvayı Milliye örgütçülerinden Cevat Dursunoğlu’nun 
değerlendirmesi ise şöyledir:

“İnkılâp, ilk büyük hamlesini maarifte yapacaktır. Yeni nesli, yeni rejime 
göre yetiştirecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nu inkızara sürükleyen ortaçağ
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müesseseleri yıkılacak ve yeni milli müesseseler kurulacaktır. O güne kadar eski 
düzeninde çalışan maarife yeni rejimin ilk meslek adamı olarak Nafi girdi. Derhal 
etrafına genç ve imanlı arkadaşlarını topladı. İnkılabın Vasıf ve Necati gibi genç 
ve hamleci vekillerinin yanı başında büyük fikirlerini ve başarılarını inkılabın 
manevi şahsiyetine mal ederek geceli gündüzlü, sessiz sedasız çalışmalarına 
başladı. Her gün maarif yeni bir hamle, yeni bir gelişme kaydediyordu. Yeni 
rejimin milli müesseseleri birer birer yükselmeye başladı. İnkılap esasları ve ilim 
bu müesseselerin rehberleri oldular.

Nafi, bütün hayatı boyunca kendisini hazırladığı bu işte en büyük 
muvaffakiyetini göstermişti.

...Bir gün Cumhuriyet tarihini yazacak olanlar Nafi’nin değerli hizmetlerine 
sayfalarının ehemmiyetli bir kısmını ayıracaklardır.”

Nafi Atuf Kansu değerli hizmetlerine yer ayıran kimi anı kitaplarını okudum, 
ama aynı hizmetlere değinen bir tarih kitabına rastlamadım.

Bunun birkaç nedeni olabilir:

Bunlardan biri, dönemin kadrolarının bir özelliğinden kaynaklanıyor 
olabilir. O özelliği, Nafi Atuf Kansu’nun halk çocuklarına umut dolu bir gelecek 
yaratabilmek için omuz omuza çalıştığı değerli dostu, dert ortağı ve bacanaktan 
öte kardeşi İsmail Hakkı Tonguç’un bir yazısında bulabiliyoruz.

İsmail Hakkı Tonguç o yazısında, Köy Eğitmenleri Yasasfnı çıkararak 
Köy Enstitüleri’ne gidecek yolu açan, ama hizmetleri yeterince anlaşılmamış, 
duyurulmamış, her nedense örtülmüş olan Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan 
ile Nafi Atuf Kansu’nun bazı bakımlardan birbirlerine çok benzetir ve şu 
irdelemelerde bulunur:

“Meşrutiyet vc Cumhuriyet devrinin büyük olayları içinde çalkalana çalkalana 
yoğrulmuş olan, fakat bunlara dair bir şey söylemeden, yazmadan, göçüp giden 
bu iki mütefekkir insana neden bu kadar candan bağlandığını düşündükçe, arkada 
bıraktığımız yılları mânâlandıran önemli işler gözlerimin önüne seriliyor. Milli 
mücadele yıllarının sıkıntılı günlerinden son Cumhuriyet Bayramı’na ( 1949 
bayramı) kadar süren zamanı dolduran iyi ve güzel hamlelerin hepsinde onların 
emeklerini ve paylarını hatırlıyorum. İkisi de karşımda heykelleşiyor.”

Suskunluk, anı yazmamanın altında çok saygı duydukları ve üzerine titredikleri 
devrimi ve dolayısıyla tarihi öznelleştirınekten kaçınma yatıyor büyük olasılıkla.

Nafi Atuf’un bir başka yanını da yine yakın arkadaşı Emin Erişirgil aktarıyor:
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“Ömründe bildiği ve tanıdığı tek zevki vardı: Ailesinden veya tanıdığı 
insanlardan memlekete yarar hizmet yapabileceğine inandıklarına yardım etmek 
ve onlara destek olmak.... O kendisini, yalnız bunun için yaratılmış telakki eder.”

Bu, anlamsız bir alçakgönüllülük değildir. Yaptıklarını tümüyle ve çok doğal 
olarak görevden sayma ve kişiliği öne çıkarmaktan sakınma, bilinç bir seçimdir. 
Kendi kişiliğini özenle saklarken, görev insanlarına olanak tanımak yapısal bir 
özelliğidir sanırım.

Diğer yandan, 1938’de ölümünden sonra Mustafa Kemal Atatürk’e ait
-  çok kişisel olanlar da dahil - tüm belgelerin incelenmesi yetkisinin; görev 
gerçekleştirmedeki yüksek sorumluluk duygusu ve kişiliğine duyulan güven 
nedeniyle Nafi Atuf Kansu’ya verilmesi de, kendisi konusunda yaptığımız son 
yorumların bir kanıtı gibidir.

Nafi Atuf Kansu o önemli sorumluluğu da yetkin bir biçimde yerine getirmiş, 
kendisine emanet edilen belge ve bilgileri değerlendirip sınıflandırdıktan sonra 
Merkez Bankası’na teslim etmiştir.

Nafi Atuf, 1927’de milletvekili seçildiği için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
ayrıldığını duyurduğu dilekçenin altına Mustafa Necati Bey, derin üzüntüsünü 
belirten bir not düşer:

“Teessürlerle kabul edilmiştir.”

Nafi Atuf bu tarihten sonra eğitimden kopmuş değildir. Kopamaz da zaten. 
Gerek TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı, gerekse Erzurum, Giresun 
ve Kırklareli Milletvekili olarak görev yaptığı sürece bu alanda çalışmalarını 
sürdürür. Türk Maarif Cemiyeti (şimdiki Türk Eğitim Derneği) kurucusu 
ve yöneticisi olur. Halkevleri Başkanlığı ve Ülkü Dergisi’nin yönetimi de bir 
başka eğitim sürecidir: Cumhuriyet devriminin kazanımları konusunda halkın 
eğitilmesidir asıl amaç.

1935 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir, 
ardından CHP Genel Sekreter Yardımcılığı, CHP Genel Sekreterliği ve Parti 
Divanı üyeliği yapar. Özellikle 1946 sonrası karşı devrim sürecinin hızlanması 
karşısında derin hüzün duyduğunu yakınları bilir. 28 Ekim 1949’da gözlerini 
yaşama yumar.

Yapıtları arasında, Frobel, Vatanımın Coğrafyası, Fenn-i Terbiye Tarihi 
(1916), Tolstoy- İptidai Muallimi, Pedagoji Tarihi (1929), Türkiye Maarif Tarihi 
(1931 -32), Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (1934) yer alır.
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İstiklal Madalyası sahibi Nafi Atuf’a ve ailesine “Kansu” soyadını 3 Aralık 
1934’te kendi imzasıyla Kemal Atatürk verir.

Torunu olmaktan onur duyduğum Nafı Atuf Kansu’nun yaşamını en iyi 
özetleyen birkaç tümce; kardeşi Ankara Üniversitesi Kumcu Rektörü Ordinaryüs 
Profesör Şevket Aziz Kansu’ya yazdığı bir mektuba yansımıştır:

“Bir mesleği seven adam, o mesleğin eri olmak için bütün fedakarlıklara, 
zahmetlere katlanır. Büyük meslek adamlarının hayatlarında, tarihçelerinde 
daima büyük fedakârlıklar, mahrumiyetler, ıstıraplar mukayyettir (kayıtlıdır) 
kardeşim, bunu unutma!”

Ölümünün 80. Yıldönümünde Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi
Sempozyum Bildirileri (2-3 Ocak 2009 İzmir)

12- Şairden, Şair Olacak Çocuğun Annesine Ağıt - Işık Kansu

Nâzım H ikm et’in gün ışığına yeni çıkan iki şiiri;

Nafi A tu f’un Eşi Müfdale Hanım m Ölümü Üzerine Yazılmış Bir Mersiye

Nâzım Hikmet ‘in, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Yöneticisi 
ÖmerTürkoğlu tarafından yapılan araştırma sonucu gün ışığına yeni çıkarılan iki 
şiirinden biri olan “Vehbi ve Nafi Kardeşlerimin Acılarına: Aldığım Bir Mektup” 
adlı şiirinin, şair Ceyhun Atuf Kansu ‘nun annesi Müfdale Hanım ‘m ölümü 
üzerine yazılmış bir mersiye (ağıt) olduğu anlaşıldı.

Yazar Doğan Hızlan ‘ın geçen gün Hürriyet’te kamuoyu ile paylaştığı ve 
Kansu ailesinin bir önemli “kalıt” olarak kuşaktan kuşağa birbirine aktardığı 
Nâzım Hikmet’in bu şiirinin öyküsü şöyle:

Gazeteci-yazar Vâlâ Nureddin ve Nâzım Hikmet 1921 yılının ilk günü Sirkeci 
rıhtımından kalkan “Yeni Dünya” vapuru ile birlikte Anadolu’ya doğru yola 
çıkarlar. Aynı günlerde iki yurtsever insan, Vehbi Bey (Sandal) ile Nafi Bey (Atuf 
Kansu) de kömürcü kılığına girerek Anadolu’ya geçmek üzere vapura binerler. 
Nafi Atuf Kansu’nun eşi Müfdale Hanım’ın anı defterine o gün şöyle aktarılır:
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“9 Ocak, Pazar- Çok yorgunum. Nafi, Vehbi Bey’le beraber dün ‘Reşit Paşa’ 
vapuru ile Anadolu’ya gittiler. Akşama kadar onlarla beraberdim. Vapurları bu 
sabah kalkacak. Nafi gitmeyi çok istiyordu. Karar verdi ve gitti.”

Nafi Bey ile Müfdale Hanım, Edirne’de tanışmış ve Biga’da evlenmişlerdir. 
Vehbi Bey, Müfdale Hanım’ınkardeşidirve 1. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’da 
okumuş, Rosa Luxembourg ‘un kurduğu Spartakist hareketten etkilenmiştir. Nafi 
Bey ile Vehbi Bey, Edirne’de “Sây ve Tetebbu” (Emek ve Araştırma) adlı bir 
dergi de çıkarmışlardır.

Vâlâ Nureddin ve Nâzım Hikmet ile Vehbi Bey ile Nafi Bey, Anadolu’ya 
geçtikten sonra İnebolu’da karşılaşır ve tanışırlar. Vâlâ Nureddin, o günleri “Bu 
Dünyadan Nâzım Geçti” adlı yapıtında şöyle anlatır:

“...Biz Nâzım’la hâlâ, zıngırtılı otelin dört kişilik perişan odasında oturuyorduk. 
Onlar, taş köprüyü batı yönüne geçince hemen oralarda, düzlükteki bir evde oda 
bulmuşlardı. Çepeçevre kerevetlerle, portatif karyolalarla kuşatılmış ve galiba 
tek masadan başka hiç mobilyası olmayan koskocaman bir odaydı bu... Sonradan 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Sekreteri olan Nafi Atuf Kansu, en baştaki 
yatağı işgal ediyordu. Ve sonradan Ticaret Odası Umumi Kâtibi olan, İstanbul 
Ticaret Mektebi’nde profesörlük eden, CHP’den milletvekili seçilen Vehbi 
Sarıdal dostum onun yanındaki yatağı işgal ediyordu.”

Vâlâ Nureddin aynı kitapta, Nazım Hikmet ile ilk sosyalist düşünceleri bu 
odada, Vehbi Sandal ve arkadaşları olan “posbıyık bir Spartakist usta başı” ile 
Sadık Ahi ‘den (Cumhuriyet’ten sonra Mehmet Eti adını almış ve CHP milletvekili 
olmuştur) duyduklarını dile getirir.

Nafi Bey ile birlikte Moda’da bir darüleytamı (yetimler yurdu) birlikte yöneten 
Müfdale Hanım da, eşi Anadolu’ya geçtikten sonra Ulusal Kurtuluş’a katılmak 
üzere Nafi Bey’den haber beklemeye başlar. Ankara’ya gidecektir ve yakın 
akrabalarına, “Yakında gideceğim” der sevinçle, “Anadolu’da inkılâp yapacağız, 
yurdumuzun bahtını değiştireceğiz.”

Gidemez. Ocak 1921 ’in son günlerinde apandisiti patlar. Kurtarılamaz. 
Kuvayı Milliyeciler, Müfdale Hanım’ın tabutunu bayrağa sarar, kar yağarken 
verirler toprağa.

Ölüm haberi ulaştığında Ulusal Kurtuluş’un kalbi Ankara’dadır kardeşi Vehbi 
Bey ile eşi Nafi Bey. Nâzım Hikmet de Ankara’ya varmıştır. Nâzım Hikmet, iki 
dostunun acılarını paylaşmak için 1921 ’in Mart ayında işte o mersiyeyi yazar 
Müfdale Hanım için.
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Vehbi ve Nafı kardeşlerimin acılarına ;

ALDIĞ IM  BİR M E K T U P

1337 (1921) Mart -Ankara
Dün gece mektup aldım bir felakete dair Siyah satırlarında şöyle yazılı:

Şair!.
Bilmiyoruz nereden başlamalıyız söze.
Kara bir hançer gibi zavallı gönlümüze,
Saplanan son acıyı sen de duyuyor musun?
Yoksa hayallerinle hala uyuyor musun?
Boşluklara atılan ruhumuza bu bir sır:
Bilmiyoruz gökler bu kadar yakın mıdır?
Dileriz derdimizi avutmasın seneler 
Bize son vazifeni yapmış olursun eğer 
Zavallı gönlümüzde bu derin matemi sen 
Rübabının sesiyle idileştirirsen...
Ah bir hale düştük ki duysa kainat ağlar.
Hem bir kardeş kaybettik, hem çok sevgili bir yar.
Biz gurbette ağlarken o da gurbette öldü 
Biz gurbete gömüldük, o toprağa gömüldü.
Şimdi o uzaklarda, çok uzaklarda bizden.
Hayaline ağlayan yorgun gözlerimizden,
Yüzü rüyalardaki yüzler gibi kayboldu.
Zaten o bir çiçekti, bir çiçek gibi soldu.
Bir bahçeye gitti ki açılmaz çiçekleri...
Kahpe felek kendini bildiği günden beri 
Gökler zulümleriyle bu kadar alçalmadı.
Artık güzelliklere imanımız kalmadı.
Hiçbir ümidimiz yok, hiçbir gayemiz de 
Şair ? Fani neş’eyi artık arama bizde 
Şimdi biz bir hayale âğlarız için, için 
Tesellisi olmayan göklerimiz için 
Sade ona kavuşmak tesellidir diyoruz 
Ona kavuşmak için ölümü bekliyoruz.

Müstensihi ( Aktaran) Nazın Hikmet Ran 
Aldığım Bir Mektup, Anadolu Duygusu, İkaz matbaası, Ankara, 1337 (1921)

sayı 7. s. 103

Cumhuriyet, 22 Ocak 2008, s . l  ve 15
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Nâzım Hikmet ’in ölümü üzerine ağıt yazdığı Müfdale Hanım 'm büyük olasılıkla 1920 
yılında çekilmiş bir fotoğrafı. Müfdale Hanım ’in kucağındaki bebek, şair Ceyhun A t ı f

Kansu 'dur.
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13- Söyleşiler - Işık Kansu

Dr. Engin Tonguç’un Gözüyle 
Nafi Atuf Kansu

Nafi Atuf Kansu ile İsmail Hakkı Tonguç bacanaktırlar. Nalı Atuf Kansu’nıın 
ikinci eşi Nadire Kansu’nun kız kardeşi Nafia Tonguç, İsmail Hakkı Tonguç’un 
eşidir. Devrimci eğitimci İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Dr. Engin Tonguç, Nafi 
Atuf Kansu’yu çocukluk ve ilk gençlik döneminden tanımaktadır.

Engin Tonguç yaptığımız söyleşide, kendi gözünden Nafi Atuf Kansu’yu 
anlattı:

- Çocukluğunuzun büyük bölümünde Nafi Atuf Kansu ile ilgili anılarınız 
olduğunu biliyoruz. Kansu’ya ilişkin gözlemlerinizi aktarabilir misiniz?

Engin Tonguç - Nafi Atuf Eniştemi (Büyük Eniştem) çocukluğumun ilk 
günlerinden başlayarak ailenin büyüğü, başı olarak tanıdım. Aileden kastım, 
annemin ve teyzelerimin, dayımın aileleridir. Burada ailenin çekirdeği, üç aile, 
yani benim ana babam, eniştemin ailesi ve Şevket Aziz Eniştemin ailesidir. 
Diğer teyzelerim ve dayım bu çekirdekten sonraki ikincil halkadır. Büyük Enişte 
tüm ailece saygı gösterilen, zorlukları, aile içi anlaşmazlıkları, özel sorunları 
çözmede kendisine başvurulan kişiydi. Zaten bizim aile ile onun ailesi biz 
çocuklar tarafından da bir aile sayılırdı. Bu iki ev arasındaki gidiş gelişlerde, 
“öbür eve gidiyorum” sözcükleri kullanılırdı. Benim adımı koyan da Büyük 
Enişte imiş. Kendisine çok saygı gösterilen Büyük Enişte, biz çocuklar için hiç 
de çekinilen, korkulan bir kişi değildi. (Biz çocuklar için derken özellikle Arman, 
Ceyhun Ağabey ve beni kastediyorum. Ergun daha sonraki, Tuğrul Ağabey daha 
önceki kuşaktandır. Benim çocukluk anılarımda bizim üçlü vardır). Onunla 
rahatça konuşulabilirdi. Çocuklarla konuşmayı da severdi. Ama çok konuşkan 
biri değildi. Az, kısa, ama yumuşak konuşurdu. Daha sonraki yıllarda, Ergun’a 
çok takılır, ona Kara Oğlan derdi, ona bazı küfürleri öğretir (pis, bok gibi) ve 
onun tekrarlamasına çok gülerdi. Bizleri azarladığını hiç anımsamıyorum. 
Yıllar sonra bunu Arman’la konuşurken, o da doğruladı. Yalnız bir kez Ceyhun 
Ağabeyi bir yaramazlığından sonra azarladığını anımsadığını söyledi (Ceyhun 
Ağabey içimizde en haşarı olandı). Galiba bu, Etlik’teki bağda otları yakarken 
evleri de yakmamızı son anda güçlükle önleyebildiğimiz olaydan sonraydı.
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Bayramlarda en çok harçlığı Büyük Enişte’den alırdık. Buna çok sevinirdik. 
Bir de Cumhuriyet bayramlarında mutlaka onu tören giysileriyle görmekten 
hoşlanırdık, ben özellikle bunun için o gün, o törene gitmeden önce, “öbür eve” 
giderdim. Frağı, silindir şapkası, özellikle de İstiklal Madalyası bizim için çekici 
görüntülerdi.

Benim için önemli bir anım, kardeşimin 7 yaşındaki ölümü ile ilgilidir. Bu 
olay sırasında bizim üçlü, Cebeci’deki Konservatuvarın konserindeydik. Eve 
geldiğimde, daha kapıdan girerken, Büyük Enişte beni içeri sokmadan alıp kendi 
evine götürdü. Bir süre orada tutarak olanı anlattı. Sonra “şimdi seni kardeşini 
görmeye götüreceğim, eğer bunu yapmazsak tüm yaşammca ben onu son olarak 
niye göremedim diye üzülürsün” dedi ve beni alıp bizim eve götürdü, örtüyü 
açarak kardeşimin yüzünü gösterdi (11 Mart 1944, ben 16 yaşındaydım, lise 
öğencisiydim). Ama ertesi günü benim cenazeye ve mezarlığa götürülmememi 
istedi. Ve götürülmedim. Böyle önemli günlerde, aileyi ayakta tutan, düzene 
sokan hep o olurdu.

Hastalıklarımızdaki davranışı da ilginçtir. Babam doktorları hiç sevmezdi, 
doktora gitmekten hoşlanmaz, çok zorunlu olmadıkça bizleri de götürmek 
istemezdi. Sanırım kafası şöyle işliyordu: “Milyonlarca çocuk doktor bulamazken, 
biz niye kendi çocuğumuzu hemen doktora götürüp duralım!”. Annem ise tam 
tersine, her hastalıkta doktora gösterilmemizi isterdi. Bu konu ikisi arasındaki 
başlıca anlaşmazlıklardan biriydi. Böyle bir durumda, annem Büyük Enişte’yi 
devreye sokardı, herhalde ablası aracılığı ile. Ve beklenmedik bir günde ve saatte 
Büyük Enişte bir doktorla birlikte geliverirdi. Babam biraz suratını assa da , ona 
karşı bir şey söyleyemeyeceği için durumu kabullenmek zorunda kalırdı. Büyük 
Enişte hastalık durumlarında kendiliğinden de çok ilgi gösterir, sık sık yoklamaya 
gelir, yapabileceği bir şey olup olmadığını sorardı.

Benimle çok ilgilenirdi. Okulumu, derslerimi sorardı.Bir kez bizimkilere 
“bu çocuk adam olacak” dediğini duydum (işte bunda yanılmış!). Benim tıp 
öğrenimine başladığım yıllar ailenin zor günleriydi. Babama, Şevket Enişte’ye 
saldırılar, solculuk suçlamaları ...Büyük teyzemin (Nafi A. Enişte’nin eşi) hastalığı 
(kanserdi) da bunlara eklenmişti. Tıp öğrencisi olarak, eşine bakmakla uğraşan 
Enişte’ye yardımcı oluyordum. Bu beni ona biraz daha yaklaştırdı. Askere giden 
Arman’ın çavuş çıkarılma olasılığı üzerine bunu önleme uğraşı veren Enişte’nin 
bu uğraşlar sırasında yanındaydım. Bir takım yerlerle görüşmelere giderken 
arabada iğnelerini yaptığımı anımsıyorum (şeker hastasıydı). Zaten o olasılık 
önlendikten sonra çok yorgun ve üzgün olan Enişte vefat etti. Bunun ayrıntılarını 
Umut Yolu kitabımda yazdım; burada yinelemeyeceğim. Orada olmayan bir
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ayrıntı: Tıp öğrencisi olarak girebildiğim morgda onun parmağında kalmış nikah 
yüzüğünü ben çıkarıp almıştım.

- Nafı Atuf Kansu’nun, babanız İsmail Hakkı Tonguç ile düşünsel 
yakınlığı ile ilgili görüşlerinizi öğrenmek isterdik.

Engin Tonguç - Cumhuriyet kurulurken, Enişte zaten eğitim topluluğunda 
adı bilinen, önemli bir eğitimciydi. Bu niteliği ile Nafi A.Kansu Cumhuriyet 
Eğitim Bakanlığı’nın merkez örgütünün de kurucusudur. O Genel Müdür, 
Müsteşar olarak bu çalışmaları yaparken, babam taşrada genç bir Öğretmen 
Okulu Öğretmeniydi. Aralarında kuşak farkı vardır. Cumhuriyet öncesi son 
dönemlerinin eğitimcilerinin Cumhuriyete taşıdıkları bir özellik, eğitim örgütü 
içerisindeki yetenekli buldukları genç öğretmenleri, yetişmeleri için dış ülkelere 
gönderme çabalarıdır. Bunu çok istekle, kıvançla ve kişisel etkilerden kalmadan 
yapmaları ilginçtir. Babam da bu çabalar sonucu dışarıya gönderilmiştir. Bunlar 
dönüşlerinde Bakanlık merkez örgütünde yönetim görevlerine getiriliyorlardı. 
Sonradan, onun kısaca Okul Müzesi Müdürlüğü dediğimiz göreve getirilişinde 
Nafi A.Kansu’nun bacanağı oluşunun rol oynadığı dedikoduları yapılmıştır. Bu 
yanlıştır. Babamın annemle tanışması o göreve getirilmesinden çok daha sonradır. 
Kısacası, hem tanınmış bir eğitimci, hem yönetici olarak Kansu, babamın 
üstüdür. Yakın ilişkilerinde babam yaşam boyunca bıı durumu hiç unutmamış, 
ona hep saygılı davranmıştır. Babam ona genellikle “Efendim” diye hitap eder, 
o da babama “Hakkı Bey” derdi. Düşünsel yakınlıkları daha cumhuriyet öncesi 
gelişmeye başlayan, cumhuriyetle uygulama olanaklarının bulunabildiği tüm 
eğitim konularının temelinde, düşünce ve görüş birliği içinde olmalarından 
kaynaklanır. Babamın birçok konuda ona danıştığını, onun deneyimlerinden 
yararlandığını, onun düşünce ve tavsiyelerine göre hareket ettiğini biliyorum. O da 
babamın yaptıklarını tümüyle desteklerdi. Daha eğitmen olayının ilk günlerinde, 
Enişte’nin “bu, dünya eğitim tarihinde yer alacak çok özgün bir uygulamadır” 
demesi, henüz işi kavrayamamış olan bizlerde (aile içinde) şaşkınlık yaratmıştı. 
Kısacası onlar, Osmanlı’nın son günlerinden başlayarak, cumhuriyetle gelişen 
eğitim çizgisindeki temel esasların uygulayıcılarıydılar. Babamın yakın çalışma 
arkadaşı Ferit Oğuz Bayır da 21 Ocak 1969’da kendisiyle yaptığım görüşmede, 
babamın birçok konularda olduğu gibi, çok önem verdiği Ethem Nejat hakkında 
da onu iyi tanıyan Nafi Beyden ayrıntılı bilgi aldığını söylemiştir (Devrim 
Açısından Köy Enst. ve Tonguç, s.80).

- Nafi Atuf Kansu’nun, eğitimcilerle birlikte Sovyetler Birliği’ne yaptığı 
gezi sonrası hazırladığı raporun, genç Cumhuriyet’in eğitim siyasasında 
önemli bir yer tuttuğu söylenir. Ne dersiniz?
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Engin Tonguç- Bu gezinin gerekçesi açıktır. 20.YY’ın ilk çeyreğinde en 
yoğun ve yaygın eğitim çalışmalarının yapıldığı ülkelerden biri, belki de en 
önde geleni Sovyetler Birliği idi. Ve bizim onlarla ilişkilerimiz iyiydi. Bu eğitim 
çalışmalarından bizim yararlanabileceğimiz bazı şeyler bulup çıkarmak için bu 
gezi yapılmıştır. Orada eğitim örgütünün yanı sıra, kooperatif ve işletmelere de 
gidilmiş olması, eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma amacıyla ne kadar 
kullanılabileceğinin de araştırılmasıdır. Enişte’nin bu gezi ile ilgili olarak şöyle 
bir anı anlattığını anımsıyorum: Bir fabrikanın niçin bu kadar pahalıya mal 
olduğunu soran İsmet Paşa’ya, Stalin, “Cehalet vergisi İsmet Paşa, hiçbir şey 
bilmiyorduk, yetişmiş adamlarımız yoktu” demiş. Sovyet eğitim sistemine karşı 
bizim eğitimcilerimizin gösterdikleri ilgi ve merakın bir kanıtı da, Bakanlıkça 
bizim Moskova Elçiliğimizden Sovyet eğitim sistemi hakkında raporlar istenmiş 
olmasıdır. Ben bunları “Devrim Açısından Köy Enst. ve Tonguç” kitabımda 
özetleyerek (s.89-91) yayınladım. Ayrıca, eğitmen işinin ilk günlerinde yine 
inceleme için Bakanlığın, Sovyetler Birliği’ne iki eğitimci de gönderdiğini 
biliyoruz. 1926’daki geziden sonra bize neler yansıdı, sorusuna kanıtlarla yanıt 
verme olanağım yok. Ama bazı olasılıklar belirtilebilir: Bakan Mustafa Necati’nin 
iş eğitimine önem vermesi, “ İş Üniversitesi ve Teknikum’u kuracağız” demesi, 
1933’de trenle yapılan gezici sergi uygulaması, hatta Halkevleri gibi... Bunların 
tümüyle Sovyetlerden alındığı konusunda bir kanıt bilmiyorum, ama etkilenme 
olasılıkları yakın gözüküyor. Bu ve daha birçok konudaki bilgi azlığımız, hem 
babamın, hem eniştemin çalışmaları üzerinde konuşmayı sevmemelerinden 
kaynaklanıyor. Hele Enişte, özellikle suskun olurdu. Kendi yaptıklarıyla ilgili 
olarak bir şeyler anlatmak, onlara gereksiz övünme gibi görülürdü. Bizim gençlik 
dönemimize gelindiğinde, eğer bizlcr yeterince bilinçli olsaydık, belki bazı 
zorlamalarla onlardan bir şeyleri öğrenebilirdik. Ama bizde de o günlerde yeterli 
bilinç yoktu.

Atatürk’ün kaybından sonra kişisel eşyalarına ilişkin dökümü Nafi Atuf 
Kansu yapmıştır. Bu konuda bildiklerinizi anlatır mısınız?

Engin Tonguç- Atatürk’ün ölümünden sonra ondan kalan belgelerin ve 
bazı özel eşyanın incelenmesi görevi parti tarafından güvenilir kişi olarak Nafi 
A. Kansu’ya verildi. Bu konu evlerimizde çok konuşulmuştur. Bildiklerim o 
konuşmalara dayanmaktadır. Eniştem anımsadığım kadarıyla, bu amaçla Köşk’te 
birkaç ay çalıştı. Belgeleri yalnız o gördü ve sonuç olarak bunların birçoğunun 
o günlerde açıklanmasının doğru olmayacağı (ilgililerin birçoğu sağdı) kanısına 
vararak uzun bir süre sonra açılmaları kaydıyla saklanmalarını istedi. Parti 
bunu kabul etti ve belgeler Merkez Bankası kasalarında kilitlendi. Süreyi tam 
bilemiyorum, elli yıl diye aklımda kalmış. Yanlış olabilir. Yalnız sürenin sonunda
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bir gazetede, eski bir demiryolcu (bir emekli demiryolcudan başka kimsenin 
konuya ilgi göstermemiş olması ilginçtir) sürenin dolduğunu, belgelerin açılmasını 
istedi. Kimseden bir ses çıkmadı. Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanı 
Bayar’ın kasaları açtırdığı ve bazı belgeleri aldığı şeklinde çok söylenti çıkmıştı. 
Enişte, evlerimizde çok merak edilen bu konuda, aile içinde hiçbir zaman bir 
tek sözcük bile söylememiştir. Zaten eski deyimle çok “ketum” bir kişiydi, 
ama aile içinde bu konudaki suskunluğu en üst düzeyde olmuştur. Yıllar sonra, 
zamanını anımsamıyorum, bir dergide (hangi dergi?) onun Atatürk’ün hastalığı 
sırasında İnönü’nün Atatürk’e yazdığı bir iki mektubu arşivden ayırarak o zaman 
Cumhurbaşkanı olan İnönü’ye vermiş olduğu şeklinde bir sav ortaya atıldığını 
da anımsıyorum. Doğru mu bilemem... Kesin olarak bildiğim bir şey varsa. 
Eniştemin görevlendirilmesinin belgelerin ortaya dökülmemesi bakımından 
doğru seçim olduğudur.

Nafi Atuf Kansu’nun Halkevleri Başkanlığına getirilişi ile ilgili anılarınızı 
aktarır mısınız?

Engin Tonguç- Bu konuda bir bilgim yok. Yalnız, Ankara Halkevi Başkanlığı ve 
ondan önceki halkevi çalışmaları konusunda Niyazi Berkes’in anılarını yayınladığı 
kitapta ilginç bilgiler var;oradan yararlanılabilir (Unutulan Yıllar, İletişim y. İst. 
1997). Ben sadece onun Ankara Halkevi Başkanlığı sırasında oradaki toplantılara, 
temsillere Arman’la birlikte gittiğimizi anımsıyorum. Halkevi Başkanımn locası 
Cumhurbaşkanı locasının yanındaydı ve biz toplantıları, temsilleri oradan 
izlerdik. Enişte sahnede sakin, yavaş bir sesle konuşur , duygusal , coşturucu 
konuşmalar yapmazdı. Konuşmalarında akla hitap eder, bilime dayanırdı. Bu 
konuşma özellikleri ile, bağırıp çağırmanın, insanları kışkırtmanın hitabet sanatı 
sanıldığı günlerde herhalde iyi bir konuşmacı sayılmasa gerek!

Nafi Atuf Kansu’nun CHP Genel Sekreterliği’ııe getirilişine ilişkin bilgiye 
sahip misiniz?

Engin Tonguç- Bu konuda da bilgim yok. Böyle konuları evlerde 
konuşmazlardı ki! Ama dönemi bilen bir kişi olarak şunu söyleyebilirim: CHP’niıı 
sıkıştığı zaman ortaya sürdüğü “mutemet” kişileri vardı. Bunlar ortalıkta pek 
gözükmezler, ancak kritik durumlarda kritik görevlere getirilirler, sonra yine 
kenara çekilirlerdi. Bunlardan biri Kansu ise diğeri de Saffet Arıkan’dı (onun 
Hitler’in en azgın döneminde Berlin Büyükelçisi yapılması gibi). Kansu’nun Parti 
Genel Sekreterliği o kritik ve savaş sonrası ilk çok partili seçim dönemindedir. 
Dürüstlüğü hala tartışılan o seçim döneminde Genel Sekreter oluşu bir büyük 
özveriydi. Bir iki anım var: Evde şunu söylediği aramızda konuşulmuştur: “Bu
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seçimde Partinin kaybettiğini görmektense kendimi şu Kaleden atarım”. İkinci 
anım babamdan istenilen (kim istedi İnönü mil, Kansu mu, ya da İnönü’nün 
önerisiyle Kansu mu?) milletvekili aday önerisi listesinin Recep Peker’in şiddetli 
tepkisi sonucu dikkate almamayışı. 26 kişilik bu liste ilginçti; alışılmış adaylara 
benzemiyordu, içinde muhtarlar, köy enst. müdürleri, öğretmenler vardı. Bu 
listeden iki aday adayı adaylar listesine alınmış, ama sonra çıkarılmıştı. Liste 
bizim evdeki arşivde var, bir kopyasını eniştemin ölümünden sonra Arman’la 
Eniştemin kitaplığında da bulduk. Listeyi ve olayı ben yukarıda adı geçen 
kitabımda yayınladım(s. 212-214). Bir başka anı: Enişte Genel Sekreter olunca 
bir gün İnönü evine geldi. İnönü işi olunca sempatikleşir. Kahve ikram 
edilecek, birlikte gelen aşçı güvenlik gerekçesiyle kahveyi kendisinin yapacağını 
söylemiş. Sözünü esirgememekle tanınan büyük teyzem “Benim mutfağımda ne 
yapılacaksa ben yaparım” diyerek adamı mutfaktan atmış. Gülerek anlatılırdı bu 
olay aile içinde. Enişte, seçim kargaşası bittikten bir süre sonra beklendiği gibi 
sessiz sedasız Genel Sekreterlikten çekildi. O ve Arıkan gibiler, Cumhuriyet için 
her türlü özveride bulunan, kendileri için bir şeyler beklemeyen kişilerdi. Enişte 
çekilince İnönü’nün de Ankara Kalesi altındaki mahalledeki eve bir ikinci ev 
ziyareti yapması için bir neden kalmadı!

Nafi Atuf Kansu'nıın ünlü Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ndeki olaylarda, 
kardeşi Ankara Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu’ııun 
hükümet destekli gericiler, ırkçılar tarafından neredeyse linç edilecek olması 
nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ve partiye kırıldığına 
ilişkin bir bilginiz var mı?

Engin Tonguç - Konuya kırgınlıkla yaklaşımın doğru olamayacağını 
düşünüyorum. Babam da Eniştem de siyasal olayları duygusal açıklamalarla 
değerlendiren kişiler değillerdi. Hiçbir konuda, hiçbir zaman, kırıldım, sevindim 
gibi söylemleri olmamıştır. Duygusal açıklamalar yapmazlardı. Hele kişilere 
yönelik olarak kesinlikle konuşmazlardı. İçlerinden geçeni bilemezdik. Karşı 
devrim sürecindeki olayları ve bu olayların onlara yansıtılmasını düşününce 
elbette içlerinden kırgınlık duydukları olmuştur, ama bunu hiçbir zaman belli 
etmediler. O sürecin başlangıcında bence şu var: Babam da, Eniştem de, öyle 
düşünen bir kısım partililer de çok partili rejime yeterli hazırlıklar yapılmadan 
(özellikle eğitim alanında, sosyal alanda, toprak reformu gibi) geçilmesinin iyi 
olmayacağı, gericiliği azdıracağı görüşündeydiler. Böyle düşünenlerin İnönü’ye 
de bu düşüncelerini bildirdiklerini, İnönü’nün bunlara sert tepki gösterdiğini 
biliyoruz. Örneğin Arıkan’ın ölümünden kısa bir süre önce bu konuda İnönü 
ile çok sert bir tartışma yaptığı, o günlerde Parti’nin ilericilik konularında 
birçok ödünün verildiği bir kurultayı olduğu, o Kurultay sürerken Arıkan’ın
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bir gazetede, eski bir demiryolcu (bir emekli demiryolcudan başka kimsenin 
konuya ilgi göstermemiş olması ilginçtir) sürenin dolduğunu, belgelerin açılmasını 
istedi. Kimseden bir ses çıkmadı. Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanı 
Bayar’ın kasaları açtırdığı ve bazı belgeleri aldığı şeklinde çok söylenti çıkmıştı. 
Enişte, evlerimizde çok merak edilen bu konuda, aile içinde hiçbir zaman bir 
tek sözcük bile söylememiştir. Zaten eski deyimle çok “ketum” bir kişiydi, 
ama aile içinde bu konudaki suskunluğu en üst düzeyde olmuştur. Yıllar sonra, 
zamanını anımsamıyorum, bir dergide (hangi dergi?) onun Atatürk’ün hastalığı 
sırasında İnönü’nün Atatürk’e yazdığı bir iki mektubu arşivden ayırarak o zaman

öldüğü (intihardı), izlenecek politika konusunda parti içinde bölünme olduğunu 
gösteriyor. Kansu’nun ve Arıkan’ın bu olaylar içerisindeki tutumlarının ipuçları 
babamın Kansu’nun ölümünden sonra yazdığı yazıda bulunabiliyor: “Büyük 
Dost, Ülkü, Ocak 1950, sayı 37”.. Çetin Yetkin'in “Karşı Devrim” kitabından da 
yararlanılabilir bu konularda. Şevket Enişte’ye yapılanlar ve Dil Tarih olaylarından 
sonra babam ve Eniştem ona bir bildiri yayınlayarak hemen istifa etmesini salık 
verdiler. Bunu net olarak anımsıyorum. Bir de anım var. Olaydan hemen sonra, 
Şevket Enişte’nin de bulunduğu Büyük Enişte’nin evine ifade almak üzere genç 
bir komiser geldi . Rastlantıya bakın, o benim Ortaokuldan sınıf arkadaşım olan 
Ahmet’ti. O işini bitirip gittikten sonra “esas fail” gözüktü: Milli Eğitim Bakanı 
Sirer Hükümet adına üzüntülerini bildirmeye gelmişti . Konuk odasına alınan 
Bakan’ın tedirginliğini, sapsarı yüzünü, ellerinin nasıl titrediğini, yan odadan 
görebiliyorduk. Tablo buydu. Ayrıntılar benim “Umut Yolu” kitabım,s. 86- 
88’de. Bu koşullarda Eniştelerin, yahut babamın kırgınlıkları olup olmadığını 
soruşturmaya bilmem gerek var mı?

Amcam Nafi Atuf Kansu

Dr. E rg  un K A N SU

O tarihlerde ben küçüktüm konuşulanlardan edindiğim izlenimler var birebir 
amcam ile az beraber oldum ama bazı anılar var :

Bazı okuduklarımdan aldığım izlenim amcamın kızıp etrafı kırıp dökmeyen 
bir yapısının olduğu, sinirlense de kendi içine kapanıp dışarıya açılmaması gibi bir 
hasleti olduğudur. Hatırlayabildiğim eski anılarda bayramlarda bayramlaşmanın 
özel bir yeri olduğudur. Biz de Tonguçlar gibi amcamın yakınında onun Nilüfer 
Sokak’taki apartımamnın giriş katında idik, ben orada Necatibey ilk okuluna 
başladım. Bayramda mutlaka ilk amcamlara çıkılır herkes orada buluşur idi. 
Yemekte de birlikte olunduğu zamanlar vardı. Engin Tonguç’un dediği gibi 
Atatürk resimli Lirayı büyük teyzemle birlikte mutlaka verirdi.

Etlik Aşağı Eğlence denilen yerde bir bağ evi vardı ailece oraya gidilirdi 
yaz aylarında bazen günübirliğine bazen de gece yatısına.Aynı yerde biraz daha
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ilerde Eniştem Tonguç’un evi ve bağı vardı.Amcamda benim hatırlıyamadığım 
tarihlerde resimlerden anımsadığım tahta arabalar vardı çocukların binebileceği.

İlkokul sıralarında oradan Maltepe’ye taşındığımızda sık sık gelinip gidilirdi; 
Sünnet merasimi için çok meraklı olduğu Karagöz oyunu oynatmaya eve meşhur 
Hayali Küçük Aliyi çağırmıştı çok mutlu idi,benden hediye için ne istediğimi , 
iyice hatırlıyamıyorum ama ya kendi yada büyük teyzeme sordurmuştu ozamana 
göre hayli pahalı olan hayalimdeki metal delikli çubuklar ve vidalarla çeşitli 
imalatlar yapılabilen bir oyun setini istemiştim , almışlardı hala saklarım.

Onlara gidildiğinde Tonguç eniştem, babam ve bazen gelen yakın dostları 
Türkiyenin eğilimi, sosyal olayları, bazen de siyasi olayların münakaşası içine 
dalarlardı.Orada konuşulanlar ile bazı fikirlerin etkisine kapılmamak elde 
değildi.Bu konuşmalardan şimdi de beni etkisi altında tutan izlenim, Türkiyenin 
Osmanlıdan sonraki Atatürk hareketinin henüz çok genç olduğu, sosyal olayların 
yavaş ve hayli zorlu mücadeler ile anlam kazanacağı, bu yönden sıkıntılı dönemler 
geçirileceği idi.

Ben Lisede idim Babam Ankara Üniversitesine ilk Rektör seçilmişti çok 
heyecanlı ve gayretli idi; ama olaylar istediği gibi gelişmedi, meşhur öğrenci 
kışkırtılmaları ile bütün iyi niyetler heba oldu. Babamın raporlu olarak İstanbul’a 
Çamlıca’ya büyük annem ve Şaibe halamın yanına annemle beraber gitmeleri 
üzerine ben ve kardeşim Olcay, amcam ve büyük teyzemin yanında kaldık

Bu amcamla uzun süre beraber olduğum bu sürede ondan çekinmekle birlikte 
bizimle ilgilenişi, derslerimizle sorularımızla meşgul olmasından hoşnut olur onu 
kırmamaya özen gösterirdik

Amcam herhalde eğitimci özelliğinden kaynaklanan yapısı ile istediği bir fikri 
dolaylı bir şekilde kabul ettirir ve ederdi. Mesela soyadımızın tesbitinde babamı 
görevlendirmişti. Babamın seçtiği isimden başka isimler de vardı. Babamın 
seçtiği ismi beğendiğini ona yazdığı mektupta kabul ettiğini enteresan bir şekilde 
göstermişti: Mektubun sonuna Nafi Kansu diye imza atarak...

CHP Genel Sekreteri iken DP ile girilen ilk seçimlerde hayli sıkıntılı günler 
geçirdiğini,çeşitli kişilerden milletvekili olma talepleri ile bunaldığını ben de 
hatırlıyorum. Arman ağabeyin yedeksubaylığı sırasındaki tadsız olay onu çok 
üzdü sağlığı bozuldu, bir ara Büyük teyzemin hastalığı nedeni ile Cebeci Tıp 
Fakültesi hastahanesinde yattığı klinikte o da kontrol edilirken Cumhuriyet 
Bayramı günü vefat etti.
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Sn.İzzet Duyat (AÜ) ve Sn.Gülşen Erişen Yazıcı (AÜ) nın Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Dergisinde yayınlanmış makalesinden alınmıştır (Yıl: 1996 Sayı: 
39).

14- Nafi A tu f  ve T ü rk iye ’de Yapılmış İlk Büyüme
A raştırm ası

Şâkirdlerimizin nemâ-yı bedenîsi -Nafi A tu f 
(Öğrencilerimizin Bedensel Gelişimi) 

Muallim Dergisi - I Haziran 1333(1917) Sayı-II
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Nâfi Atuf (Kansu) ve 
Türkiye’de Yapılan ilk Büyüme Araştırması

İzzet DUYAR, Gülgün ERİŞEN-YAZICI

ÖZET

Ülkemizde ilk büyüme araştırması, Nâfi A tuf (Kansu) tarafından Bursa’da yaşayan 
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiş ve 1917 yılında Muallim dergisinin 11 ’inci sayısında 
yayınlanmıştır. Bu yazıda, sözü edilen bu araştırmanın Latin harflerine aktarılmış hali 
verilerek antropoloji ve tıp tarihi açısından önemine değinilmektedir. Kansu, büyümeyi 
genetik ve çevresel etmenlerin ortak ürünü olarak ele almış ve bedensel gelişme ile 
düşünsel gelişme arasındaki ilişkiler üzerinde durmuştur. Öte yandan, okullarda çocukların 
antropometrik ölçülerinin düzenli bir şekilde alınması ve takip edilmesi gerektiğinin 
vurgulanması, o dönemin toplum sağlığı anlayışını ortaya koyması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Fiziksel büyüme, antropometri, boy, ağırlık, toplum sağlığı, 
büyümenin İzlenmesi

NÂFİ ATUF (KANSU) AND THE FIRST GROWTH STUDY IN TURKEY 

SUMMARY

In Turkey, the first growth study was made by Nâfi Atuf (Kansu) on children from 
Bursa and published in a Turkish journal, Muallim, in arabic alphabet in 1917. In the 
present paper, this study is introduced in historical context and presented the transliteration 
o f the original text by using the Latin alphabet. Kansu considered that the growth process 
was a co-production o f  environmental and genetical factors. He also emphasized that the 
importance o f anthropometric data and growth monitoring at schools in respect o f public 
health.

Key words: Physical growth, anthropometry, stature, weight, public health, growth 
monitoring
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Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi, araştırıcıların uzun zamandan beri 
ilgilendikleri bir konudur. Bu alandaki araştırmaların tarihi 16. yüzyıla dek 
uzanır. Ancak, ilk dönem çalışmalarının genel karakteristiği, fizyo-somatik veya 
morfolojik olmaktan çok psikolojik özellikte olmasıdır. 1 Dolayısıyla bu dönem 
çalışmaları için, “çocukların ruhsal ve bedenselyapılarmın incelenmesi” anlamına 
gelen paidoloji teriminin kullanılması daha uygundur.

Çocukların fiziksel gelişimleri ise gerçek anlamda 18. yüzyılın ikinci 
yarısında ele alınmaya başlanmıştır. Bilindiği kadarıyla, büyümeyi antropometrik 
teknikler yardımıyla nicelik (kantitatif) yönünden ele alan ve ilk büyüme 
çizelgelerini oluşturan kişi Christian Friedrich Jampert’tir.2 Jampert, De causas 
incrementum corporis animalis limitantes (Hayvan vücudunun büyümesini 
denetleyen etmenler) başlığını taşıyan doktora tezinde, yetimhanede kalan kız 
ve erkek çocukların büyümelerini incelemiştir (1754). Jampert, boy ve ağırlığın 
yanı sıra kol uzunluğu, baş, kol, göğüs ve karın çevresinin 1 yaşından 25 yaşma 
değin gelişimini ele almıştır. Bu araştırma aynı zamanda bilinen en eski kesitsel 
(cross-sectional) verileri de içermektedir. Uzunlamasına (longitudinal) nitelikli 
verilerle ilk olarak 18. yüzyılın ikinci yarısında karşılaşılır. Philibert Gueneau de 
Montbeillard, 1759 yılında doğan oğlunu 1777 yılına değin her altı ayda ölçmüş 
ve bu değerler Buffon’un ünlü yapıtı Histoire Naturelle’de yayınlanmıştır.3 Bu 
veriler, bireysel büyümenin genel özelliklerini yansıttığı için günümüzde de 
önemini korumakta ve genel büyüme kitaplarında yer almaktadır.3-5

Büyüme alanında matematik ve istatistiğin yetkin kullanımı ancak 19. 
yüzyıl çalışmalarında karşımıza çıkmaya başlar. Antropometrik verilerin sağlık 
alanında kullanılabilirliği üzerinde ilk düşünceler de yine bu dönemde oluşmaya 
başlamıştır. Bu tür çalışmalara imzasını atan en önemli isim Quetelet’dir. Quetelet 
aynı zamanda, fiziksel büyüme araştırmalarını sistematize ederek, antropometrik 
bir temele oturtulmasını sağlayan kişidir.6

Türkiye’de Büyüme Araştırmalarının Başlangıç Dönemi

Pek çok alanda olduğu gibi ülkemizde büyüme araştırmaları görece 
geç tarihlerde başlar. Büyümenin nicelik yönünden ele alındığı ilk çalışma 
Cumhuriyet öncesine dek uzanır. Bilindiği kadarıyla, Nâfi Atuf (Kansu), bu tür 
araştırmayı gerçekleştiren ilk kişidir. Muallim dergisinin 1 l ’inci sayısında (1917) 
eski harflerle yayınlanan bu çalışma, Bursa’da yaşayan okul çocuklarının boy 
ve ağırlık büyümesini konu almaktadır. Yazar, ölçülerin hangi tarihlerde alındığı

Fiziksel Büyüme A raş tırm aların ın  Başlangıcı
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konusunda herhangi bir bilgi vermezken, araştırmanın 125 kız ve 156 erkek 
çocuk üzerinde yürütüldüğünü belirtmektedir.7

Fiziksel büyüme alanında ikinci çalışma 1926 yılında Türk Antropoloji 
Tetkikat Merkezi bünyesinde Nureddin ve arkadaşları tarafından İstanbul’da 
yaşayan Türk, Rum, Ermeni ve Yahudi çocukları üzerinde gerçekleştirilmiştir.8,9 
Sözü edilen etnik grupların büyümesini karşılaştırmayı amaçlayan bu çalışmada 
4.000’den fazla çocuğun boy, ağırlık ve göğüs çevresi ölçülmüş, ancak cinsiyet 
ayrımına gidilmemiştir. Bu çalışma aynı zamanda Cumhuriyet Türkiye’sinde 
yapılan ilk büyüme araştırmasıdır. 1925-1940 arasında büyüme konusuna 
çoğunlukla antropologların eğildiklerini görmekteyiz. Antropoloji Tetkikat 
Merkezi bünyesinde büyüme konusunda azımsanamayacak sayıda araştırma 
yapılmıştır. 10

Yine aynı dönemlerde, özellikle 1930’lu yılların sonlarına doğru, çocuk 
hekimlerinin çalışmalarında da belirgin bir artışın olduğu gözlenmektedir. Bu 
araştırmacılar arasında Alantarll, Tümayl2 ve Yalım’ıl3 sayabiliriz. Yine bu 
dönemde, ülkemizde ilk uzunlamasına büyüme araştırması gerçekleştirilmiştir. 
Eckstein ve Eppenstein, 66’sı erkek 59’u kız olmak üzere 125 bebeğin 
doğumdan bir yaşına değin gelişimlerini ağırlık açısından incelemişlerdir. 14 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Türkiye’deki büyüme 
araştırmalarının birinci dönemi de tamamlanmış oluyordu. Bu dönemin 
çalışmalarına genel olarak bakılırsa iki ayrı “geleneğin” ya da “bakış açısının” 
olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki antropolojik bakış açısıdır. Bu bakış açısıyla 
konuya yaklaşanların genellikle büyümenin biyolojik ve morfolojik yönüne 
ağırlık verdikleri görülür. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, daha ayrıntılı 
ölçümlerin yapıldığı ve büyüme olgusunu açıklamada kalıtsal etmenlerin ön plana 
konulduğu görülür. Diğer gelenek çocuk sağlığı uzmanlarının çalışmalarında 
karşımıza çıkar ve “pediatrik” bakış açısı olarak tanımlana-bilir. Bu bakış açısı 
çerçevesinde, çocuk hekimleri, bir yandan “normal” gelişimin ne olduğu sorusuna 
yanıt aramakta, diğer yandan da Türk toplumuna uygun standartları oluşturma 
çabası içerisindedirler. Bu bakış açısı onları, doğal olarak çevreci yaklaşımın etki 
alanına daha fazla sokmuştur.

Nâfi A tu f  (Kansu) ve Ülkemizdeki İlk Büyüm e Araştırması

Ülkemizde fiziksel büyüme alanındaki çalışmaların geçmişi OsmanlIların son 
dönemine dek uzanır. Nâfi Atuf (Kansu)’nun Bursa’da yaşayan çocuklar üzerinde 
yaptığı araştırma bu konudaki ilk çalışmadır. Bu nedenle, üzerinde ayrıntılı olarak 
durulması ve o dönemin koşulları içerisinde değerlendirilmesi yararlı olacaktır.
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Nâfi Atuf, çalışmanın girişinde büyüme hakkında genel bir bilgi vererek, bu 
sürecin hangi etınenlerce yönlendirildiği konusunda döneminin bilgi birikimini 
aktarır. Verilen bu bilgilerden, Kansu’nun, büyümeyi yalnızca kalıtsal yapının 
bir ürünü olarak görmediği, çevre koşullarının da bu süreçte etkin olduğunu 
düşündüğü anlaşılır. Bu görüşü yazar şu şekilde dile getirir:

“Gıdalarımızın, tarz-ı hayatımızın, evlerimizin, libaslarımızın sıhhat-i 
bedeniyemiz üzerindeki tesirâtım... bu cetvellerden anlayabileceğimiz için 
mekteblerimizin ... ehemmiyet vermesi lâzımdır. ”

Daha sonra Nâfi Atuf, bu görüşlerini hayvan ve bitkiler üzerinde yapılan 
araştırmaların bulgularına dayanarak temellendirir. Fiziksel gelişimin genetik 
ve çevre etmenlerince ortaklaşa belirlendiği görüşü günümüzde de benimsenen 
yaklaşımdır. 15-17 Sonraki yıllarda, yalnızca kalıtıma ya da yalnızca çevreye 
ağırlık veren araştırmacıların bulunduğu da gözönüne alınacak olursa, Kansu’nun 
büyüme sürecine etki eden etmenleri ne denli “sağlıklı” değerlendirdiği açıklığa 
kavuşur.

Dikkati çeken ikinci nokta, çalışmada büyümenin ve antropometrik verilerin 
toplum sağlığı açısından öneminin vurgulanmasıdır. Kansu, fiziksel gelişimi 
çevresel koşulların ve yaşam biçiminin yansıması olarak almakta ve çocukların 
okullarda önemle takip edilmesi gerektiğini savunarak, bugün gelişmiş ülkelerin 
hemen hepsinde gördüğümüz bu uygulamaya yaklaşık 80 yıl önce parmak 
basmaktadır. Kansu’nun ifadelerinden bu konunun Maarif Nezareti’nce de 
önemsendiği ve okullara büyümenin izlenmesi amacıyla sağlık cüzdanlarının 
dağıtıldığını görmekteyiz. Günümüz Türkiye’sinde ise bu konunun geri planda 
kaldığı ve okullarımızda bu tür kayıtların tutulmadığı, tutulsa bile güvenilir veriler 
toplanmadığı bilinmektedir. Önemi kavranarak yaklaşık 80 yıl önce başlatılan bu 
uygulama, gerek eğitimcilerin ve gerekse sağlık uzmanlarının konuya duyarsızlığı 
nedeniyle yeni düzenlemeler yapılıp geliştirilememiş, tersine gittikçe gözardı 
edilen bir uygulamaya dönüşmüştür. Hâlbuki bu tür veriler, öğrencilerin bireysel 
düzeyde sağlık durumlarının belgesi olmasının yanı sıra toplumun sağlık ve 
beslenme düzeyi hakkında da önemli bilgiler içermesi nedeniyle önemlidir.

Bu bilgiler kullanılarak, incelenen toplumun sağlık ve beslenme profili 
çıkartılabilmektedir. Nâfi A tu f  un önemle üzerinde durduğu diğer bir konu da 
büyümenin düşünsel gelişimle olan sıkı ilişkisidir. Ona göre, bedensel gelişim ile 
düşünsel gelişim atbaşı gitmektedir. Bu yüzden öğretmen ve eğitimcilerin fiziksel 
gelişim hakkında bilgi sahibi olmaları bir zorunluluktur. Osmanlı döneminin 
sonlarında yapılan bu çalışmada açıklığa kavuşturulması gereken bazı noktaların
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olduğu vurgulanmalıdır. Bunlardan ilki, bazı yaş dilimleri için bulunan değerlerin 
güvenilirliği konusudur. Örneğin, 7 yaş dilimindeki kızların boy ortalaması 71 
cm olarak verilmektedir. Aynı yaş grubundaki erkek çocuklar için bulunan değer 
ise 116 cnrdir. Kızlar için bulunan bu değerin beklenenin çok altında olduğu 
rahatlıkla söylenebilir. Çünkü 1 yaşını doldurmuş bir bebeğin boyu yaklaşık 
70-75 cm’dir. Üstelik 7 yaşında erkek ve kız çocukları arasındaki ayrımın bu 
denli fazla olmadığı da bilinmektedir. Bu durumun olası nedenlerinden birisi, 
belki de, Nâfi Atuf’un da üzerinde durduğu gibi, deneklerin yaşlarının kesin 
olarak bilinmemesidir. Büyümeye ilişkin değişkenler yaşla birlikte değişmekte 
ve dolayısıyla, ölçülen bireylerin yaşlarının kesin olarak bilinmesi, verilerin 
güvenilirliği açısından son derece önem taşımaktadır. Yaş dilimlerinde kaç bireyin 
ölçüldüğü bilinmesi yukarıda sözü edilen sorunun çözümlenmesinde yardımcı 
olabilecekti; ancak, çalışmada her bir yaş diliminde kaç kişinin ölçüldüğü-nün 
belirtilmemiştir. Bu yüzden, bazı yaş dilimleri için verilen ortalama değerlerin 
beklenenden çak farklı çıkmasında, denek sayısının azlığının bir etken olup 
olmadığı sorusu yanıtsız kalmaktadır.

Çalışmada iki antropometrik değişken yer almaktadır. Bunlar, boy ve 
ağırlıktır. Bu iki değişkenin kim(ler) tarafından, hangi aletlerle ve hangi teknik 
doğrultusunda alındığı konusunda herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 
Bu nedenle yukarıda sözü edilen sorunun olası kaynaklarından birisinin ölçüm 
tekniğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda yorum yapılamamaktadır. 
Ayrıca, bu tür bilgilerin bulunmaması, verilerin günümüz değerleriyle sağlıklı bir 
biçimde karşılaştırılmasını da güçleştirmektedir.

Kansu, araştırmasına konu olan öğrencilerin orta tabakaya mensup olduğunu 
belirtmektedir. Bu nokta özellikle önemlidir; çünkü ülkemizde yapılan ilk 
dönem biiyiime araştırmalarında örneklemin sosyoekonomik özelliklerine ya hiç 
değinilmemekte ya da çok az bilgi verilmektedir. Bu tür bilgilerin yer alması, 
söz konusu verilerin günümüz değerleriyle karşılaştırılması ve büyüme sürecinde 
gözlenen sektiler değişimi incelememiz için olumlu noktalar olarak karşımıza 
çıkar. Sonuç olarak, Nâfi Atuf’un bu çalışması ülkemizdeki büyüme, antropometri 
ve çocuk sağlığı tarihi açısından önemli bir belge durumundadır. Çalışma, 
Latin alfabesine aktarılmış biçimiyle aşağıda sunulmaktadır. Latin alfabesine 
aktarılırken transkripsiyon işaretleri kullanılmamakla birlikte, tamamen de 
bugünkü söyleyişe uyarlanmamış, olabildiğince o günün imlâ özelliklerine sadık 
kalınmaya çalışılmıştır.
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Şâkirdlerimizin Nemâ-yı Bedenîsi [Öğrencilerimizin Bedensel 
Gelişimi]

Şakirdin nemâ-yı bedenîsi mekteblerde üç yaşından on allı yaşına kadar 
bilhassa tedkik ve takib olunmalıdır. Üç yaşından altı yaşı nihayetine kadar bizde 
çocuklar ana mekteblerine, yedi yaşından itibaren de ibtidai mekteblerine [ilkokul] 
giderler. Bu müddet zarfında çocuklarımızı en müsait şerait [koşullar] altında 
büyütmek için onların nemâ-yı bedenîleri hakkında malûmat toplamamız icab 
eder.Fikrî ve bedenî terbiyenin muayyen konular dâhilinde ve çocuğun şerait-i 
garizziyesi [yaradılış şartlan] ile münasebetdâr bir suretde verilmesi lâzımdır.

Bunun için, çocuğun boyu ve sıkleti ne suretle tezâyüd [artma] veya tenâkus 
[azalma] ediyor, bunu bilmelidir. Bundan başka çocuğun ihtiyâcât-ı garizziye 
[yaradılış gereksinimleri] (fizyolojik) sini de bilmeliyiz.

Üç yaşından on altı yaşına kadar olan zamanı tufûliyyet-i ûlâ [birinci çocukluk] 
tufûliyyet-i sânî [ikinci çocukluk] diye ikiye ayırmaya lüzum yokdur. Bu devri 
tedricî neşv ü nemâ [aşamalı gelişme] devri olarak kabul etmek daha doğrudur. 
On beş on altı yaşından sonra devr-i sebat [durma dönemi] başlar ki bu devirde 
şerâit-i uzviyyesi [organların şartlan] birden bire değişir ve şâkird için yeni bir 
devre-i hayat ibtidâr eder [başlar].

1830’da Quetelet ve Broca’nın tedkikatları neticesinde iskeletin nemâ-yı 
tedricîsi [aşamalı gelişmesi] hakkındaki misâhalar [ölçümler] (antropometri) nin 
ve bilhassa (mekteb antropometrisi) nin esası olmuşdur.

Şüphesiz her muhitde, her yaşda çocuklar için kâbil-i tatbik [uygulanması 
mümkün] olmak üzere nemâ-yı kadidi [iskelet gelişimi] hakkında bir kâide 
koymak güçdür. Evvela, yaşla nemâ tevakkuf [durma] etmektedir. Filhakika, 
Quetelet’den çok evvel Buffon şu müşâhedeyi kayd etmişdi. Cenin vâlidesinin 
rahminde doğuncaya kadar bir serî nemâya tâbidir. Çocuğun doğdukdan sonra 
sinn-i buluğ ve şebâba [ergenlik ve gençlik yaşı] varıncaya kadar nemâsı, rahm-i 
mâderdeki [ana rahmindeki] nemâsı kadar serî değildir. Bu yaşdan sonra çocuğun 
alacağı irtifa artık sâbitdir.

Bundan başka muhit-i içtimâinin [sosyal çevrenin] tesir ve nüfûzunu da 
unutmayalım. Birçok zevâtın müşâhede ve kayıdlarına nazaran zengin ve 
müreffeh âilelerin çocuklarında boy ve sıklet iyi bir nemâ gösterdiği halde sefil 
ve fakir âilelerin çocuklarında bilakis boy ve sıklet nemâ-yı tabiisini [doğal 
gelişimini] takib edememişdir. Hatta pek çok muallimler çocukların boyları ve 
sıkletleri [ağırlık] ile hânelerindeki odalarının adedleri arasında bir münâsebet 
bile bulmuşlardır. Boy üzerinde gıdanın ve refahın tesirinden başka mevsimlerin
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de tesiri olduğunu yine BufTon kayd ediyor: sıcak mevsimlerde boy, soğuk 
mevsimlerden daha ziyâde artmaktadır.

Nebâtât [bitkiler] üzerinde Broyker’in tecrübesiyle, kelebekler üzerinde 
(Standakos) yapdığı tecrübeler çok şâyân-ı dikkatdir. Birincisinde çavdarlar 
dikildikleri arazinin kuvve-i inbâtiyesiyle mütenâsib [yetiştirme koşullarıyla 
uyumlu] olarak yükseldikleri görülmüştür. İkincisinde kelebekler harâretin azlığı 
ve çokluğu nisbetinde renklerinde ve büyüklüklerinde farklar göstermişlerdir. 
Bizde Maârif Nezâreti (antropometrik) mâlûmat toplanmasına ehemmiyet-i 
lâzimeyi [gerekli önemi] vermiştir.

1331 senesinde tab ctdirilip [bastırılıp] mekteblere tevzî eylediği [dağıttığı] 
(muâyene-i tıbbiye) [tıbbî muayene] cüzdanları bunun bir delilidir. Bu cüzdanların 
mekteb idâreleri tarafından kemâl-i dikkat ve ehemmiyetle [büyük bir dikkat ve 
önemle] doldurulması çocuklarımızın nemâ-yı bedenîleri hakkında doğru bir 
fikir almamıza yardım cdecekdir. Bu suretle biz çocuklarımızın tabiî bir nemâ-yı 
bedenî takib edip etmediklerini, sıhhat-i bedeniyelerinin [beden sağlığı] yerinde 
olup olmadığını anlamış olacağız.

Sıhhat-i bedeniyenin sıhhat-i fikriyeye [düşünce sağlığı] tesiri de düşünülünce 
bu yolda misâhalara ehemmiyet vermenin muallimler için lüzumu daha iyi 
anlaşılır.

Paris’de doktor Henri Meri, âtideki [aşağıdaki] cetveli tertib etmişdir. 

Paris’de 733 kız çocuğunun vezni (ağırlığı] ve irtifâı [boyu].

Yas
Vüstâ |ortalama) 
bov cm

Vüstâ sıklet 
lainrlıkl kilo

Sıkletle boy 
arasındaki nishet

7 yaşında 113,3 19,80 0,17
8 “ 117,8 21,85 0,18
9 “ 122,4 23,76 0,19
10“ 127,1 25,85 0,20
11 “ 111,8 28,27 0,31
12 “ 139,0 31,96 0,23
13 “ 145,6 37,18 0,25
14“ 151,3 42,51 0,28
15“ 153,4 44,08 0,28
16“ 155,1 47,02 0,30
17“ 158,5 51,59 0,32
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Paris’de 994 erkek çocuğun vezni ve irtifâı.

Yas
Vüstâ [ortalama| Vüstâ sıklet 
bov cm lağırlıkl kilo

Sıklet
arasıı

7 yaşında 113,9 20,77 0,18
8 “ 118,0 21,80 0,18
9 “ 121,45 23,14 0,19
10“ 125,29 25,00 0,30
11 “ 130,25 27,08 0,21
12“ 134,70 30,27 0,22
13“ 139,50 33,20 0,24
14“ 147,46 39,15 0,265
15“ 151,40 41,89 0,28
16“ 155,86 46,69 0,30
17“ 164,69 54,10 0,32

Almanyada yapılan misâhalarm [ölçümlerin] neticesi ile Paris mektebleriııde 
yapılan misâhalarm neticesi arasında büyük fark mevcud değildir.

Bursanın ve muhtelif kız ve erkek mektebleriııde yapılan misâhalarm netâyicini 
[sonuçlarını] ınübeyyin [açıklayan] iki cetveli dere ediyoruz [sunuyoruz]. Bu 
cetvellerdeki rakamların Paris’de yapılan cetveller kadar doğru olduğunu iddia 
edemeyiz. Çünkü bizde yaşlar ekseriye sahih [doğru] değildir, sahihi bulmak da güçdür.

Bursa mekteblerinden (125) kızın boyu, sıkleti ve bunlar arasındaki nisbet.
Sıkletle boy 
arasındaki nisbetYas

Vüstâ [ortalamaj 
bov cm

Vüstâ sıklet 
laüırlıkl kilo

Sıklt
aras

7 yaşında 71 17 0,24
8 “ 110 20 0,18
9 “ 116 22 0,19
10“ 126 24,2 0,19
11 “ 124 27,6 0,23
12“ 125 29,7 0,23
13“ .144 37,1 0,25
14“ 141 39 0,27
15“ 146 44 0,30
16“ 149 47 0,32
17“ 152 48,9 0,32
18“ 154 51,2 0,33
19“ 149 46,3 0,31
20 “ 155 57,1 0,36
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Bursa nıekteblerinden 156 erkeğin boyu, sıkleti ve bunlar arasındaki nisbet 
Vüstâ [ortalama] Vüstâ sıklet Sıkletle boy 

Yas________bov cm_____________ lağırlıkl kilo________ arasındaki nisbet
7 yaşında 116 24 0,20
8 “ 117 22,5 0,19
9 “ 122 24,9 0,20
10“ 126 26 0,20
11 “ 128 27,5 0,21
12“ 135 29,7 0,22
13 “ 137 33,3 0,24
14“ 141 34,5 0,24
15 “ 151 43 0,28
16“ 147 39 0,26
17“ 155 45 0,29

Boyları ve sıkletleri alman kızlar ve erkekler orta tabaka halk çocuklarıdır. 
(Muallim) mekteb antropometrisine dâir bu suretle celb-i dikkat etdikten [dikkat 
çektikten] sonra (1) çocuklarımızın hâl-i bedenî ve fikrîleri [bedensel ve zihinsel 
durumları] hakkında arasıra cetveller ve münhaniler [eğriler] yapmakdan 
durmayacakdır. Bu cetvellerin ve münhanilerin kıymet ve ehemmiyeti çok 
mikdarda şâkirdlerin sıkletleri, boyları, muhit-i sadrları [yetiştikleri çevre] pek 
sahih bir suretde alınarak tertib edildikden sonra artar. Gıdalarımızın, tarz-ı 
hayatımızın, evlerimizin, libaslarımızın [elbise] sıhhat-i bedeniyemiz üzerindeki 
tesirâtını [etkilerini] bir dereceye kadar bu cetvellerden anlayabileceğimiz için 
mekteblerimizin bu cetvellerin tertibine ehemmiyet vermesi lâzımdır.

N âfiA tuf

(1 )  A n tro p o m e tr ie :  İn san ın  m u h te l i f  a z a s ın ın  m  i s a h a s ı.
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III. Bölüm

Yazılarından Seçmeler
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15- Eğitim, Öğretim ve Milli Kültür Meseleleri Üzerine Seçilmiş 
Yazıları

Milli Kültür Meseleleri Üzerine Yazıları:

1) DERTLERİMİZDEN -  Sa y  ve Tetebbu - 10 Şubat 1911

2) ZEYNEP VESİLESİYLE - Sa y  ve Tetebbu - 28 Mart 1911

3) ZAAFIMIZIN SEBEPLERİ - Sa  >  ve Tetebbu -14 Nisan 1911

3) DİRİLME ÇARELERİ - Sa y  ve? Tetebbu - 28 Mayıs 1911

4) İKİ MESLEK-İ FELSEFİ - Sa y  ve Tetebbu - 14 Haziran 1911

5) HÜRRİYET HAKKINDA - S a y  ve Tetebbu - 29 Haziran 1911

6) GENÇLİK NE YAPACAK - S a y  ve Tetebbu - 13 Temmuz 1911

7) HURAFELER ve TERAKKİ - Sa y  ve Tetebbu - 28 Temmuz 1911

8) TEHLİKE ÖNÜNDE - Sa y  ve Tetebbu - 14 Ağustos 1911

9) EDİRNE'DEN - Türk Yurdu-Yıl4. Sayı 115-17, Ağustos 1916

10) İMAN İKSİRİ -Yeni Mecmua- 18 Mart 1918

11) FALAKA - Ülkü- Sayı 20 .Kanunievvel (Aralık) 1929

12) NECATİ- Hayat-Cilt 5, Sayı 111-10  Kanıtnisani(Ocak) 1929

13) LOZAN ve MİLLİ KÜLTÜR - Ülkii-Cilt 4,Sayı 18,Ağustos 1934

14) CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLARKEN - Ülkii-Cilt 4,Sayı 19,Eylül 1934

15) TÜRK DİLİ ve KURULTAY- Ü lkii-Cilt, Sayı 21,İkinci Teşrin(Kasım) 1934

16) ULUSAL GÜVEN - Ülkii-Cilt 4, Sayı 24.Şubat 1935

17) KÜLTÜR TARİHİMİZ BAKIMINDAN TARİKATLER - Ülkii-Cilt 6, Sayı 
32,Birinciteşrin(Ekim) 1935

18) YENİ FAKÜLTEMİZ - Ülkii-Cilt 6,Sayı 36,Şubat 1936

19) N. KANSU’NUN HALKEVLERİ HAKKINDA SÖYLEVİ - Ülkü Cilt 7, Sayı 37, Mart 1936

20) HAŞAN ALİ YÜCEL, Fransa'da Kültür İşleri - Ülkii-Cilt 8, Sayı 44,İlkteşrin(Ekim) 1936

21) TÜRK İNKİLABI - Ülkii-Cih 8, Sayı 45,İkinciteşrin(Kasım) 1936

22) HALKEVLERİNİN KURULUŞU - Ülkii-Cilt 4,Sayı 46,Mart 1937

23) İNKİLAP ve SANAT - Yiicel-Yıl 5, Sayı 25 - Mart 1937

24) HALKEVLERİNDE MUSİKİ - Klavuz Kitaplar-4, CHP Yayınları, 1940

25) PANAYIR VE TULUATÇI - Ülkii-Cilt I Sayı 1 Birinci Teşrin(Ekim) 1941

26) YÜZ YIL ARAYLA - Ülkii-Cilt l.Sayı 3,Kasım 1941

27) BİR MEKTUBUN HATIRLATTIKLARI - Ülkii-Cilt 1. Sayı 6,Birinci Kanun(Aralık) 1941

28) ROMANA HASRET - Ülkii-Cilt 2, Sayı 16. Mayıs 1942

29) HALKEVLERİMİZİN 14. BAYRAMI - Ülkii-Cilt 9, Sayı I07,M art 1946

30) BİR TAKİBİN HİKAYESİ - Yayınlanmamış Makale

31) SAVASIN MANTIĞI -  Yayınlanmamış Makale
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Eğitim ve Öğretim Meseleleri Üzerine Yazıları:
32) BULGARİSTAN SEYAHATİ - Sa y  ve Tetebbu - 28 Nisan 1911

33) TERBİYE ve NEZARET- Sa y  ve Tetebbu - 22 Şubat 1911

34) ÇOCUKLARIMIZ İÇİN - Sa y  ve Tetebbu - 1 Mart 1911

35) İPTİDAİ MEKTEPLERDE GAYE NEDİR - Sa y  ve Tetebbu - 28 Nisan 1911

36) MEKTEP TERBİYESİ - S a y  ve Tetebbu - 14 Haziran 1911

37) YENİ MEKTEP - Sa y  ve Tetebbu - 28 Temmuz 1911

38) BİZDE AİLE - Terbiye-Ytl 1. Sayı 4- 13 Ocak 1916

39) TERBİYEDE: TARİH ve FELSEFE - Türk Yurdu-Ytl 5, Sayı 100- 13 Ocak 1916

40) SECİYE - Türk Yurdu-Ytl 5.Sayı 103-25 Şubat 1916

41) TERBİYEDE MUHİT VE NÜFUZ - Türk Yurdu-Ytl 4. Sayı 107-20, Nisan 1916

42) MAARİFİMİZ HAKKINDA - Türk Yurdu-Ytl 4. Sayı 110-1 .Haziran 1916

43) MAARİFİMİZ HAKKINDA-2 - Türk Yurdu-Yı! 4. Sayı 112-29, Haziran 1916

44) MAARİFİMİZ HAKKINDA-3 - Türk Yurdu-Yı! 4, Sayı 115-17. Ağustos 1916

45) MAARİFİMİZ HAKKINDA-4 - Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 116-31, Ağustos 1916

46) BİZDE DARÜLEYTAMLAR - Türk Yurdu-Yıl 7, Sayı 151-1, Ocak 1918

47) AİLE MÜNASEBETLERİMİZ- Türk Yurdu-Yı! 7, Sayı 158-15, Haziran 1918

48) İLK ERKEK VE KIZ İDADİLERİ - Türk Yurdu-Cilt 15-1,Sayı 162, Ekim 1924

49) YARIM ASIR EVVEL TÜRKİYEDE MAARİF - Terbiye-Cilt 3, Sayı 12, Şubat 1929

50) YARIM ASIR EVVEL TÜRKİYE’DE MAARİF-2 - Terbiye-Cilt 3. Sayı 13. Mart 1929

51) 1869 MAARİF NİZAMNAMESİ - Terbiye-Cilt 4 Sayı 18 Teşrinievvel(Ekim) 1929

52) MEKTEP CEZALARI - Terbiye-Cilt 4,Sayı 19, Teşrinisani(Kasım) 1929

53) COMENİUS - Terbiye-Cilt 4 Sayı 21 Kanunisani(Kasım) 1930

54) SANAT MEKTEPLERİ TARİHİNE BİR BAKIŞ - Terbiye-Cilt 4. Sayı 22. Şubat 1930

55) MEKTEP İNZİBATI HAKKINDA BİR VESİKA - Terbiye-Cilt 5,Sayı 24. Nisan 1930

56) ÇOCUĞUN HUKUKU - Terbiye-Cilt 5 Sayı 26 Haziran 1930

57) KINALIZADE ALİ EFENDİ, AHLAKI VE TERBİYESİ - Terbiye-Cilt 7 Sayı 36 Haziran 
1931

58) TÜRKİYE’DE ECNEBİ MEKTEPLERİ NASIL AÇILDI? - Vakit Gazetesi-14-18 Kammisani 
(Ocak) 1933

59) TERBİYE ANLAYIŞINDA İLERLEYİŞ - Ülkii-Cilt 4, Sayı 2 ,Mart 1933

60) HALK TERBİYESİNE DAİR -  CHP-IIalkevi Neşriyatı-Konıışmalar .Broşür-2. Temmuz 
1941

61) CEMİYET VE OKUL - Ülkü-Cilt 1 Sayı 5 Birincikanun(Aralık) 1945

62) TOLSTOY - Yayınlanmamış Makale
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Milli Kültür Meseleleri
• •

Üzerine Yazılan

S a y  ve Tetebbii, Hayat, Yücel, Yeni Mecmua, Türk Yurdu, Terbiye, Ülkü 
Dergilerinden,

Nafi Atuf Kansu, eğitimciliğini geliştirirken daima toplumsal düzeyde 
düşünmüş, birey eğitimi kadar halk kütlelerinin eğitimini, sanat ve kültür 
gelişimlerini eğitim felsefesinin içine katmıştır.

1911 de Edirne’de yayınlama başladığı “Sa’y ve Tetebbü” dergisinde 
yoğunlukla milli meseleler üzerinde durmuş, sosyolojik analizler yapmış, 
Osmanlı toplumunu ve yönetimini sorgulamıştır.

1918 de Çanakkale savaşlarının yıldönümü vesilesi ile Yeni Mecmuada yazdığı 
“ İman İksiri” yazısında üzerinde sıklıkla durduğu karamsarlık ve toplumsal bir 
huy haline gelen kötümserliğin yaşanan bu zaferin insanlarda bir iksir tesiri 
yaparak bu ruh halinden sıyrılınması ve medeni dünyada vakit geçirmeden 
yerimizi almamızı gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu inançla sürdürdüğü yazılarını Cumhuriyetle birlikte ve özellikle 1930 
lardan sonra ÜLKÜ, YÜCEL gibi dergilerde daha çok milli kültür politikaları 
üzerine düşüncelerine yer vermiştir.

1934 yılında Lozan Anlaşmasının yıldönümü vesilesi ile kaleme aldığı “ Lozan 
ve Milli Kültür” adlı makalesi bu konudaki düşüncelerinin özellikle yoğunlaştığı 
bir makale olmuştur. Çanakkale Zaferi gibi, Lozan Anlaşmasının da Türk toplumu 
için önemli bir uyanış olduğunu ve uyanışın özellikle Milli Kültür politikaları ile 
taçlanacağı üzerinde durmuştur. Milli terbiye ve milli kültür üzerinde durduğu 
bu yazısında şu satırları dikkat çekicidir: “Türk genci, bu muahedenin ehemmi
yetini anlamak için, tarihi karıştır/nalıdır. O zaman görecektir ki, Başkumandan 
savaşiyle elde edilen büyük zaferden sonra bu siyasî zafer, aynı zamanda ideal 
müstakil bir devlet olmanın bütün şu şartlarını da tamamlamıştır: Millî toprak, 
millî istihsal, millî pazar, millî ordu, millî politika, millî hazine, millî mahkeme, 
millî terbiye ve kü ltür..."
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Nafı Atuf'un Milli Kültür üzerine olan düşüncelerini biraz irdelersek, bu 
“milli” yaklaşımının belki dönemindeki milliyetçi akımlarda olduğu gibi salt bir 
ırksal milliyetçilik taşımadığı aksine içinde önemli evrensellik öğeleri taşıdığını 
görürüz. Bu evrensel düşüncelerini sanat alanında “İnkilap ve Sanat”, edebiyat 
alanında “Romana Hasret”, tiyatro ve opera alanında “Yüzyıl Arayla” adlı 
yazılarında çok yakından görebilmekteyiz.

Kendisinin de uzun yıllar Osmanlı ve Cumhuriyet bürokrasisi içinde 
olmasına rağmen içinde bulunduğu dönemin özeleştirisi olarak ele alınabilecek 
“Bir Takibin Hikayesi” , ve yine bir insani yaklaşımla kaleme aldığı “Savaşın 
Mantığı” makalelerini bu bölüme almamızın ana sebebi toplumsal kültürümüz 
üzerindeki düşüncelerine ışık tutmasıdır. Bu makalelerini özel notları arasından 
bulup yayına hazırladık ve yaptığımız araştırmalarda şimdiye kadar herhangi bir 
dergi ve kitapta yayınlanmadığını zannediyoruz.

Özetle, bu bölümde seçtiğimiz makaleleri ile Nafı Atuf Kansu’nun 
“Milli Kültür” perspektifinden Milli Eğitime ve Halk Eğitimine bakış açısı 
irdelenebilecek ve bu geniş dünya görüşü ile Cumhuriyet dönemi eğitim 
reformlarının altyapısı daha iyi anlaşılacağı kanısındayız.
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GEÇMİŞ VE BUGÜN

Dertlerimizden

Her medeniyet oldukça uzun bir hayat sürmüştür.Yemen, Çin, medeniyeti 
bir kaç asrı dolduracak hayatı mesuda malik oldukları gibi onları takip eden 
İslam, Endülüs ve Yunan, Roma medeniyetleride sahaifi tasihiyede mühim yerler 
tutmuşlardır.

Bugün bu temeddün sahifeleri beşeriyetin tariki tekamülünde attığı uzun veya 
kısa adımları gösterir. Rakit bir su sathına bırakılan taşın hasıl ettiği daireler gibi 
Asur ve Geldan medeniyetleri de Elcezireden dağılarak Mısır’a feyz verdi ve 
Mısırda yaşadığı müddetçe orada nesli hazıra kadar yetişecek büyük ölmez eserler 
bıraktı. Yunan Medeniyeti’de, beşeriyete çok yadigarlar verdi. Sair hediyelerinden 
sarfı nazar, fikir, maneviyat itibariyle insaniyeti zenginleştiren asasile Yunan 
toprağı iftihar edebilir. Ancak terakkinin medeniyetin akıcı olan mahiyeti birgün 
orasını da terk etti. Artık büyümek isteyen medeniyet Yunanistan’ında ifsad 
olunmuş muhitinde duramazdı. Roma bir mirasyedi mahiyette Yunanistanın bütün 
metrukatı medeniyesine varis oldu. Tatlı, ruhnevaz bir edebiyat, sağlam,şamil bir 
kanun doğuran bu güzel, şirin memleket, saadetinin pek acı felaketlerinide gördü.

Fazilete, doğruluğu prestij eden bu feyizli toprak, dessas, riyakar, namussuz 
çocuklariyle bir çok zaman harap oldu. Artık bu köhne çürük temeller üzerinde 
medeniyet yaşayamazdı.

Nihayet bir gün işitildi ki Arabistan’ın çocuklarını diri diri gömen cahil muhiti 
içinden bir nur, bir nuru irfan ve fazilet yükseliyor. Vahşete müsait vasi bir zeminde 
yeni bir medeniyetin esasları kuruluyor. Roma’da Papa’nın uluhiyet derecesini 
bulan istibdadı artık çekilmez bir raddeyi bulduğu sıralarda Arabistan’da canlı 
saf bir hayat doğuyordu.

Papa, koltuğu altına sokulan bendeleri ile bütün Avrupa’ya, Asya’ya, 
Afrika’ya ve sonrada Amerika’ya hakimiyetini iddia ederken düşünülmüyordu 
ki mahkumlarında bir medeniyeti ,nihayet bir akılları var. Ve bu akıl insanlarda 
bulundukça boş bir esas hakimiyetler ,buz üzerine çizilen hatlar kadar ömre 
sahiptir. İslam medeniyeti doğarken,bütün esasatını aklın kabul vre tasdiki zemini 
üzerine kurdu. İnsanlar müsavidir dedi ki bu Roma, Kilise medeniyetinin iııkisaza 
mahkum esasını büsbütün yıkıyor. Bizansın,İslam’ın muhteşem alaylarını inkizaz
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izmihlal borularım çalıyordu. Bütün beşeriyetin , iki üç hakimi ile milyonlarca 
köleden ibret bulunduğu bir zamanda bu nidanın ne büyük ehemmiyeti vardı.

Adalet... işte bu, Avrupa’da Asyanın ufunetli vasatlarında pek şayanı nefret 
bir manaya haizdi. Hak ne idi ki, bunu temin ve muhafaza için icrayı adle lüzum 
görülsün. Saraylar, hakkı adalet mezarları değilmiydi; her hak mütegallibin 
huzuruna gelince ölür ve imparatorların, kıralların,şahların katil yuvaları içine 
saklanırdı. Böyle bir devirde kölenin halifeyi kılıçla icrayı adle davet için hakkı 
olduğunu tasdik eden bir medeniyet ne kadar ali, ne kadar muhterem idi. İslam 
medeniyeti, kardeşliği ilan eden esasları ile Fas’a Kafkasya’ya ve en nihayet 
Parsiye’ye kadar yayılınca zahiri hastalıklar muannit bir hücumla saldırmaya 
başladılar...

İşte fazilet maddi hücumlara mukavemet kadar böyle manevi hücumlara da 
mukavemet etmekteydi. Yunan’nın mütefessih muhitinden, Bizansın, Romanın 
katil saraylarından intişar eden fenalıklara medeniyeti İslamiye göğüs gerineli ve 
manevi kardeşliği ilan etmeliydi.

Lâkin böyle olmadı. Az bir müddet içinde müsfit dimağların o kadar pasları 
karıştı ki artık İslam medeniyetinde o kuvvetli parlaklık yavaş yavaş azalıyor ve 
beşeriyetin bozuk uzuvlarından gelen kanla hastalanıyor, zayıflıyordu.

Roma, Yunan medeniyetlerini nasıl İslam medeniyeti takip ettiyse artık İslam 
medeniyeti yerini başkalarına vermek için hazırlanıyordu.; Hakkı tanıyan yok 
! Müsavat büyüklerin indinde bir mana bir kelime! Kardeşlik ise ne demekti.? 
Kardeşlik, insanlar arasında iyi geçinmeyi amir iken hatta İslamlar arasında 
mükatalalar hiç durmuyor, bugün bir mütegallibin yarın başka bir amirin hümü 
altında kesilmiş kellelerden kanlı kuleler yapılıyordu.

İşte böyle muzlim bir muhitte,Osmanlılık doğdu. Osman Gazi istidadı ile 
hakkın , adilliğin ne büyük bir kuvvet olduğunu pek güzel anlamıştı ve kurduğu 
esasat üzerinde yürüyen Orhan, Fatih zamanında İslam medeniyetinin denilemezse 
de Roma medeniyetinin salahati nniterekkiyesinden bir kaçını resmedebildi. Çok 
tesessüf olunur ki bu medeniyet pek sönük, adeta muhtazır bir halde doğdu ve 
tabiidir ki esasını sağlam kurmayan bu medeniyet uzun müddet payidar olamazdı.

Zaten öteden beriden toplanmış köhne esaslar pek az yaşayabildikten sonra 
pek kolaylıkla yıkıldı.

İşte bugüne kadar medeniyeti mesude namına en ufak bir zerreye bile nail 
olamadık.

S  ay-it Tetebbu-Sayı I, 22 Şubat 1911
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İÇTİMAİ MUSAHEBE 
(Toplumsal Sohbetler)

“Zeynep” Vesilesi İle

Anayı çocuğuna, babayı ailesine bağlayan rabıtalar gibi milletlerinde efradını 
birleştiren kuvvetler vardır. Görülmeyen tutulmayan bu kuvvetler bazen o kadar 
metin olurki senelerin felaketli asırların darbelerine, istilaların kahhar (kahredici) 
ve meş’un kılıçlarına rağmen görürsünüz ki bir millet yine yaşıyor, fakir ve 
makbuz (zaptedilmiş) olsada yine yaşamak için çalışıyor.

Tarih-i milel (milletler tarihi) nazarı ibretimize bunun için birçok misaller 
serer.

En birinci şahit fikrim, Fransa, bu macera meşhur topraktır. İngilizlerin, 
Cermenlcrin Arapların sarsıcı hücumlarına uğramış bu memleket adeta bir 
kudreti elastikiyeye maliktir. İstila bu memleketi, bu memleketin cidden fedakar 
evladını şüphesiz eziyordu; ancak bu tazyiki ecnebi kalkınca memleket yine hali 
tabisine koşuyordu. Dcfaatle sarsılan Fransızların yalnız bir şeyleri, ruhi ve kalbi 
istidatları sarsılmadı.. İtalyanlarda, Almanlarda azalsada yine bir müddet, kendi 
hissiyat ve efkarını taşımayan başkalarının himayesi altına girdi; lâkin her şeyi, 
âsâr-ı medeniyeyi, şehirleri, insanları tahrip eden bu başkaldırı ne kadar keskin 
kılıç kullansalar, yine efradı milletin adeta mütehhit “parola” larını bulamıyor, 
yalnız buna tecavüz edemiyordu.

❖ * *

Milletlerin, büyük ve küçük vatanların esbabı teşekkülünü biraz tetkik edelim; 
evvela şualar nazarı dikkatimize çarpar. İhtiyacı tahaffuz, ihtiyacı refah...İşte 
iki ihtiyaç gibi birçok müşterek ve tabii ihtiyaçlar ile doğan milletler, vatanlar 
ölmemek için mugaddi gıdalara muhtaçtır. İklimin, tarzı maişetin tesirleri ile 
ayrılan kıtalatı beşer, bu müessirlere arz inkiyadla beraber, tekamülü fikriyi hatve 
hatve takip ederek her adımda yeni bir amil bulmalı ve hissetmelidir.

Eski insanlar arasında rabıtai ittihat vahşi hayvanların, bi insaf komşularında 
hücümlarından tahaffuz düşüncesiydi. Lâkin beşeriyet bu ilk ve hayvani ihtiyacını 
tatmin ettikten sonra fikrinin tekamülü arkasından giderek yükselmiş ve ilerlemiş, 
tab’i içtimaisini doğuran bu şahsi ve cismi ihtiyacı müteakip ruhunu, kalbini, 
hissini bağlayan müessirler aramaya teşebbüs etmiştir.
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Bu da bir ihtiyaçtı. Her millete sen ki hususiyet veren avamili içtimayeyi 
yaşatmak şüphesiz bir ihtiyaçtı. Muhit, ırk, veraset, tarzı maişet ve kavgayı 
hayat....gibi bütün insanlara şâmil olan müesserat en ziyade hayati bedcniyeye 
hakim olmakla beraber, hayatı fikriyede de derin ve hisscdilcbilir izler bırakır. 
Tabiatiyle hodgam olan insan lezzet duyduğu, sevdiği daha doğrusu kendisine tesir 
eden bir şeyi başkaları için de tatlı, ruhnevaz olmasını ister ve kendisini memnun 
eden, bir şeye birçok kişinin prestijini büyük ve gıptaya şayan muavvakiyet ad 
eder.

*  5jC *

İşte edebiyat, bilhassa bu noktayı nazardan tetkik edilmelidir. Edebiyat 
ruhu, maneviyatı gayri ıner’i fakat pek muktedir eli içinde arzusuna göre sevk 
kuvvetini haizdir. Aileleri arasında, kadınları, erkekleri indinde edebiyat, hissi, 
ruhu muhteris şehvet ağuşlarına sevk edici bir vasıtayı tczavvuk telakki edildiği 
günden itibaren Roma, pekşayanı ibret bir sükutla yüksek, asil mevkiinden 
yuvarlanmıştır. Milli ve parlak bir Alman edebiyatının doğması iledir ki bugün 
Alman nesli koparılması, ifna edilmesi gayri mümkün manevi rabıtalarla 
bağlanmıştır. Cisim, vücut ayrılabilir. Lâkin maneviyatı kavrayan edebiyatın 
ruhnevaz tesirlerini silmek, kazımak nasıl kabil olur?

* * *

Osmanlılar için inkilap fikri, inkilap edebi hazırlanırken nevvar, âteşin bir 
dehâ feyzi revnakiyle edebiyata, fikre yeni ve geniş yollar açmak için çalışıyordu. 
Kuru ve müteaifin bir muhitten doğan bu hemen tek yıldız, muhitinin bütün 
çerkâblarına, levsiyatına derin nefretlerle tükürerek nezih, parlak bir semaya 
doğru koştu. Birbirini didikleyen meş’um bir cehaleti yüklenmiş zavallı halka bu 
yüksek lahuti ses bağırıyordu;

Yükseliniz, yükseliniz !

Edebiyatı, iştimaiyatı, ahlakiyatı....her şeyi âtıl ve miskin çekişen bu muhiti 
diriltmek için, düşünmek icap ederdi ki, bu ses nekadar demir kuvvetli olmalı!

Geçmiş hale daha kara; daha silinmez lekeler sürerek ilerleyen bir insaf 
ınâzinin alil çocuklarına bu nezih ruh bir tabib idi. Şevkatle dolu bu âli kalb, 
milletin maneviyatındaki hastalığı anlamıştı ve vakıf idi ki ruhu çürüten bu 
murdar hastalık millet için pek şeametli bir akibet hazırlıyor...

Ağlayan kalbim millete takdim etmeye başladı, adeta millet için bir 
kütüphaneyi feryat mevcuda getirdi. Makber’i, Tezer’i, ... ile bu büyük halâskâr,
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Abdüllıak Hamit cismi insaniyette bir yara, ufunetli bir çıban gibi yaşayan 
Osmanlı milletini neşterliyor, pis kanı alıyor; sonra faziletin, şifakar zülalile ona 
hayat vermek istiyordu. Abdiilhak Hamit ilanı hürriyeti müteakip Osmanlı muhiti 
edebisine yeni bir eser takdim etmişti. Bütün fikirleri dolduran siyasi gürültüler, 
heyecanlı ve muhteris düşünmeler arasında "Zeynep" bu semavî kadın bir vaz’i 
vakur, bir edayı lahuti ile “İkdam” sayfalarında arzı vücut etmeye başlamıştı.

Kirli mazinin cerihadar sinesinden doğarak parlak birâti’de yaşamak ihtiyacını 
taşıyan “Zeynep” melahat edasiyle, siıııayi biilendi ile pür heyecan dimağlara 
istilâ edemedi.

Güzelliğe, muhâsine senelerce nefret etmiş bir muhite yeni, parlak bir şeyi 
sevdirmek ne kadar güçtür !..

Halbuki “Zeynep”, milletin içtimaiyatının edebiyatına ruh serpen bir 
melektir...

Ben “Zeynep'i” defaatle okudum ; şimdi tekrar okusam yeni şeyler görüyorum 
zannedeceğim. Korkak, riyakar, uyuşuk kalan nesli haziri büyük Zeynep, şefik 
nevazişlerle bütün bu levsiyattan tathit edebilir. Bu muhterem kadında ruhları, 
fikirleri parlatacak bir ruh vardır. Bakarsınız, sizde bazen ana muhabbetinin bütün 
tesirlerini yaşatır.. .bir iki dakika geçer, ruhunuz gayri mer’î bir el ile yükseklere 
atılmıştır, artık meftunu muhasinsiniz...

Hicran giderek, geldi cemali 
Etti burayı nur ile malî..
Durmuş ne bakarsın, yürü cellat !
Hiç görmedimi gözlerin evlat ?...
Aklın senin ermezini neyim ben ?
Sen katil isen ben mi neyim ben !

Zeynep için yanan bu valide kalbi, bize ana şevkatinin nasıl bülent bir 
tecellisini takdim ediyorsa, derdi maişetle, sefaletle kirlenen bir celladın ruhu da 
işte bize âlâmı beşeriyetten hunçin (kanlı) bir sayfa okuyor:

Yok başka işe bende liyakat,
Ondan kılarım bunda sadakat 
Tahkr ile-cellad- diyorsun,
Ben taşmı yerim zannediyor?
Taştan mı benim his ve hayalim,
Toprak mı ya evlat ve ayalim?
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Bu zıt tesirler arasında ruh bazen birdenbire kanar; lâkin çok devam etmez. 
Ağlarken pek çabuk sevinirsiniz...

Dehşetli olur bir dişi aslan 
Bir valideyi pür kederim ben,
Ketin et ki perişan ederim ben 
Ol fikri ki eyler beni mügber 
Bir hamlede beyninle beraber!
Etmezsen eğer cürmünü tevil,
Etmezsen eğer azmini tahvil,
Etmezsen eğer fikrini muzmir,
Her bir kemiğin olsa da mermer,
Hunun sem, etin olsada Pulad,
Elbette yerim ben seni cellad !
Cellad olurum ben sana mahsus,
Allah kılıcıyla keserim!..

Bu sözler fart-ı muhabbetle bir valide kalbinden doğmuş tehditler, 
heyecanlardır. Bu büyük eser, ekseriye ruhu okşayarak aynen içine alır; hiç 
farkında olmazsınız, birdenbire sarsınca mebhut ve müteheyyiç düşünürsünüz. 
İşte uzun bir hasbihalden sonra adeta yıldırım gibi inen şu sözler:

Çık arşa seni görmeyim, ey mir 
Senden soğusun gayri bu tenevvür!
İşbaha ne lazım bu hakaret?
Esvaha ne lazım bu hakaret?
Git cennete dar ol negehimden,
Ey haile çık haclegehimden!...
Zeyneb! yüzüme bak da hâyâ et...
Bu zulmete sen neşri ziya et...
Sen ağlada sönsün şu cehennem!...

Ne kadar melih (giizel), ne kadar müheyyiçtir (heyecan uyandırır) ! pek zengin 
ve kıymettar olan bu hissi, İçtimaî parçalar arasında, asrımızın zübdei mütâlaatını 
(görüşlerin özünü) telkin eden pek yüksek düşünceler de var:

Pespayeli kimse buna illet,
İhsan ediniz paye-i devlet 
Alemde eğer yoksa penahün,
Olsun mu benim bunda günâhiim ?
Bedmaye hiç olmazmı ekâbir ?
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Layemut efkarı içtimaiyeyi, hissiyatı neziheyi toplayan Abdtilhak Hamit’in bu 
eserini, ben Osmanlılık için pek kavim ve rasin bir rabıta olmak üzere takdime 
cesaret ediyorum.

Demiştimki edebiyat, bilhassa ittihadi hissiyat ve âmâl nektai nazarından 
şayanı ehemmiyettir. Birçok ruhları istila etmiş bir eseri edebi, sahibinin mensub 
olduğu cemiyeti beşeriye için ğek rasin bir âmili ittihattır.

Efradı arasında mütekabil bir muhabbet bulunan milletlerde sırrı iştirak 
edebiyattır.

Müttehit, muntazam terâkki, sağlam edebiyat olmayınca pek güç erilecek bir 
gaye olur. Atılmış pamuk gibi müteferrik Osmanlı hissiyatını birkaç manzumei 
muhâsinde toplamak için yeni, ve sırf Osmanlı bir edebiyata şcdid ihtiyacımız 
vardır.

Bütün Fransızların kalbini işgal etmiş Viktor Hugo, La Martine, Rusları 
aşkı insaniyetle meftun etmiş Tolstoy, İngilizlerin büyük mütefekkiri Şekspir, 
Almanların nezih simalarından Goethe, Şiller gibi bugün OsmanlIların da 
kalplerinde bir Abdülhak Hamit, bir Tevfık Fikret...yahut daha başkaları 
yaşamalıdır.

Herhalde kalp, içinde doğduğu muhitin büyük ruhları için edebi ve muhterem 
bir yer vermelidir. Otuzbeş, kırk milyon OsmanlInın temiz kalplerinde yaşamak 
saadetine mazhar olacak bir iki maneviydi mukaddese; şühesiz Osmanlılar için 
hiç ölmez, yorulmaz, kırılmaz muhterem rabıtayı teşkil edecektir.

Sa ’y  ve Tetebbu -  Sayı 3 , 28 Mart 1911

A bdii¡hak Hamil (Tarhan) / 852-193 7 ; 
(şair, oyun yazan, diplomat)
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İÇTİMAİ MUSAHEBE

Zaafımızın Sebepleri®

Esbab ve hiifayası tetkik edilmedikçe hadisatı tadil için müessir aramak boş 
gayrettir. Milletin ruhuna nüfuz ederek hâlati maraziyesini müşkâf bir nazarla 
tahlil edenlerdir, ki bilahâre bulduklara ilaçlarla millete yeni ve münbit sahai 
mesai verirler. Zühur eden içtimai bir hastalığı yalnız zevahirine bakarak tedaviye 
çalışmak, onun tekerrürü için ikinci ve daha kuvvetli sebep ihzar etmektir. 
Bütün marazlar açılmalı, bütün dertler söylenmeli ve bütün yaralar deşilmeli 
ki arz edecekleri çirkin, cansız çehreleriyle bizi düşünmeye sevk etsin, geçmiş 
hayatımızda derdimizi düşünebilmek saadetine mazhar olsaydık, bugün elbette 
birçoklarının tedavisine koşardık.

Musahabemize esas ittihaz ettiğim eser, Paris Tarih Cemiyeti azasından 
Neciphac bey vatandaşımızdır. Mudakkik bir nazarla sahaifi maiyetimizi 
(içyüzümüzü) tahlil etmiş bu zat, bize bilhassa inkirazımızın içtimai sebeplerini 
söyler.

Hakikatte, Osmanlı tarihi inhitatını (çöküşünü) yetmiş, seksen sayfa içine 
sıkıştırmak kabil değildir. İnhitatımızın müessirleri içinde her biri ayrı ve büyük 
ciltler teşkil edecek esbabı siyasiye, esbabı içtimaiye, esbabı ahlâkiye ve esbabı 
iklimiye... vardır.

Bunlar ayrı mütehassısların senelerce tetebbüatına (çalışmalarına) muhtaçtır.

Neciphac beyin bu ufak eseri, esbabı zaafı bütün tafsilatıyla izah etmiş değildir. 
Belki en büyük müessirler bunların hasıl ettikleri en meş’un neticeler bu kitabın 
münderecatını teşkil eder.

* *  *

“Mâzi Dersleri ve Devleti Osmaniye’nin Esbabı Zaafı” namını taşıyan bu 
kitapda müellifin söylediği avamil-i inhitatı (çöküş nedenlerini) sayayım:

1- Devleti Osmaniye'nin vüs’atı (durumu)
2- Milliyetler
3- Avrupa’nın adaveti (düşmanlığı)
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4- Sefahet, indiras-ı nesil (neslin çöküşü)
5- Derebeyliği
6- İmtiyazati ecnebiye
7- Aile hayatı
8- Gayri Müslimlerin mütecerrit (tecrit edilmiş) bir hayata malikiyetleri.

Bu müessirlerden başka, esbabı muhtelife ser levhası altında şunları zikrediyor.

1- Anasiri ecnebiniyenin (yabancı unsurların) idare işlerine müdahalesi
2- Vatanperverliğin fikdanı (eksikliği)
3- İrtikâb (rüşvet)
4- Cehalet
5- Taassub
6- İltimas
7- İstibdat ve zulüm

Şu saydığım esbab arasından atılacak, rededilecek bir tanesini bulmakta ben 
güçlük çekiyorum ve bana öyle geliyorki, bütün bu fenalıklar az, çok tesir ederek 
bugünkü alil bünye-i millimizi vücuda getirmiştir.

Filhakika, Devleti Osmaniye tâ Viyana’dan Sudan’a kadar büyük vatanı 
idare etmek maharetini, usulünü evvelce keşif edebilseydi bugün hiç olmazsa şu 
küçülmüş vatanımızda mes’ut yaşamak şerefine mazhar olurduk. Ancak, bütün 
iktidar akil ve seyfmi memleket idare etmek değil, belki “iklimler” fetih eylemek 
yoluna sarf eden ecdadımız, hiç düşünmemişlerdi ki, fetihten fethe atladıkça 
arkalarında henüz görülememiş daha büyük fikir ve kalb sahaları açılıyor.

Memleketi fetih eden, o memlekette yaşayan ruhlarıda fetih etmeli. Bu 
hakikati tarihiye düşülmediği için bu büyük vatan bize saadetler vaad ederken, 
bilakis bize en şayanı ibret, en elemnâk ölüm levhaları takdim etti.

Biz dahilde birbirimizle didişir, temini menâfi, hırsı câh (terfii hırsı) arkasında 
kafalar kesmekle, ocakla söndürmekle uğraşırken büyük vatanımızın kendimize 
ısındırmadığımız yerlerinde uyanan fikri istiklâl, neşvü nema buluyor ve birgün 
nagihân bir isyan ile bize hayatımızın pek vazih netaicini ilan ediyordu.

Osmanlı vatanının hastalığını gören garb, intikamını almak için ittifaklar 
yapmaktan çekinmedi. Papa’nın teşvikiyle toplanan ehli sahipleri Rusya’nın ardı 
arası kesilmeyen orduları takip etti ve biz bunlarla daimi mücadelede iken ve 
her bir mücadele bizim için maddeten veyahut manen bir zararla neticelenirken 
eshabı malubiyet yine meçhul kalıyor ve görüyorsunuz ki bir iki sene, hakiki değil
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marazi istirahatle vatanlarında oturan Osmanlılar mazinin hamuleyi seyyiatiylc 
yine bir şey kaybetmeye, takdir edemedikleri manevi esbabı hayattan hiç olmazsa 
birini öldürmeye koşuyorlardı.

Müşterek bir vatan dahilinde birbirini tanımayan, bu ademi ünsiyet aralarında 
husumet derecesinde bir açıklık hasiletmiş muhtelif milliyetleri de nazarı dikkate 
alırsanız Osmanlı vatanının niçin bu kadar çabuk küçüldüğünü pek çabuk 
anlarsınız. Hatta bir kasabada İslâm, Rum, Ermeni, Musevi, Bulgar.... ayrı ayrı 
mahallelerde oturur, her birisinin adabı muaşereti, tarzı hayatı diğeri için meçhul 
kalır ve bütün mânâsıyle birbirlerinin kalb ve ruhlarına bigâne yaşarlarsa, siz 
Osmanlı vatanı için o müteferrik kalblerden, nasıl ulvî ve müttehîd bir hizmet, bir 
muavenet beklersiniz.,

Bahusus anasiri gayrimüslime, hergün istiklâl için ecanibin teşvikatına tesadüf 
ederlerse....

Büyük Osmanlı vatanının etrafında toplanan küçük vatanlar hep bu 
mütecessidanc yaşayışın zadesi değil midir? Muhtelif milliyetleri saadeti vatan, 
ikbali millet noktasında levhid etmek azâm ve zaif iken İstanbul'un Bizans’tan 
fecaatleri, denaetleri ile yâdigar kalan saraylarında sefih bir hayat geçiriyordu. 
Bir fenalık yapılırken düşünülmüyordu ki bu fenalık İkincisinin, üçiincüsünün.... 
babasıdır.

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar 
sanma, koş ittihada, terakkiye, sa’ye, ikbale; fakat unutma ki yol intizam....?... 
yakınlaşır, kısalır, doğru al adımlarını, düşün: Bu günkü adımlar hazırlıyor yarını 
!. Garpta yeni bir iklimi gayret doğuyor; Bazı, sapa yerlerini fikre terk ediyordu. 
Ancak hayatımız her gün vasıta-i tezevvukun, pek marazi bir eğlencenin, aldatıcı 
temasları ile lezzetyab oldukça artık fikrin, mantığın, kuru, hakiki kararlarına 
kulak asan bulunur mu ?..

Cehalet, taassup bu iki müthiş, karanlık kuvvetin tesiriyle itilen halkın bir 
zalim, hilesiyle ve cebriyle pek kolay hain elleri içine alabilir; Çünkü cahili 
aldatmak pek kolaydır.

Cehalet ve taasup şevki ile Osmanlı vatanının ötesine berisine sokulan 
derebeylik hayatı, Mahmud’ıı Sani devrinde bütün âmâl ve netayicini ortaya 
koydu. Derebeyinin arzusu ile değişebilen kanunların memleket içinde mer’i 
olması cismi vatanın kemirici çıbanlarla dolmaya başlaması demektir. Artık 
görülüyor ki alâimi inhitat yavaş yavaş kendini izhara çalışıyor.
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Vatanımızda doğan bu felaketlere birde ecnebilerin müdahalelerini, Osmanlı 
vatanını öldürmek için icat ettikleri zehirleri ilave ediniz ve sonra düşününüz 
ki ırıriz bir vücut harcında zehirnak tesirlerine maruz kalınca nasıl bir elim bir 
akıbet için hazırlanır!. Evvelâ müsaadat, sonra imtiyazati ecnebiye namı altında 
toplanan bu ecnebi nüfuzları marazın vehametini teyit ediyordu.

Hükümet ecânibe verdiği her bir müsaade ile, kendi hürriyetinden bir miktarını 
terk etmişti.

Vatanın her tarafına dağılan ecnebi mikropları istedikleri kdar vâsi bir sahayi 
ecvelân açabilirlerdi. Anasiri yek diğerinden tefrik etmek ve İtalyanların 
“kapmak için parçala” kanunun tatbik eylemekle, ecanib hergün önlerinde daha 
müsait bir zemini faaliyet buluyorlardı.

Buna karşı mükadderatı milleti idare etmek nasibi kudretine malik olamayan 
bir hükümetten bu ecnebi ellerini kırmak hizmeti beklenemez. Artık büyük 
müesseratı zaafa ilave edelim: Vatanımızın, milletimizin küçük bir örneğini takdim 
eden ailelerimizdeki hayatı elenak... efradı aile arasında fikdanı muhabbet.... 
aileye ademi merbuyet, karı koca, gelin kaynana gürültüleri....

Bütün bu hâlâtı mâraziye hayatı milliyemize ıneş’un izler çizmiştir. Ailesini, 
sevemeyen bir adamdan milleti ve vatanı için esaslı bir muhabbet isteyemezsiniz.

Gayrimüslimlerin Müsliman vatandaşları ile ihtilât etmemesi, mekteplerinin 
ayrı olması, hizmeti askeriye ile ademî mükellefiyetleri, Osmanlı milletinin 
yaşamak için muhtaç olduğu rabıtaların bir kısmını kırmış, koparmıştır.

Bu içtimai dertlerden başka hükümdarın istibdadını da söylemek icap eder.

“Her millet layık olduğu hükümeti bulur” düsturu pek doğrudur.

Ancak Palmerston’un hükümeti Osmaniye için:”Para verilir ve muavenet 
edilirse hasta denilen adam kesbi kuvvet eder” dediği gibi hükümet milletine feyiz 
ve irfan için müsait bir saha açsaydı münevver ve hakbeyin yetişecek Osmanlı 
neslide kendi başında kendisi ile mütenasib meşrut, meşru bir hükümet bulurdu.

Sa 'y ve Tetebbu - Sayı 4 , 1 4  Nisan 1911

( 1 )  N e c i p h a c *  b e y in  b u  b a h s e  d a i r  F r a n s ı z c a  e s e r l e r i  e s a s  i k t i h a z  e d i lm iş t i r .  

( ♦ N e c ip  A s ım  Y a z ık s ız  -  1 8 6 1 - 1 9 3 5 ,  t a r i h ç i - d i l b i l im c i )

2 1 4 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı



İÇTİMAİ MUSAHEBE

Dirilme Çareleri

Yalnız şekli idaremizde, şekli hükümetimizde değil bünye-i içtimaiyetimizde, 
edebiyatımızda esaslı inkilaplar, tekamüller vücuda getirmekle naili hayat 
olacağız.

Ne vakit, bugünün mütereddid gençleri yarının saadeti için müttehid bir âmil 
bularak metin, azimperver bir çalışmayla ileriye atılırlarsa işte o vakit, milletin 
hayatında sarsılmaz bir ruhun tecelli ettiğini göreceksiniz.

Hastalığımız ne idi, bunu milletin ruhuna nüfuz ederek tetkik etmelidir. Ruhu 
milliyi cerihadar eden âmili tahripkârı bulduktan sonra cesur, faal bir nesil ister ki 
bütün mevâne, müşkülata göğüs gererek hayatı milleti kurtarsın...

Kendine has mevahibi tabiye’ye, iklime tarzı maişete malik Osmanlı 
memleketinde hiçbir zaman garptaki müşekkel medeniyet aranılamaz. Almanya 
ve Fransa gibi birbirine bitişik memleketlerde bile değişik ruhu milli, pek tabii 
olarak, Osmanlı memleketinde de değişmelidir.

Osmanlılar, Osmanlı vatanında yaşamış bütün anâsır, asırların sinesinde 
gömülmüş o kadar mtiessireatın zebunudur ki bunları bir darbe-i teceddüdle 
devirmek pek zararlı olur. Esasen hiçbir millet, milliyetinin icabatını o kadar 
terakkiyata, başkalığa rağmen öldürememiştir... hayat-ı milliyelerinde yüksek, 
zevnekdar teceddüdler gösteren milletler ruhu millilerini yeni ve zinde müesserat 
altında inkişaf ettirmekten fazla bir şey yapmamışlardır.

Fransa’daki şuh ve işvebaz hayatı İsviçre’de göremiyorsunuz. İsviçre, 
metanet-i ahlakiye, fazilet-i içtimaiyeye dair size ne kadar müteneffih misaller 
verir, lâkin düşünelim ki hem Fransa hemde İsviçre mutemedindir. Şu halde 
temeddün (medenileşme), milliyeti, ruhu milliyi sarsmakla değil belki ruhu milliyi 
bir tekamüle uydurarak teali (yükselmek) ettirmekle hasıl olur. Bu fikrimi isbat 
için uzun delil icat etmeğe hacet görmem; yalnız, Avrupa’nın bütün milletlerinin, 
birbirinden oldukça ayrı simayı temeddün arzettiklerini söylemekle iktifa 
ediyorum.

Büyük bir müellif anasiri medeniyeti şöyle ayırıyor: Elsine, tesisat, itikadat,
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efkar vc edebiyat...ancak ayrıca söylemeyi unutmuyor ki bütün bu anâsir, her 
millette muhtelif çehreler arzeder. Elsine her millette değişir. Tesisatı içtimaiye 
ve siyasiye her millette başkadır; itikadat pek muhteliftir; efkâr dahi insanlar 
kadar çok ve ayrıdır; her millet, kendisine mahsus bir edebiyatın sahibidir.

Şu izahata bakarsanız medeniyetin seyyâl tabiatını pek çabuk tahlil 
edebilirsiniz. Hangi millet ki bu anasirin bazısında diğerlerinden fazla ilerlemeğe 
muvakkat olmuştur. İşte o medeniyet o millete izafe edilmiştir.

Asur, Geldan, Mısır, Hint, Arap, Yunan, Roma medeniyeti ya lisan yahut 
tesisat ve saire itibariyle diğer milletlerden temeyyüz etmiş bir milletin ruhunu 
ifade eder.

* * *

Tarihi medeniyet, Osmanlılar için pek tamahkar davranmamıştır. Osmanlı 
Medeniyeti Tarihi medeniyetde pek az yer tutar, bu acı itirafat içinde, en büyük 
âmil-i inhitatın pek çok ıııülevves zevahir ile, en çirkin alayişlerle ruhu millinin 
kirletilmiş olduğunu buluyoruz. Yoksa, ruhu milli saffetini muhafaza ederek bir 
tariki tekamül takip etseydi herhâlde bugünkü Osmanlıları şimdi tanınmayacak 
kadar başka görürdük.

Tarih sayfalarında görürsünüz;

Osmanlılar gayet cesur idiler, kabile reisine itaat, küçüklere merhamet 
ederlerdi. Kanaatkâr idiler, muharebeden sonra her Osmanlı çifti, çubuğu ile 
meşgul olurdu. Kabile reislerini tetkik ediniz. Padişahlar gayet cesur idiler, 
adaletten ayrılmazlardı. Tesisat-ı idariyelerine bakınız; birdivan-ı hümayün vardı. 
Vüzera toplanır, devletin işlerine bakar, karar verir, kararını padişaha tebliğ eder, 
iradesi istihsal olunurdu. Tesisat-ı askeriyede, bahusus ilk zamanlarda büyük 
bir intizam görülür. Osmanlılar, Süleyman Kanuni zamanında parlak bir devr-i 
edebi geçirdiler. Fuzuli, Baki, Nef’i, Kâtip Çelebi Osmanlı hayat-ı edebiyesinde 
layemut izler bıraktı.

Osmanlı edebiyatı hakkında mühim bir eser yazan Mösyö Fazi; “Nef’i ııin 
hiçbir millette bulamadım” diyor. Fuzuli “Leyla ve Mecnun” ile tarih-i edebiyatta 
ne kadar ınüâllâ bir mevkii ihsaz etmiştir! Yalnız enkâzı zamanımıza gelmiş bütün 
... medeniyetler, hep ruh-u millinin tezelzülü mahsulüdür. Yeni doğan ebediyen 
yaşamak isteyen milletler kuvvetlerin esasatını kendi muhitlerinden, kendi 
hayatlarından alırlar; ancak dikkat etmeli, ki bu kuvvetler ifrad olunmasın...
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Yıldırım devrindeki Emir Buhari’nin Yavuz Sultan Selim devrindeki Zembilli 
Ali Efendi'ııin Üçüncü Mehmet saltanatındaki Saadettin Efendinin ve Birinci 
Ahmet zamanındaki Sunullah Efendinin cesaret-i medeniye ve metanet-i 
kahramaneleri Bizans’ın, İran’ın riyaları, tabasbusları arasında görünmeyerek 
bize mevrus olsalardı, Osmanlı medeniyetinde bir salıifeyi inkıraz bulmakta 
güçlük çekerdik.

Saffeti itikatımıza İran’ın efsunları, esasi meşverete müstenit idaremize 
Bizansın keyfi emirleri nüfuz etmemeli idi. Dini mübini İslamın akıl ve hikmet 
istinat eden esasat-ı adilesi altında birçok haksızlıklar, akılsızlıklar, irtikâp 
olunmamalıydı. Kanaatin yerini haset, cesaretin yerini korkaklık, merhametin 
yerini gadr, çalışmanın yerini tembellik tutmamalıydı.

Terbiyeci şahsiyetimizi ifsad ettikçe tesisatı idariye ve siyasiyetimizle sarsıldı; 
hâkkı söylerken tutulan dillerimiz tedrici bir sükut ile bir zaman geldi ki en şeniğ 
haksızlıklar karşısında bile söylemez oldu.

Divan-ı Hümayün, mevkin-i padişahların nedimlerine, hasekilerine, 
kadınlarına terk etti. Bu çürük muhitte edebiyat muhtaç olduğu nezih ve müâllâ 
sahayı bulamadı. Hayatbahş itikadat yerine inzivahanelerin, cinci hoca hem- 
pahasmın efsunları meydan aldı. Osmanlılığı diriltmek için fikrini sarfetmiş pek 
az vatandaşa tesadüf olunur. Kılmcın kahhar darbesi, halatın korkunç ilmeği 
dururken fikir yormağa hacet yoktu.

Ah! Fikir yoksulluğu... bu mahsumiyet, Osmanlılık için ne ibret-i amir, ne 
esefmak akıbetler hazırladı. Mahkemeler, hak kazasını kılmcın keyfine terk 
ettikten sonra siz adalet namına ne bekleyebilirsiniz. Bütün bu arizi, marazi, haller 
OsmanlI’nın ruhunu teşkil eden cesaret, kanaat, meşveret, merhamet, gayret gibi 
hasail-i aliyeyi boğdu ve bu tarihten sonra Osmanlılık için elim bir inkiraz devri 
başladı. Buda pek tabii idi; çünkü ruhu milli sarsılmış, levsiyat, ihtirasat geniş 
bir meydan almıştı. Tarihin kanun mahiyetinde söylediği şu hakikat tezahür 
ediyordu. “Bir millet, esasatı milliyesini muhafaza etmezse mahv olur”

Artık ilk sözüme geleyim: “Yalnız şekli idaremizde, şekli hükümetimizde 
değil, biinye-i içtimaiyemizde, edebiyatımızda esaslı inkilaplar, tekâmüller 
vücuda getirmekle naili hayat olacağız.”

Sa y  ve Tetebbu - Sayı 7, 28 Mayıs 1911
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il m i  m u s a h e b e

İki Meslek-i Felsefi

Hergün tekrar eden hadisat-ı tabiyeye karşı “Niçin ?” istifhamım fırlattığımız 
zamandan beri doğan felsefe, muhtelif devirlerde pek başka kalıplara girmeğe 
mccbıır olmuştur. Herkes bu Niçin’in cevabını bulmak için fikrine müracaat 
etmiş ve insanlar kadar müteaddid olan efkârdan da bazen birbirine müşabih ve 
fakat ekseriya pek mütebayin cevaplar almıştır.

Kâinat’da her şeyin şüphesiz bir “Niçin” i vardır; ve bu sebep hiçbir zaman 
insanların nazarı dikkatinden kaçamaz. En iptidai devirlerde bile bu niçinlere 
o zamanki insanların kabiliyet ve istidadı ile mütenasip cevaplar bulunmuştur. 
Esasen insanları en ziyade üzen hastalık, umk-u ruhunda saklanan niçinlerdir. İnsan 
mevcudiyetinden doğan bir suale karşı, mahiyeti velev yalnız bir teselliden ibaret 
olsun, bir cevap bulamazsa müzdarip olur. Edvar-ı muhtelife medeniyetlerinde 
parlayan filozof Haşiyelerini tetkik ediniz. Göreceksiniz ki hepsi ruhlarını 
dolduran birçok niçinlerin esiri, mahkünlarıdır. Jüpiter, Plüton, Neptün, Minerva, 
Venüz, Merkür, Hestiya... gibi bir çok ma’budlarla dolu Yunanistan’da doğan 
Sokrat, muhitinden, yüksek zekasile bütün bu ma’budlara sormağa mecbur oldu;

- Siz ne yapabilirsiniz ve siz kimsiniz? En beliğ cevap, sükût oldu. Bütün bu 
ma’butları inkâr etti, bir ilâh buldu ve ilâh birdir dedi.

Devletleri öldüren üç derd’in, ki eğlence, saltanay, meskenet’tir. Başgösterdiği 
bir zamanda idi ki Atina’da Eflatun doğdu. Atina’nın nüfusu iki milyona yakın 
iken bütün memleket onbeş, yirmi bin kişinin elinde kalmıştır. Bunlar millet-i 
hakime, diğer birbuçuk milyonu mütecaviz Atinalı ise efendilerinin zevkine, 
sıhhatine çalışan esirler idi. Eflatun, iştirak-i envali terviç eden “Cumhuriyet” 
nam eserini meydana koyduğu zaman işte Atina böyle bir hayat geçiriyordu.

Aristo, Tales, Hipokrat, Epikür, Pitagoras, Zenon... hep öyle adamlardandır 
ki vicdanlarının bağırdığı niçinlere karşı sağır kalmak istememişler ve müskit, 
müteneffi bir cevap bulmak için çalışmışlardır.

* * *

Muhtelif asırların Filozoflarını düşündüren en mühim mesele beşer hayatıdır.
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İnsandaki kuva ve havası letkik ederek beşer ruhuna nüfuz eyleyebilmek için 
çalışan bütün dehalar, en nihayet bulabildim sevinci ile beşeriyete kabili şerh 
bir sürü nazaıiyelerdeıı başka bir şey verememişlerdir. Hicretten on asır evvel 
Efltun’un izdivaç aleyhindeki nazariyesi 1870’de kominizin suretinde tecelli 
etmiş olduğu gibi şarkta da “İbahiyye” namı altında yer tutmağa çalışmıştır. 
Demek isterim ki Eflatun’un saadet-i beşeriye için tasavvur ettiği gaye nice 
seneler tekmeler altında ezildikten sonra tekrar canlanmak istiyor ve bu hayatı 
yarinki memat takip edecek. Burada bizim tahlil edeceğimiz mesleklerde bir 
zaman doğmuş epeyce münakaşatı intaç ettikten sonra yerini diğerlerine terk 
etmiş ve nihayet bugün başka bir ziııdeği ile saha-i felsefiyata atılmıştır.

* * *

Moralist ve Determinist namı, bugünkü ilmi ruh semayı ve saiyini ihata eden 
iki büyük buluttur. Bu iki kutb-u fikrîden birinin galebesi, beşeriyet-i hazıra için 
mühim bir tebeddülün başlangıcı olacaktır.

Moralistler İslam tarih felsefesinde bir dereceye kadar “Mu’tezile” nin yerini 
tutar. “Hayat üzerine insan hakimdir” nazariyesini ileri süren Mutazile’nin alılâfi 
bugün garp iklimi felsefiyatında moralistlerdir. Düşünülerek yapılan faciaları 
azim ve metanet ile tedavi edilen emraz-ı içtimaiyeyi iktisap edilen tebayı ve 
âdâtı nazarı dikkate alanlarca Moralizm mesleği yabana atılacak bir itikad 
olamaz. Birçok tercüme-i haller arasında bazen tesadüf ediyoruz ki; hayatının ilk 
zamanlarında manen mariz olan bir adam, iradesine tahakküm sayesinde birgiin 
en metin bir maneviyata sahip olmuş...

“Neron” hayat-ı hükümetinin ilk senelerinde pek âlâ idi, lâkin iradesine 
verdiği vahşi cereyanla sonralrı kardeşimi, validesini, karısını öldürmekten sevinç 
duyacak kadar canavar bir herif oldu. Acaba “Neron” bu fenalıkları yapmaya 
mecburmu idi. “Mu’tezile” nin vereceği cevap hayır!’dan başka bir şey olamaz, 
çünkü “o kul fiilin hâkilidir”. Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var, 
dünya dönecek cennete insanla, inandım.

Bu mesleki felsefenin düşmanı tamamen zıddı “Determinizm” şarkla bir 
dereceye kadar “Cebriye” dir. Bu meslek; beşeri birçok kuvvetler tahtı tesirinde 
düşünür, ve insan iradesini maneviyata icrayı tesir eden birçok kudretlerin sevkile 
istimal eder, der. Bu mesleğin garpta taraftarları çoktur. Gayri kabili inkârdır ki, 
her asrın edebiyatında, efkârında, sanayinde birer simayı hususi tefrik olunur. 
Bu simayı hususi, beşeriyetin terakkisiyle tahassül eden bir çok ihtiyaçların, 
adetlerin, isteklerin muhassalasıdır. Herhangi bir devir içinde doğmuş bir nisan-ü
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mevendiyetinde de bu muhassasaların eserlerine tesadüf edilebilir, eserlerine 
diyoruz çünkü beşerin tamamiyle muhitinin, ecdadının bir zadeyi zarurisi olduğu 
henüz kabul edilemiyor. Şu halde, muhite merbudiyet bazı noktalarda zaruri 
olsa bile iradesine tahakküm edenlerce muhitten uzaklaşmak pek kabildir, ancak 
“Ten” bu noktada pek muavnit davranarak diyor ki: “İnsanın mevcudiyetinde her 
zaman için hâkim üç büyük kuvvet vardır; İrk, Zaman, Muhit.”

Fransan’mn bu meşhur münekkit ve filozofu ilm-i ruh iştigalatını pek ileri 
götürmüş, fıkr-i beşerin esbab-ı terakkiyatını inceden inceye tahlil etmiş ve neticede 
anlamış ki fıkr-i beşer harici ve dahili bir çok âmiller, müessirler altındadır. “Ten” 
bu nazariyesini ilmin, fennin bütün şabatına tatbik etmeğe çalışmıştır. Fikrince 
edebiyat; içinde yaşadığı cemiyetin temayulatınının, hissiyatının ifadesidir. Şu 
halde bir muharrir, eserini hazırlarken muhitinin icabatına, verasetinin tesisatına 
boyun eğmiş ve kalemini gayri iradi muhitin şevkine yürütmüştür. “Ten” e bu 
husuta diğer büyük bir Fransız muharririr de oluyor: Güstav Lebon...

Bu zat'da Ten’in fikrine iştirak eder, hatta diyebilirim ki “Lebon” fikrinde, 
itikatında daha inatçıdır. “Ruhul Akvam” nam kitabında “Irk, Muhit, Zaman” 
nazariyesine pek sıkı bir surette bağlanmış olduğuna tesadüf ederiz. Bahusus 
ırklar bahsinde o kadar “Determinist=Cebriye” davranırki... Nazarında ırklar; 
iptadiye, safil, mutavassıt, ve âlî olmak üzere dört kısma ayrılmıştır, ve beş kıtaya 
yerleşmiş insanları içtihadince şöyle tefrik ediyor:

AvusturyalIlar = Irk-ı iptidai

Zenciler = Irk-ı safil

Çinliler = Irk-ı mutasavvıt

Beyazlar = Irk-ı âlî

Şu halde ırk-ı iptidaiye mensubu bir insanı ırk-ı âlînin yaşadığı medeniyet 
içinde yaşatmak imkansızdır.

Irklar hakkında tatbik edilen bu nazariye efrada da tatbik olunur. İnsanda 
birçok kuvanin mahsülüdür: Hürriyet-i tamme, melâkât ve iradatına hakiıniyet-i 
mutlaka insanlarca tasavvur edilemez. Ancak Determinizm’in müfrit taraftarları 
insanda irade namına bir şey düşünemezler. Bir adamı hissiz yapan kendi isteği 
değildir. Çünkü hissizlik eden adama sorarsanız; o da sizinle beraber hissizliğin 
ınezmum bir fiil olduğunu itiraf edecektir. Fuhuş ile iştigal eden kadınlara 
sorunuz; pek çoğunun kalbinde derin elemlerin yaşadığını, birçok faciaların, sefil 
zincirlerin mahkûmu bulunduklarını anlarsınız.
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Hatta İtalyan’ların meşhur doktoru “Lombıoso” daha ileri gidiyor, “veraset 
ile, havasin tesiratı ile bünye-i dimağı değişir”. Binaenaleyh e f’âli beşeriye çok 
defa mahsul-ü veraset, mahsülü muhittir.

Daimi iyi görmeğe alışmış, iyilik işitmiş bir dimağdaki intibatda iyilikten başka 
bir şey olamaz. Lâkin birçok fecaiin kanlı levhalarına ma’kes olmuş dimağlardan 
nezalıet-i tefekkür isteyemezsiniz. “Cebriye” mesleki felsefisinin bu dereceleri 
şayan-ı mülâhazadır; ancak şurasını itiraf etmelidir ki, Napolyon’u yetiştiren, 
Napolyon’na o azim şöhreti veren Fransız halkı olduğu gibi Abdülhamit’i yaşatan, 
onu milletin ser-i ikbalinde baykuş gibi oturtanda biz, yani Osmanlı milleti idi.

Determinizm felsefesinin bu derece bedbinliklere düştüğü zaman “Moralizm” 
felsefesi yetişiyor. Bilhassa Anglo-Saxon müelliflerinin intisap ettikleri bu 
mesleki felsefi esbabınca “İnsan, insandır ve tabiimizin sahibidir” . Şu halde 
hayatı iyiliğe veyahut fenalığa sevkeden insan kendisidir. Bu cihetten terbiyeye 
büyük bir ehemmiyet verilmeli, iradeye metanet, tefekküre ciddiyet ve tahassüse 
sıhhat vermek sebatkar bir terbiye ile kâbildir.

Ben, bu makalemle, bu iki meslek-i felsefiden birini tercih etmek istemedim, 
ancak tembelliğim, sebatsızlığım ve lâkâydinin şu kirli, âtıl muhitten doğduğunu 
ve muhitin bu levsiyatına katlanmak zaruri ve tabii olduğunu iddia eden 
vatandaşlarıma “Moralizm” mesleğini tetebbu etmelerini tavsiye edeceğim.

Düşünmek icap ederki, müteaffın bir muhit içinden pek nezih nasiyelerde 
doğmuştur. En yakın bir misali Rusya’da görürüz ;Tolstoy...Eski devirlerin 
Sokrat’ları, Aristo’ları bazı düşüncelerde muhiti dinlemişlerdir. Ancak iyice 
dikkat edilirse bunların, kendi muhitlerinde pek çok yükseldikleri ve bugünün 
medeniyetinde yaşayabilecek bir istidadi zeka gösterdikleri anlaşılır. Muhit bizim 
maddiyat ve maneviyatımıza müessir olsa da insafla düşünmeliyiz ki, o muhiti 
ihzar edenlerde biziz.

S a y  ve Tetebbu - Sayı 8, 14 Haziran 1911
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İÇTİMAİ MUSAHABE

Hürriyet Hakkında

Deniliyor ki; “Hürriyet, insanların üzerinden birçok ağırlıkları kaldırır gibi 
görünür, ancak hakikatte, hürriyet bir yüktür ve asaleti de bundan neş’et eder. 
Hürriyet pek çok vezaif yükletir ve herkesin uhdesinde toplanan mesai yekûnunu 
ziyadeleştirir”. Fikri inkilapların nasıl müesserat altında vücuda geldiğini takdir 
edenlerce bu mütalaat pek doğrudur. Tâliye doğru uzun veya kısa atılan her 
adımı takip eden fıkr-i inkilap, yeniler için süphesiz birçok vezaif tahmil etmiştir. 
Düşünülürse ecdadımızın bizim kadar kuyud taşımadıkları anlaşılır.

Cemiyete karşı, vicdana karşı bu kadar muğlâk ve müteaddid kuyud, 
ecdadımızda yoktu. Kurun-u ıılâ ve Vusta’nın (ilkçağ ve ortaçağ) bedeni ve fikri 
esaretini unutmak istemiyoruz. Kamçı altında çalışan, bütün zekâsını İncilin 
dilsiz kelimesile boğan, hayatını koyun gibi bir çobanın yed-i emanetine bırakan 
büyük babalarımız için kalplerimizde ebedi bir nişane-i teesür taşıyoruz. Ancak, 
düşünmeli ki bu zaruri ve cebri esaret ile bugünkü bağlanma arasında bir fark 
yokmu? Bu bahiste Emile Fake’nin, bu müşkilpesent garp müellifinin pek 
müfrit nazariyesine tesadüf edeceğiz. Bu meşhur muhassire bakarsınız, “Bugün 
beşeriyet için hürriyet yoktur” demekle muztar kalırsınız, çünkü Emile Fake 
hürriyeti insanın tabiatından doğurtunlara şiddetlelıücum eder. Hücümlarının pek 
çok kısmında haklıdır. Eğer insan, doğar doğmaz bir dağ başında kendi kendine 
yaşayabilmek iktidarına malik olsaydı o adem için bir derece fikri hürriyet 
tasavvur edilebilirdi. Bir derece diyoruz, çünkü bedenin fikir üzerindeki tesiratını 
inkar edemeyiz. Halbuki bir beden validiyetinin hayatına tamamen varistir. 
Muhterem bir muharrir gençlere nasihat verirken kitabında, bakınız ne diyor; 
“ ...Şahsi ve içtimai mesuliyeti istilâ eden veraset derdini ehemmiyetle takip 
ediniz. Her kusur izale edilebilir, fakat bazı defa çocuk ecdadının kabahiyetindcn 
dolayı cezadide olur. Suiistimal dimağı boşaltır, kâmı zaaflaştırır ve bütün bu 
âlâm çocuğun teşekkülünde meş’un çizgilerini bırakır. Boş bir dimağın, fakir 
bir kâm’ın mahsülüde fikren ve ahlâkcn biçare ve mahkum-u ufuldür. Şu halde 
esasen insan dünyaya gelir gelmez pederinin, validesinin nesli tahakkümü altında 
bulunuyor. Bedende tasavvur edilemeyen serbesti teşekkülü hayatın binlerce 
vekayi ile beslenen bir dimağda aramak ne kadar boştur. Atalarımız toprağa 
karıştıkları halde efkâr ve itikadatı yaşıyor, yüzbinlerce sene evvel yaşamış 
ecdadımızın menakibi hâlâ salmalarımızı okşuyor. Pek çok defa olmuştur ki
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bir nesil, geçmiş bir neslin seyiatından mesul tutulmuştur. Çürük fikirleri, sakin 
itikadları oğullarına miras bırakan milletler ölümlerinin bütün fecaiiyine maruz 
kalmışlardır. Fikri, bütün alâkalardan sıyıyarak mücerret kendi düşüncesi ile 
yaşatmak, şimdiye kadar gelen insanlar için kabil olmadı. Zavallı “ Dekart” bile 
fikrini o kadar çalıştığı halde haricin tesirlerinden kurtaramamıştır.

Şu halde Hürriyet ne oluyor ?

Fransa büyük ihtilalinin ilk kahramanlarından “Monteskiyo” hukuk-i beşer 
beyannamesinde hürriyeti tarif etmek istemiş ve dördüncü maddede demiş ki: 
’’Hürriyet, başkasını izrar etmemek şartıyla insanın istediğini yapabilmesidir. 
Her bir adem Htirriyet-i tabiyesini, cemiyet-i beşeriye azasından bulunan diğer 
eşhasında bu hak’dan istifade edebilmesi şartiyle istimal eder. Hürriyetin 
hududunu ancak kanun tayin edebilir”.

İhtilâl ’in ilk zamanlarının mahsülü olan bu efkârda da tam bir hürriyet 
bulamayız. Hürriyet’i tahdid edecek kanunları tanzim eyleyenler kimlerdir? 
Bakınız koskoca bir beşer kitlesi fikrini, kuva ve mesaisini birkaç kişinin dimağı 
ile tertip edilmiş bir kanuna bağlıyor.

Demek ki hürriyet bir çok bağlarla mukayyettir ve böyle olması da pek 
tabiidir. Medeniyetin ilerlemesi ile teşkilâtını daha girintili ve muğlâk bir hale 
sokan bugünkü “Cemaat hayatı” herkesin hürriyet hakkı üzerine birçok yükler 
koyuyor ve diyor ki:”Hür yaşamak isterseniz bu kayıda razı olunuz”.

Hakiki hürriyeti biitiin milletlerden daha lekesiz anlamış İngiliz’ler, İngiliz 
hayat-ı cemiyetine yüzlerce rabt ile bağlıdır. Esasen mâzinin ferde esaret belası 
değişerek bugün cemiyete esaret şekline girdi ve bugünün hürriyeti de eski 
Cermenlerin düşündükleri gibi cemiyete ait bütün endişelerden uzak kalmak 
değil, bilakis toplu yaşamak saadeti mukabilinde birçok vezaifve hukuk yüklemek 
suretinde izah edilebilir.

* * *

Osmanlılığın mâzisinde ferde itaat hissi hükümran olduğu için halihazır 
medeniyetinin icap ettirdiği hürriyete tarihimizde tesadüf etmek kabil olmuyor. 
Fikirlerde, kalplerde Osmanlı bünye-i içtimaiyesinin saadet-i arzuları, hisleri 
uyanmayan bir devirde hürriyetin enva’ına nasıl tesadüf edilir? En küçüğünden 
başlayarak vezir-i azama kadar kavin bir zincir teşkil eden “ulufe huvar” 
güruhu ruhlarında çirkin bir minnetdariden başka bir şey duymamışlardır. 
Cihaletin hürriyeti istibdatdır. Bir garp müellifi pek doğru söylüyor: “ Hürriyet,
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milletleri yeni ufuklara doğru sevkeder. Ferdi hukuk, gitgide umumi hukuk 
halini kesbetmiştir; ancak bu hukukun adaletle münteziç(uyumlu) olması için 
ahlak kanunlarının hukuk hürriyeti tanzimi lazımdır; hürriyetin müsmir (hayırlı), 
beşeriyete zeval na bezir, emin bir esas-ı hayat olmasını arzu ediyorsak hürriyet-i 
irfan, hikmet ve hakikat ziyaları ile tenvir etmeliyiz. Hürriyet, cahil, ahlaksız 
adamlar elinde, kullanmasını bilmeyen çocukların elindeki silaha benzemez mi? 
Şu halde ekseriye çocuğu yaralar”.

Bu sözlerin büyük bir kısmı bizim için istifadeye şayan bir derstir. Hürriyete 
malik olmak isteyen bir millet, bu nimetin külfetlerini de katlanmalı. Hürriyet, 
zeki, çalışkan, namusperver milletlerde saadetlerin anasıdır ve hangi millet ki 
irfanı ile, hakperestliği hürriyeti daha ziyade anlamağa muvaffak olmuştur, o 
refahtan herhalde başka milletlerden daha çok nasibini almıştır.

Hakiki hürriyet taşıyan bir kalp, başkasının itikatına, efkârına, kendi vicdanına 
ifa ettiği ihtiramı yapar; ancak bu en büyük saadet ne bir senede ne üç senede 
doğar, bu hürriyetin kutsiyetini idrak edecek bir çok nesillerin teakübünü(7tf&/6/«^ 
beklemek lazım!...

Sa 'y ve Tetebbu - Sayı 9 , 26 Eyliil 1911
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İÇTİMAİ MUSAHABE

Gençlik Ne Yapacak ?

Her milleti dirilten, ihtilallere, ithamlara, tarizlere rağmen ilerleyen bir kuvvet 
vardır: Gençlik... Avrupa tarih-i siyasisi, bugünkü taksimatı, milliyetleri ile 
gençliğin pek açık delilini gösterir.

Genç Alman, genç İtalyan, genç Fransız, genç Macar, genç Bulgar ve genç 
Türk... Bu gençlikler, bugünün ihtiyar Almanları, ihtiyar İtalyanları ... arasında 
hürmetle yâd edilir.

Gençlik nedir? Bunu inkirazın en had, en mtihlik devrelerini geçirirken 
münci(kurtarıcı) bir elin himmeti ile kurtulan milletlerden soralım:

İtalya... Gençlik bu mes’ut memleket için ölmeyen, ölmesi düşünülmeyen 
muhterem birabidedir. Bütün İtalyan’lar, bu kudret önünde tazimle eğilirler ve 
her vesile ile gençliğe hürmetlerini göstermeğe çalışırlar...Mektep talebesini, 
mekteplerini bütün mükaddesatatakdim ederler çünkü ruh, hayat gençliktedir. 
İtalya bir zamanlar kitaplarda, haritalarda “coğrafi bir ifade” den başka bir şey 
değildi. Ufacık bir memlekette Lombardiyalı, Sicilyalı, Piyemontlu, Toskanalı... 
olarak birbirlerine bigane, saadet yerine daima felâketlere uğrayan, kralların 
istibdatları altında ezilen bir çok ahali vardı.

İtalya’nın terakkiyat-ı içtimaiye ve siyasiyesi, ittihad olmayınca meydana 
gelemeyeceğini idrak eden ve ilk teşebbüs adımını atan kimlerdi? İtalya ittihadı 
vücut bulmada evvel fende, edebiyatta bir iştirak lüzumunu hisseden gençler 
hitabeler verdiler, eserler neşrettiler. Kont “Balbo” nun “İtalya’nın Atîsi” ve 
“Daçelyo” nun “Romada Vekayi-i Ahire” nam eser-i mühimlerini takip eden 
İtalya’nın “Basübadelmevt” devri “Risorgimento” bütün kuvvet-i namiyesini 
gençlikten almıyormuydu?. İtalya, hepimiz görüyoruz ki bugün durmaksızın 
tarik-i ikbalde ilerliyor. En müşkil mesaide bile İtalya’nın reyi soruluyor. İtalyan 
gençleri sanayi-i nefisede, ilim ve fennin bütün şuabatında büyük âsâr-ı terakki 
gösteriyorlar, tevessüle meyyal olan İtalya ticareti daha bugünden birçok mahafili 
düşündürüyor.

Sonra ben, Almanya’yı göstereceğim...Mücerret gençliğin bir zadesi 
diyebileceğim bugünkü Almanya ne kadar kavi, ne kadar muhteşem bir
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medeniyettir! Napolyon’un çizmeleri altında ezdiği bu memlekette yetişen bir 
avuç genç, vatanperverliği, azmi, gayreti eski Cermenlere telkin ede ede, bir 
zaman oldu ki, Napolyon’u meyus ettikten başka Avrupa'nın ortasında nüfuzu ile 
en yüksek bir mevkii kazanan bir Almanya vücuda getirdiler...

Jena darülfünunu! Bu muhteşen müessese genç ve faal dimağları durmaksızın 
Alman vatanının her köşesine serpti; çok geçmeden feyis başladı.

* * *

Gençliğin büyük ve mühim vazifelerini, tarih sayfalarında pek çok görürürüz. 
Hâl mâziye veda ederken bütün ümitlerini, hayatını istikbalin ağuşuna terk 
ediyor. Âti, bütün ağırlığı ile gençliğe istinat eder. “Hayat için mücadele” kanunu 
bi emanın tesiri ile itilen bugünün beşer kitleleri arasında hangi milletin gençleri 
kavi, hangi kavinin gençleri metin ve sahib-i azim iseler muvaffakiyete nail 
oluyor...

Bizde ise, gençlik pek bedbaht yaşıyor. Adeta diyebilirim ki sürünmekten pek 
az yukarı bir hayata maliktir; Gençlik dinç ve faal olmak lazım gelirken bizdeki 
gençlerin büyük bir kısmı meyusdurlar...

Gayet tabii bir kanundur; Eski mevkiini kaybetmemek için, Yeni ile kavga 
eder.

Gençlik bugün hurafata, kadim ve menhus itiyada karşı bir cihad-ı fikri 
açmazsa bu muhterem vazifeyi kim ifâ edecektir. İtalya’nın, Almanya’nın, 
Macaristan’ın, doğruluğu galebesi için ölümü sevinçle karşılayan gençlerine bu 
zavallı Osmanlı vatanında ihtiyaç yokmudur? Osmanlılık bina-i kavisi, kendi 
secaya-i asliyesi üzerine garb âsâr-ı medeniyesi malzemesi ile kurulacaktır. 
Bu müşkül vazifeyi kim deruhte edecek? Mâzimizi bitarafane tetkik etmek 
gençlerin işidir. Babalarımızın yadigârlarım tahlil etmek bugünün evlatlarına 
terettüb eden bir vazifedir. Ve sonra garbın, herhalde bizden yüksek asârını 
tetkik ederek mülkümüze sokmak işi yine gençlere aittir. İstikbalde yaşayacak 
olanlar, gençlerdir, gençlerin ahvadıdıdr. Babalarımız hayatlarına veda ederek 
bir bir çekilirlerken, gençler düşünmelidir ki vatana ait ait bütün vazifeler kendi 
omuzlarına yükleniyor. Her millette fikirdeki tahavvül itibari ile iki kısım vardır. 
İhtiyarlar ve Gençler...

İhtiyarlar için en büyük vazife gençlere istikbalde yaşayacak malzemeyi 
vermek, çocuklarını âtideki mücadelede mağlup olmayacak bir surette 
yetiştirmektir.
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Gençlerde babalarının gayreti ile topladıkları malûmat ve kuvva ile ileriye 
atılmağa ve milletini, vatanını, yaşadığı günden daha mesut bir hale sokmağa 
çalışmaktır.

Şurada yine bir müddet durmağa mecbur olacağım;

Bizde, bizim muhitimizde pek garip bir halet-i ruhiyeye tesadüf olunuyor. 
Bir baba çocuğunu mektebe veriyor, okutuyor. Tabii çocuk tahsilinin derecesi 
nisbetinde fikirlere sahip olacaktır. Çocuk mektebini ikmal ettikten sonra babası 
çocuğunu hep eski efkarı, eski itiyadı ile görmek ister. Ve bir ailede tesadüf edilen 
bu gayritabiiliğe hariçte pek çok misaller bulmak kabildir. Çocuğun terakkiyat-ı 
fikriyesini bir isyan suretince telâkki eden bir baba pek tabii olarak çocuğunun 
efkârına iştirak eden bütün dimağları da birer âsi görmeye çalışıyor ve bu sakin 
telakkidir ki Osmanlılığı şimdiye kadar yerinde saydırmış ve ilerlemekten men 
etmiştir. Hayatta, kainatta daimi bir telâkki kanunu hükümran iken biz kendi 
muhitimizde çocuklarımızın kendimiz gibi düşünmelerini nasıl isteyebiliriz. 
Bizden daha başka, daha yeni düşünen kendi evlatlarımızı kendi düşkün 
seviyemize getirmek için icbar etmek ne kadar meş’un bir insafsızlıktır.

Bugünün pederleri düşünmelidir ki çocukların kendileri, kendi zamanları için 
yetiştirmiyorlar ve bugünün gençleride hatırlamalıdırlar ki âtideki felaketler, 
sartıntıiar karşısında yaşayacak olanlar ölmüş, toprağa karışmış babaları değil, 
kendileri yani bugünün gençleridir.

Sa y  ve Tetebbu - Sayı 10, 13 Temmuz 1911
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İÇTİMAİ MUSAHEBE

Hurafeler ve Terakki

Bütün milletlerin hayatlarında izlerini bırakmış birçok hurafelere, bâtıllara 
tesadüf olunur. Kâinatı, hayatı ve bunların kanunlarını idrak edemiyenler zaaf 
ve acz eseri olarak bir takım mevhum sebepler icad ederler, yahut çalışmasını 
miskin bir köşenin uyutucu gölgeleri altında hapsetmek isteyenler her şeyi kendi 
kayıtları ile bağlamağa çalışırlar ve işte bu iki türlü fikre sahip insanlara her 
devirde tesadüf ederiz. İnkâr edemeyiz ki bugün hurafeler mevkilerini doğrunun 
hakimiyetine bırakıyor; hergün insanlık yeni bir keşfi ile, cehle bir nur kattığı için 
müftehirdir; ancak bu şeref ve iftihar bazen o kadar meraretlerle zehirlenir ki...

İptidai ve gayrimüterakki insanlarda muhafazakârlık fikri galiptir. Yüksek 
düşünür zekâlar, her şeyi mâzi ile düşünen böyle muhitlerde yetişmezse 
terakki daima bir lıâyâl olur. Babasından yadigâr kalanı aslı ile istikbale 
bırakmak düşüncesi bir millet için müsibetin, inkirazın en tehlikeli âmilidir. 
TQ\Q\<k\if\m(dwaklama) tedenni olduğunu, her tarafımızı istilâ eden milliyetlerin 
mütezayidfarta/7j terakkilerini görerek kabul etmek mecburiyetindeyiz. Şu halde 
iş namına amiyane tabiri ile hikmet yumurtlamaktan başka bir şey bilmeyen 
tembelleri, mâzinin meddahlarını nasıl alkışlayabilirsiniz? Abdülhamit için 
hepimiz ruhlarımızda nefret duyguları uyandırdık ve bu bizim için pek lazımdı... 
acaba maneviyatımızı, vicdanımızı, ruhumuzu, kemiren ruhafeler, Abdülhamit’in 
siyasi tedbirlerinden daha az mı haiz-i ehemmiyettir?

Çocuklarımızı cin ile, peri ile, dev ile korkutan, bütün sözlerinden bilmeye 
bilmeye zehir akıtan validelerimiz için teessürlerimiz payânsızdır. Fakan din 
ile hurafeyi, lâzım ile bâtılı tefrik edemeyen vatandaşlarımıza yine sükût ile mi 
mukabele edelim? İktisadiyatımızın, içtimaiyatımızın, siyasiyatımızın, ölü olduğu 
şu devirde garbın terakkileri, irfanları önüne hala mâzinin köhne düsturlarımı ile 
mi çıkacağız?

Bosna’dan yeni gelen bir muhacir gördüm. Hükümet kendisine ev yapmış, 
tarla vermiş, fazla olarak eline ikiyüz kuruş saymış. Üç gün geçiyor, ikiyüz 
kuruşu harcettiğini şimdi işsiz kaldığını, kendisine hükümeti tarafından berber 
takımı alınmasını söylüyor. İktisaden bu kadar düşkünlük hakikaten en acınacak, 
ağlanacak bir levhadır ve saira bu zavallıların ruhlarını yoklayalım. Kendilerini 
teşebbüsle idare edecek çalışmalardan men eden bir çok sakim (yanlış) itikatlara 
tesadüf edeceğiz.
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Tarihimizin 1711 ’inci sene-i miladiyesine müsadif vekaii ibretle tahlil 
edilmelidir. Bizi daha oradan 1711 vekaiinde bugünün hayatı için pek büyük 
dersler alabiliriz...

Mevcudiyetini, nüfuziyetini bugün bile siyaset sahasında pek aşikâr gösteren 
Rusya’yı bu 1711 tarihinde görelim; Ruslar Avrupa’nın en kaba, en cahil kavini 
idi...Eski itikadlara, adetlere sıkı bir surette bağlı bulunuyorlardı.İsa’nın dini 
birçok teferruat içinde boğulmuş, dinin nezahatinden, safvetinden pek az nişaneler 
kalmıştı. Petro (1 .Peter-Büyük Petro) mürebbisi “Ligor” un sevkile Rusların âtisi 
için islahât düşünürken, Rusya işte böyle kör, adeta bi izan idi. “Petro” Avrupa’nın 
terakkisine dair işittiklerini görmekte istedi. Felemenk Cumhuriyetine, sonra 
Londra’ya, Viyana’ya giderek Rusya’ya nisbeten müterakki bu memleketlerden 
ağır bir yükle, numuneler yükü ile avdet etti. Artık İslahata başlamak lazımdı. 
Din ile hiçbir alakası olmadığı halde, mücerret “ruhbanın cerri menfaat, icra-i 
tahakküm ve istibdat için bütün âdâta ithal ettikleri din sabitalarım” birer birer 
kırmaya başladı. Tuhaf değimli, mııterizlerin en başında Petro’nun kendi oğlu 
bulunuyor ve babasını “gavur” lukla itham ediyordu...“Petro” dinine, milliyetine 
şüphe edilez ki fevkâlade samimi, sarsılmaz rabıtalarla bağlıydı, fakat dinin, 
milliyetin terakkiye engel olmasını bir türlü kabul edemiyordu. Şu halde terakkinin 
hailleri, menfaatlerini zülüm deryasında avlamak istiyenlerin ihtira ettikleri çürük 
fikirler ve bu fikirlerin temadisi ile husule gelen sakim adetlerdir... Petro için 
terakkinin sırrı bulunmuştu. O artık hiçbir tarafına bakmıyor, oğlu hatta zevcesi 
tarafından fırlatılan levumlarafÂ'öftV sözlere), ithamlara kulak asmıyor, muttasii 
büyük ve mesut Rusya için çalışıyordu. Avrupa’dan bir çok marifet sahiplerini 
davet ederek memleketin her tarafında silah, kumaş fabrikaları açtırıyordu. 
Moskova’da bahriye, riyaziye mektepleri tesis etti. Tarihe, coğrafya’ya, iktisada 
ait garbın bedialarını Rusça’ya tercüme ettirdi. Rusya’da terakkinin ilk kapısı 
açılmıştı....Cehaletle, hürafe ile muharebe başlamıştı. Artık Rusta tââliye 
namzetti; nitekim bugün âsârını görüyoruz.

* * *

Burada Büyük Petro’nun hemasrîsi “Ahmet Sa\\s"(III.Ahmed) in hayat-ı 
saltanatını uzun uzadıya şerh edecek değilim.. Bugünün marazı, yine o ikiyüz sene 
evvelki marazdır. III. Selim’in akibeti, Reşit Paşanın hezimeti, Nizip felaketi bize 
kusurlarımızı hatırlatmalıdır. Muhterem büyük adamımız Mustafa Reşit Paşa için 
ihtiram edilen ithamlara bakınız. Zaman bu tarizlerin ne kadar boş olduğunu isbat 
etti. Fakat ne çare ki en büyük, en mühlik zararlara uğrayan biz olduk...

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı 2 2 9



Mısır Hidivi ile muharebe için asker cem edilmesi, bazı eyaletlerde vahim 
iğtişaşata sebebiyet vermişti. İslamiyetin timsal-i zişanı addedilen zatın (Mehmet 
Ali Paşa’dır), Kesret-i kuvvet ve nüfuzu maksadi ile vücuda getirilen ittifakın 
efkarı atika sahabi üzerine sui tesir hasıl eylediğinde ve bunları irticaa doğru sevk 
ettiğinde şüphe yoktur.

Arnavutluk’ta, aydında ve diğer bazı bilad’da padişahın meşkuk el itikat ve 
Kuram Kerim namına ettiği yemine halis olduğu beyan ediliyordu. Padişahın 
vükelası ve bilhassa Reşit Paşa kafirler tarafından celp ve idma edilmiş birer 
gavûr suretinde gösterilerek bunların kendi metbularını aldatmakta ve milletin 
kader ve haysiyetini tenzil etmekte oldukları söyleniyordu. Üçüncü Selim’in 
mutedil icraatı göze batıyor. Muharebede fennin, fikrin yerini semanın dilsiz 
yıldızları işgal ediyordu.

Fen, her şeyin hakikatini meydana çıkarır. Hurafe, batıl hakikatin yanında 
duramaz. Bu ezeli ve ebedi bir kanundur. Cehlin karabulutları Sokrat gibi bir 
çok mütefekkirleri boğmuştur. Ancak nur’un, hakikatin elektrik ziyalarına artık 
zulmün kesif bulutları dayanamıyor.

Memleketimizde her şeyin irfan önünde eğildiğini görelim. Bugün garbın 
terakkiyatına karşı ağzımızı hayretle açmak doğru bir hareket değildir. Her şeyi, 
bir cemaati idare eden bütün kuvvetleri, biz ne kadar irfanın kudretli, feyizli 
avucuna tevdii edersek o kadar müreffeh ve mesut oluruz.

Ben, bütün hüsranlarımızın nüvesini, esasını burada, yani irfanın 
mülkümüzdeki öksüzlüğünde buluyorum. Marifet namına açılan bir ağzı görenek 
ve hiirafe mührü ile kapamak en büyük cinayettir ve bu cinayetlerin azabını, 
cezasını, günahını dirki şimdi pek elim, pek acı çekiyoruz;

Aklın o büyiik sâhirin icazı öni'mde bat t! geçecek yerlere hüsranla, inandım.
Zulmet sönecek, parlayacak hakkı dirahşan birdenbire bir tabeş-i biirkânla inadım 
Kollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep yumruklar o zincir-i huraşanla inandım. 
Birgiin yapacak fen  şu siyah toprağı altın her şey olacak kudreti irfanla inandım.

Tevfık Fikret’in bu sözleri bir ümittir, ki kalplerimizde ebediyen taşımağa 
borçluyuz.

Sa 'y ve Tetebbu - Sayı II , 28 Temmuz 1911
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MEKTEP ve TERBİYE SÜTUNLARI

Tehlike Önünde

Muallimlere:

Söylene, söylene herkesin kulağı doldu zannederim. Bir milleti ihya edecek 
olanlar muallimlerdir! Ve bu artık bütün milletlerde bir düstur tarzında telakki 
olunur.

Ben hayatımızı kökünden çürüten bir tehlikeyi söylerken bilhassa bu vatanın 
muallimlerine hitap etmeyi muvafık bulmuş çünkü bizde aile hayatının, mücadele 
hayatının maşlahı nazımı hep muallimlerdir. Şu halde çocuğu için tokattan, 
yumruktan, çimdikten başka bir vasıta-i terbiye bilmeyen aile reislerine hitp 
etmek zannediyorum ki onları bihakkın i’zab edecektir. Ben hem mesleklerimle 
hasbihal etmeyi ve onları düşünmeye sevk eylemeyi daha muvafık gördüm: 
Tehlike var! Nerede?

Bir ev nasıl içinde mukim olanların miktarı, hüsnü tabiatı, serveti ile 
kıymetlenirse bir vatanda ahalisinin miktarı, sihhati velhasıl ahalisinin maddi 
ve manevi kabiliyetlerinin mükemmeliyeti ile şereflenir. Sahipleri zayıf, düşkün 
bir vatan, elbette bir gün ağuşunu kuvvetli ve metin göğüslere açmaya mecbur 
olacaktır. Bu sözlerim hayatın bir kanunudur ki değişmez. Şu halde mektep 
muallimlerinin düşünecekleri en mühim mesele Osmanlı vatanının âtideki 
sahiplerini zayıf değil, her türlü sadmelere göğüs gerecek kudrette yetiştirmektir.

Fikiryorgunluğunun beden üzerinde miiim tesirleri vardır. Dimağyorgunluğuna 
uğramış bir çocuk mütemadiyen vücudundan kaybeder ve bir zaman gelir ki, 
vücut işlemez olur. Ve daha doğrusu bugün gençliğimizi istila etmiş uyuşukluk, 
teşebbüssüzlük göze çarpar.

Şunu da nazarı dikkate alalım ki, Türk nesli bazı yerlerde ezcümle Edirne’de 
legayyür(bozulmak) etmek üzeredir ve bunu fen gösteriyor. 160 çocukta bünyesi 
kuvvetli çocuk bulunursa bunun sağlam, cesur bir neslin ahvadı olduğuna nasıl 
kanaat getirilebilir? Çocukların büyük ekseriyeti cılız, sönüktür. Bunda şüphesiz 
ki en büyük kabahat ebeveyne aittir. Ancak burada muallime de düşen bir vazife 
var.
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Malûmat insan içindir. Hasta bir vücutta metin fikirlere pek nadir tesadüf 
olunur. Birçok fikirleri temsile, hazme ve tatbika muktedir olmayacak bir dimağa 
tıkatıka malumat yerleştirmekten ne fayda umulur?

Garbın bugün en büyük ehemmiyetle takip ettiği düşünce çocuklarını 
ne kadar mümkünse o kadar kavi ve çetin yetiştirmektir. Çünkü hayat 
mübarezesinin(kavgasının) zayıfların kesin malubiyetiyle neticelnmekte olduğu 
bir devirdeyiz. Halbuki bizde en ziyade ihmal edilen cihet, çocuğun vücudunun 
hatta o kadar diyebilirim ki muallim talebesinin sıhhati ile hiç alakadar 
görünmez. Hastalıktan yeni kalkan bir talebeden, sert, gaddar bir çehre ile tehdit 
ederek, geçmiş sekiz on dersi birden isteyen pek çok muallimler gördüm. Hiç 
şüphe götürmez ki bu hreket, en açık bir insafsızlıktır. Bir defa bizdeki ders 
programlarının dolgunluğu, karışıklığı düşünülsün ve bir de bu dersleri talebenin 
dimağına hazmettirecek vesaitin fıkdanı göz önüne getirilsin! Neticede insaflı bir 
kalp herhalde gençlerimize, çocuklarımıza acır.

Ben kanaat hasıl ettim ki, muallimlerin en büyük vazifesi çocuğun fikrinden 
ziyade bedenini terbiye etmektir. Çünkü müşahade ile, tetkikat ile sabit oluyor ki 
bizde nesil inkiraza(sönmeye) doğru gidiyor. Kızlar çoğalıyor, erkekler azalıyor 
ve artık bu muhatara önünde ben şu kadar malumatı behemehal öğreteceğim İsrar 
etmek bilmem nasıl tarif edilebilir bir hareket olur! Halihazırda ki mekteplerimize 
tesadüfen bünyesi kuvvetli olarak giren bir çocuk ya zayıf veyahut mutavassıt 
bir sıhhat ile mektepden çıkıyor. Muallimler bunları tashih etmeğe kendileri için 
vazife telâkki etmiyorlar ve esasen fena bir maişet veyahut fena, müstekreh bir 
itiyat ile boşalmış, sulanmış bu dimağları muallim bir çok malumat sıkıştıracağım 
diye büsbütün öldürüyor. Netayiç bütün vüzuhu ile meydandadır. Niçin garp 
gençlerindeki zindeliği, çeviklik, şetaret bizim gençlerde görülmüyor! Dördü, 
beşi bir yere toplanınca pek hararetli bir meclis teşkil eden gençler niçin bizde 
bulunmuyor?

Takip, tecessüs, tetkik fikirleri uyandırmak için de çocukların metin bir 
bünyeye sahip olmaları şarttır. Ve asasen muallimlik demek çocukta takip, 
tecessüs, tetkik arzularını uyandırabilmek demektir. Bunu hiçbir vehicle temin 
edemeyen, çocuklarımızı bile bile harap eden bugünün muğlak ve ruhsuz tarz-ı 
tedrisini değiştirmek, çocuklara hiç olamzsa fikri yorgunluk hissettirmemek, 
itikdınca vatanımızın istikbali namına yapılacak en mukaddes hizmettir. Çünkü 
söyledim ki, bizde nesil hastadır; tedavi edilmezse münkariz olmak tehlikesi 
vardır, ve âtinin emsalini ağuşuna alan mekteplerdir ki bu tedavi vazifesini 
omuzların alıyor ve istikbale, tarihe karşı bütün mesuliyeti yükleniyor.

Sa y  ve Tetebbu - Sayı 1 2 , 1 4  Ağustos ¡911
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HUSUSİ MUHABİRLERİMİZDEN

Edirne’den

Edirne, içtimai, iktisadi hayat itibariyle Trakya kıtası içinde az faaliyet 
gösterebiliyor; Trakya’yı ikiye tefrik eden Meriç Nehri’nin garbı şarkına nisbeten 
daha münkeşif müterakkidir. Şarkta, Isıranca Dağları sahasında hayat daha sönük, 
bilakis Rodop sahasında daha parlaktır. Edirne’den garba doğru gidildikçe taştan 
binalar, zengin köylüler görürüz. Halbuki şarkta bütün köyler saman ile örtülü 
evler mecmuasından ibarettir.

Bu farkı tetkik ederken göze çarpan en büyük sebep ecnebi istilalarıdır. 
Edirne de dahil olduğu halde şark sahası Rus istilalarına maruz kaldığı halde 
garp ciheti bundan azade yaşamıştır. Edirne’de bile evlerin hemen hepsi kerpiçtir. 
Bu hal, yerlilerin halet-i ruhiyesini pek açık gösterir. Metin bir ev yaptırmak 
işlerine gelmez; çünkü istila kendilerine bir, “eğretilik” hissi vermiştir. Aileler 
arasında Rusların istilasına ait hikayeler söylenir. Sonra çetecilik hayatı Rodop 
mıntıkasında yoktur. Halbuki daha 1319’da Istranca mıntıkasında ne kadar 
ocaklar söndü!

Türkler için yerleşmek, toprağa sahip olmak lazım. Hakiki hakimiyet, 
hakimiyyet-i arziyyedir. Lâkin, etrafımıza bakarsak, bunun aksini görürüz: Arazi, 
büyük çiftlikler halinde bir kaç kişinin elindedir. Araziyi sürenler ya yarıcı, kiracı 
veyahut hizmetçidir. Bu üç şıkkın hiç biri köylüye bir emniyet, bir istikrar hissi 
veremez.

Bunun içindir ki, köylü atide yaşayacak eserler yapmağa teşebbüs etmez. 
İstila tesiriyle fakir düşen yerliler nihayet, bir kaç zenginin hakimiyetine boyun 
eğmeğe mecbur olmuştur.

Bilhassa Edime şehri bu derde bütün asanyla şahitdir. Yerli Türkler memur, 
hizmetkar, amele olmakta veyahut ufak tefek ticaret yapmaktan başka bir iş bul
muyorlar. İlan-ı hürriyyeti müteakip teşekkül eden sınai ve ticari müesseseleri 
sayalım: Bakkaliye şirketi, sebzevat şirketi, fes ve bezzaziye şirketi, görüyorsunuz 
ya, bütün bu şirketler yerleşmeyi icap etmez. Hepsi hazır alır ve hazır satar. 
Halbuki arazi üzerine, mevadd-ı asliyye üzerine müesses şirketlerdir, ki istikrar 
teinin eder.
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Senelerden beridir Edirne’de bir tramvay yapılamadı. Edirne’de bu işi 
meydana çıkaracak sermaye var. Ancak tramvay öyle bir teşebbüslür ki arza 
bağlıdır, yerlilerin halet-i ruhiyesi ise hala bu bağlanmaya müsait değildir.

Edirne, 7 Kanunievvel(Arahk) 1327

Türk Yurdu- Yıl 4, Sayı 115-17, Ağustos 1916
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iman iksiri

Çanakkale Zaferi üzerine yazılmıştır;

Zitvatoruk Anlaşması’yla belgelenen gerileme dönemimizin başlangıcından 
beri kalplere bir ümitsizlik ve karamsarlık çökmüştü. Kötü teşkilat ve kötü 
yönetim, sürekli yenilgilere, hezimetlere uğradıkça ülkede tehlikeli bir huy 
beliriyordu: Kötümserlik.

Kademe kademe o hale geldi ki ülkenin aydın ve yönetici sınıfları bile vatanın 
ve halkın geleceğinden şüpheye düştüler. Duygularda ve düşüncelerde bulaşıcı 
bir özellik vardır. Halk atalarının kahramanlık hikâyelerini kalplerde ve dillerde 
yaşattığı için bunun etkisiyle geleceğe bir derece güvenle bakabiliyordu. Hele 
hele dininin sonsuzluğuna inanıyordu.

Fakat yöneticiler sınıfında doğan kötümserlik sıza sıza halka kadar inince her 
şey geçici, başıboş ve karanlık oldu. Bu karanlık içinde yalnız “Şam” bir kurtuluş 
sığınağı olarak vicdanlarda yaşadı.

Osmanlı Türkleri tarihte oynayacakları medeni rolün bitmediğini ve 
bitmeyeceğini anlayarak kendilerinde yaşamak veya yaşatmak kudretini hisseder 
etmez ilk işleri kararan kalplere bir kurtuluş noktası göstermek oldu: “Şam” bir 
geri dönüştü. Buna karşılık “Kızıl Elma” ve “Turan” bir gelecek ve ümit oldu.

Fakat bence Çanakkale zaferi 
kadar kalplere asırların çöktürdüğü 
karamsarlığı temizleyecek kudretli bir 
iksir düşünülemezdi.

Bu gün yine karamsarlar 
bulunabilir. Ancak “Milli Gelecek”e 
inananlar o kadar çoğaldı ki bu 
inançtan alınacak güçle kurulmaya 
başlayan yeni “Milletler Grubu”nda 
bizim de önemli ve medeni bir görev 
almamız kanaati pek kuvvetlidir.
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Yeni Mecmua- 18 Mart 1918
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Falaka

Yazan: AhmetRASİM. 1927. hamit matbaası

Yaşadığımız devirlerin âdetlerini, karakterlerini kudretli kalemile 
canlandırmakta çok muvaffak olan Ahmet Rasim B. “Falaka” adlı kitabında bize 
mazi olmuş mektep hayatımızın hakikî bir tablosunu veriyor.

Bugün “Mahalle Mektepleri” yoktur; fakat bu mektepleri görmüş ve içinde 
yaşamış olanlarımız pek çoktur. Terbiye ve tedris usulleri yeni telâkkilerimize hiç 
uymıyan bu mekteplerde çocuk nasıl yetiştirilirdi? İşte A. Rasim Beyin “Falaka” 
adlı eserinin mevzuu.

Kitabın adı “Falaka”. Bu eserin birçok yerinde falakadan bahis varsa da A. 
Rasim Beyin kitabına niçin bu adı tercihan verdiğini bilmiyorum; fakat, fikrimce, 
eski mahalle mekteplerinden bahseden bir kitaba bu isim çok yakışıyor. Çünkü o 
mekteplerde falaka tedris ve terbiyenin en tesirli vasıtası idi.

Kitabı gözden geçirelim:

A. Rasim Bey zamanın âdetlerine göre mektebe başlattırılıyor. Yeni elbisesi 
giydiriliyor; üzerine şal sarılıyor; fesine nazarlık takılıyor. Minimini midilli atının 
üstüne biniyor. Mektep çocukları arkasına takılıyor ve âminlerle mektebe gidiyor.

Mektep bir tekkenin bağçesindedir; altında yan yana bakkal ve aktar dükkânları 
bulunan bir bina... Bu binada “kıvrık akça sakallı, şal taklidi uzunca hırkalı, 
kurşunî şalvarlı” hocasının “ içi sedir döşeli, önünde diz çökmüş bir çocuğun 
çenesi irtifaından bir iki parmak alçak, etrafı yastıklı, zemin döşemesinin üstü 
büyük bir posteki ile örtülü” rahlesinin önünde “kemik hilâlin” gösterdiği “elifi” 
demişti. Bu mektepte hoca pek dövmiyordu. Fakat kalfa kulak çekiyor, kulak 
kıkırdağını tırnaklıyor, kulaklardan yakalayıp sağlı sollu çekip duruyor, şimşir 
sopa ile falakada dövüyordu. Ahmet Rasim mektebe başladığını ilk günlerinde 
bu kalfadan şamar yiyor ve mektebi değiştiriyor, Bu ikinci mektebi Rasim Bey 
şöyle anlatıyor:

“Bu mektebin etrafında mezarlar olmasaydı, ötekinden ferah olurdu. Zemini 
hasır kaplı.,, üzerinde muhtelif renkte ve biçimde minderler, pöstekiler serilmiş”. 
Çocukların tahsil seviyeleri şöyle ayrılıyor: Elif bacı, Ammeci, Tebarekeci. 
Musafçı.
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Nihayet dayak belâsından bu mektepte değişiyor. Fakat bu mektep dayak 
hususunda daha dehşetli. “Ağır neviden dayak yiyenlerin ekserisi ayakları 
falakadan kurtulur kurtulmaz yürüyemiyerek sürüne sürüne bahçeye kadar, 
oradaki musluk altında ağrılarını teskin ederdi.”

Nihayet Rasim B. Darüşşelakaya veriliyor. Filvaki burada yevmi harekât, 
saatlerle tahtı intizama alınmış, muntazam bir iştigal, bir istirahat temin edilmişti. 
Fakat burada da dayak ve buna ilâveten hapis vardı. “Hapishane denilen mahal alt 
kattaki malta döşeli büyük geniş bölüklerden birinin köşesinde kurulmuş, küçük, 
ahşap müstakil bir bina idi. Bu binanın içinde karşılıklı üçer gözden altı göz, 
bir çocuğun bacaklarını dikmek şartile oturabileceği derecede dar, tepesinden 
dairevî, ufak kuturda delik altı höcre vardı. Hapse mahkûm olan buraya hapishane 
nöbetçisinin vedaatile getirilir, bu höcrelerden birine tıkılır, kapısı kapanırdı. Bu 
nöbetçi saat başında gelir; mahpusları aptese götürür, öğle ile akşam taamlarında 
yarım somun verir ve su içirirdi.”

“Zincirli Hocanın” menkibeleri ile biten ve hemen her faslında dayak ve 
falakaya tesadüf olunan bu “Mahalle Mektepleri” tasvirine Falaka adı pek 
muvafık düşmemiş midir?

Terbiye - Sayı 20,Kanuniewel 1929
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Necati

Maarif Vekili Mustafa Necati (Uğura!) bey’in 1 Ocak 1929 da vefatı üzerine 
yazılmış yazı;

Necatinin ölümüne halâ inanamıyorum. O kadar hayatla dolu bir adamdı 
ki ölümüne inanmak hakikaten çok güç oluyor. Mezarına konuluncaya kadar 
hep Necati’nin tabutundan fırlayarak o daima şen, ümitli ve gür sesile: Ne 
yapıyorsunuz yahu, ben ölmedim, diyecek gibi sanıyordum.

Heyhat! Bütün bunlar hep o acı hakikata inanmamak için nefsin icat ettiği 
oyalayıcı hayallerdir. Maalesef feci hakikat şu ki sen, genç Necati öldü; hayatı, 
bütün tecellilerile eğlence yapmasını bileri Necati öldü; ümitsizliğe kapılmadan 
yaşıyormuş gibi öldü.

Fakat şahsiyeti kendisini tanıyanların hatıralarında ölmeyecek olan Necati için 
ben ne yazabilirim ki onu düşündükçe halâ arkamda elini omuzuma vururken, 
Nafi, Nafı diye haykırırken görüyorum. Halâ bende yaşayan o heyecan dolu 
Necati’ye mersiye yazmak benim için nasıl mümkün olur?

Hayat-Cilt 5, Sayı 111 - 10 Kanunisani (Ocak) 1929

Mustafa Necati (ortada) ve Naß At u f Kansu (sağdan ikinci) 
bir gezide dinlenme anında
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Lozan ve Milli Kültür

Büyük Şefin “Lozan Muahedesi, Türk milleti aleyhine asırlardanberi 
hazırlanmış ve Sevr muahedenamesi ile ikmal edildiği zannedilmiş büyük bir 
suikastın inhidamını ifade eden bir vesikadır. Ostnanlı devrine ait tarihte eşi 
geçmemiş bir siyasi zafer eseridir” diye tavsif ettikleri Lozan muahedesi imza 
edildiğinden beri aradan onbir yıl geçti ve Temmuz ayı içinde bu yıldönümü milli 
şuurun kendini göstermesine güzel bir vesile oldu.

Türk genci, bu muahedenin ehemmiyetini anlamak için, tarihi karıştırmalıdır. 
O zaman görecektir ki, Başkumandan savaşiyle elde edilen büyük zaferden 
sonra bu siyasi zafer, aynı zamanda “ideal müstakil bir devlet olmanın bütün şu 
şartlarını da tamamlamıştır: Milli toprak, milli istihsal, milli pazar, milli ordu, 
milli politika, milli hazine, milli mahkeme, milli terbiye ve kültür...”

Osmanlı İmparatorluğunda kültür işi türlü makamlar elinde parçalanmış 
bulunuyordu. Bu arada birçok yabancı mektepleri de devletin hiçbir ciddi 
kontrolüne tabi olmıyarak memleket gençliği üzerinde müessir oluyordu.

Bu mekteplerin nasıl kurulduklarını ve nasıl yavaş yavaş kapitülasyonların 
himayesine sığınarak zararlı olduklarını kısaca gözden geçirelim: Fransada 
katoliklik ve protestanlık kavgalarının çok şiddetlendiği sıralarda Fransa Kralı 
Dördüncü Henri 1604 tarihli kapitülasyon ile Birinci Sultan Ahmet’ten katolik 
papazları ile katolik kiliseleri hakkında bazı imtiyazlar elde etmişti. Evvela 
papazların ve kiliselerin emniyet ve serbestilerine taalluk etmek bahanesiyle alı
nan bu imtiyazlar gitgide genişlenmiş; birçok gümrük muafiyetleriyle beraber, bu 
kiliselere bağlı öksüz yuvalarına ve mekteplere de sirayet etmiştir, ilk önceleri, 
katolik tebaanın çocuklarına mahsus olan bu mektepler sonraları alelumum 
luristiyan, daha sonraları da İslam çocuklarını almağa bağlıyarak nüfuz ve tesir 
sahalarım genişletmişlerdir.

Katolik Fransa’yı örnek tutarak Ortodoks Rusya’nın, hatta protestan 
memleketlerinin de muahedeler ve fermanlarla kapitülasyonlardan istifade 
ederek memleketin kültür işlerine karıştıklarını teessürle görüyoruz. Nitekim 
Rusya 1770 te Küçük Kaynarca Muahedesine Fransızların 1673 kapitülasyonuna 
soktukları maddeye benzer birkaç madde sokuşturdu. Yabancı devletlerin kiliseler 
ve mektepler için elde ettikleri bu imtiyazlardan kasıtları, daha ziyade ticari ve 
siyasidir.
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Ticaridir; çünkü imtiyazlardan istifade etmek suretiyle mekteplerin, kiliselerin, 
hastanelerin ve bunlara benzer müesseselerin en ufak levazımdı bile yabancı 
memleketlerden hiçbir gümrük resmine ve gümrük araştırmasına uğramadan 
serbestçe giriyordu. Bundan başka her yabancı mektep bir ticaret ajanı gibi 
mensup olduğu devletin piyasa sahasını genişletmek için çalışıyordu.

Siyasidir; çünkü Osmanlı Devletinin iç işlerine karışmak için bu imti
yazlar mükemmel birer alet idi. Mekteplerinde yetiştirmek bahanesiyle 
bilhassa Osmanlı tebaasından olan hiristiyanları ellerinin altında kendi siyasi 
maksatlarına kullanmak kolaydı. Tanzimatın devlet adamları bu tehlikeleri 
anlamadılar, diyemeyiz. Hatta 1856 Paris Kongresinde Ali Paşa Türkiye’nin 
ticari münasebetlerine ve hükümetin icraatına engel olan müşkülleri zamanın 
ihtiyaçlariyle artık uyuşamıyan bir takım muahedelerin mevcudiyetine atfetmekte 
olduğunu açıkça söylemiştir.

Tanzimat devrinin adamları yabancı mekteplerin ve müesseselerin kötü 
ve kontrolsuz faaliyetlerine set çekmek üzere bazı tedbirlere başvurmuşlardır. 
Hükümete hiç danışmadan yabancılar şurada burada mektep açıp emrivakiler 
yapabiliyorlardı. Babıali, hükümetten ruhsat almayınca mektep açılmamasına ve 
açılmış olanlarının da Maarif Müfettişleri tarafından kontrolüne ait bazı kararlar 
aldı. Ancak bu tedbirlerin, müesseselerin kendi menfaatlerine işleyebilmeleri 
imkanlarını azaltacağını sezen devletler Babıali nezdinde şiddetli teşebbüslerde 
bulundular ve Tanzimat adamlarının tatbik eylemek istedikleri kararları kabul 
etmediler.

Ekserisi dini teşkilatlara bağlı olan bu mekteplerin memlekette neler 
yaptıklarını burada söyliyecek değilim. Yakın bir mâzi bu müesseselerden bir 
kısmının nasıl bir fesat ve nifak yuvası olduğunu gösterdi. Papazlar tarafından 
idare edilenlerinin de nasıl kötü bir terbiye ve talini muhiti olduğu kendi 
müfettişlerinin münteşir raporlariyle sabittir.

Memleketin tam iç işi olan kültür işine üçdört asır hiçbir kontrolsuz ve tam 
bir serbesti ile bu yabancı mek tepleri karışmış bulunuyordu. Umumi Harbe 
Osmanlı imparatorluğu da karıştığı zaman bu mektepleri kapattı. Mondros 
Mütarekesi imzalandıktan sonra itilaf kuvvetleri İstanbul’u işgal eyledikleri 
vakit ilk işlerinden biri kapanmış olan bu yabancı mektepleri askeri kuvvetlerin 
yardımiyle açmak oldu. Ve tabi bütün kapitülasyonlar hükümleri de yeniden 
avdet etti. Osmanlı imparatorluğu ile Sevr Muahedesini imzalayan devletler 
geçmişin bu dönüşünü kafi görmediler ve muahedeye daha ziyade şiddetli ye
ni hükümlerde eklediler. Nitekim bu muahedenin 146 inci maddesinde denilir

2 4 0 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li  M im a rı



ki: Osmanlı Hükümeti musaddak ecnebi darülfünunlariyle mekteplerinden 
verilen lisans şahadetnamelerinin meriyetini tasdik eylemeyi taahhüt eyler. Bu 
şehadetnamelerle ehliyet ve iktidar kazananların serbestçe sanat icra etmelerine 
muvafakat eyler. Bu hüküm Türkiye’de oturan muhtelif devletler tebaası hakkında 
da tatbik olunacaktır.

Bu son fıkra ile o zamana kadar kapitülasyonlara malik olınıyan ve fakat itilaf 
devletleriyle birlikte Osmanlı Devletine karşı muharebeye katılmış devletler 
kastediliyor ve kapitülasyonlar onlara da teşmil olunuyordu. Bunun gibi ağır 
bir madde de 147 inci maddedir. Bunda da azlıkların müstakillen ve Osmanlı 
memurlarının hiçbir müdahalesi olmaksızın her türlü ve her derecede mektepler 
açmak ve idare etmek salahiyetleri zikredilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümlerin müstakil bir devlet mefhumiyle uyuşmaz oldukları meydandadır. 
Ecnebi devletler, azlıklar memleket içinde devletin murakabesinden tamamiyle 
kaçmış, istedikleri mektepleri açacaklar, devletin hiçbir otoritesine müracaat 
etmiyerek istedikleri gibi idare edeceklerdi. Osmanlı devleti de bu mekteplerden 
çıkanların şehadetnamelerini kayıtsız ve şartsız kabul edecekti.

Lozan’daTürkiye’nin istiklal hakları ve şartlan nasıl sıkı ve çetin mücadelelerle 
koparılmış ise, maarif sahasında istiklali de o kadar keskin münakaşalara mevzu 
olmuştur.

Misakı Milli’deTürk milli savaşının hedefi, tam müstakil bir Türkiye ile ifade 
edilmişti. Ve esasen bu hedef tahakkuk etmeyince bütün kavgaların değeri olamaz 
ve Türk milleti hakiki kurtuluşuna ve ilerleme imkanlarına nail olamazdı. Türk 
milletinin iktisadi, mali, adli her sahada nasıl tam istiklalini tanıtmak için mücadele 
etmiş ise, İsmet Paşa aynı mücadeleyi Lozan’da maarif için de yapmağa mecbur 
kalmıştır. Müstakil bir devletin esaslı şartlanndan biri olan milli terbiye ve kültür 
istiklalini Lozan Sulhu masasına toplanan ecnebi devletlerine teslim ettirmek o 
kadar kolay olmamıştır. Bu mümesseselerin vaziyeti, Lozan’da iki münasebetle 
ileriye sürülmüştür: Biri bu müesseselere edilecek muameleyi muahede metninde 
zikretmek, diğeri de bunlara eskiden istifade ettikleri gümrük resminden muafiyet 
temin eylemek. Yabancı devlet murahhasları tarafından ısrarla ortaya sürülen bu 
iki talebin her ikisinin de Lozan Muahedesinde yer bulamadığını görüyoruz. 
İsmet Paşa, müttefik devletlerin birinci noktadaki ısrarlarına...” beynelmilel bir 
mukaveleye bu hususta bir hüküm konulmasını Türkiye’nin hiçbir veçhile kabul 
edemeyeceğini” beyan etmek suretiyle katiyetle reddetmişti.

Gümrük muafiyetinden istifade meselesine gelince bu da uzun münakaşalara
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sebep oldu. Müttefikler türlü bahaneler bularak ecnebi mekteplerine gelecek 
eşyanın gümrük resimlerinden istisnasında ısrar ediyorlardı. Nihayet İsmet Paşa 
son sözünü söyledi ve kapitülasyon usulünün bir nevi ihyası demek olan bu 
istisnayı şiddetle red etti: “Harp herkesi ızrar etmiştir. Türkiye, müsavilik esasında 
hiçbir istisna kabul edemez. Esastan ayrılan her isteğe karşı koymağa mecburdur. 
Kapitülasyon usulü böyle hususi anlaşmalarla yavaş yavaş kurulmuştur” dedi. 
Münakaşalar, İsmet Paşanın Fransa, İngiltere, ve İtalya başmurahhaslarma birer 
mektup vermesiyle nihayet buldu. Bu mektuplara göre 30 Birinciteşrin (Ekim) 
1914 ten evvel mevcudiyeti tnusaddak ve Lozan Muahedesinin imzası tarihinde 
(24 Temmuz 1923) filen mevcut mekteplerin vaziyetleri nizama tevfik edilmek 
üzere hayırhahane tetkik edilecektir.

Dikkat olunmalıdır ki, bütün müttefik devletler murahhasları hepsi ken
di mektepleri üzerlerinde ısrar eyledikleri halde bu mektup ancak üç devlet 
başmurahhasına verilmiştir. Bundan başka, muahedenin imzası tarihinde 
bilfiil mevcut mektepler mevzuu-bahistir. İngiliz ve İtalya Murahhasları yeni 
müesseseler açılması ihtimaline karşı Türkiye’nin noktai nazarını anlamak 
istediler. İsmet Paşa, görüşülen şeyin yalnız müktesep haklar ve mevcut vaziyetler 
olduğunu söyleyerek geleceğe ait bir taahhüde girmeği reddetti. Milli kültür öyle 
bir şeydir ki, bunu ancak milli enerji ve milli vicdan yaratabilir. Hayat taşıyan 
sıhhatli uzviyetler gibi milli enerji, milli vicdan kendi uzviyetinin tekamülü için 
lazım olan yabancı unsurlardan da istifade ve onu uzviyetinde hazini ve temsil 
edebilir.

Milletler arasında kültür, tesirleri budur. Fakat milli kültür, kendi karakterine 
uymıyan unsurları alabilmelidir. Lozan’dan evvel bu yüksek ve asil aksülameli 
uyuşturacak amiller vardı. Lozan bunları söküp attı ve Türk zekasına tam istiklal 
içinde hürriyetle işliyeceği pürüzsüz bir vatan, ilham ve kudret alacağı engin ve 
toplu bir millet verdi.

Ülkii-Cilt 4,Sayı ¡8,Ağustos 1934
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Cumhuriyet Bayramını Kutlarken

Bir Cumhuriyet Bayramı daha yaşadık. Ve bıı bayram dolayısiyle bir daha 
kafamızı yaptığımız işler üzerinde işlettik; ileriye doğru gözlerimizi diktik.

Cumhuriyet yıllarında milli kudret neler yaptı? Bunun her yönden hesabı, 
geçen yıl ulusça anlaşıldı. 11 yıllık çalışmalara ton'ıu bir bakış, tesndimiıe güveni 
arttırdı ve düşündük ki, şuurlu töpVû yâhşTiia, binbir yoksulluklar içitıüe bile 
hesabın üstünde işler başarmanın tılsımıdır.

Aradan geçen bir yılın hesabı da zengindir. Yalnız milli kalkınmanın esaslı 
unsurlarından olan iktisadi kalkınma yönünden bu yıldaki çalışmaları gözöniine 
almak yeter. Türkiye’nin sanayileşmesi demek, yalnız iktisadi bakımdan 
Türkiye’nin kuvvetlenmesi demek değildir. Sınai inkişaf, kendisiyle yaııyana 
bütün içtimai inkişaflara amil olabilir. Bugünkü medeniyetin bir sıkıntısı sanayiin 
kötü organize edilmiş olması ise, bir kaynağı ve temeli de endüstrinin kendisidir.

Türlü sebeplerle kapanık kalmış milli enerjileri harekete getirmek kolay 
olmamıştır, istiklal savaşı, bütün cumhuriyet tarihi. Büyük Şefin, bu milli enerjiyi 
coşturmak için yaptığı hamlelerle doludur. Fertlerde irade denilen şey, millet 
genişliğinde düşünülünce milletin kendine güvenmesi olur. Bu güveni kırmak 
için asırlarca içten, dıştan çalışanlar oldu. Ve bir zaman geldi ki, her iyi, güzel, 
büyük işin ancak bir yabancı emtiası olabileceği kanaati bu güzel ülkede yayılmış 
göründü.

Bu en büyük tehlikedir.

Bu en büyük tehlikeyi atlatmış bulunuyoruz. Yanlışlarımızın ve kusurlanmızın 
bir bünye hastalığı değil, bir bilgi noksanı olduğuna inanıyoruz ve ruhlarımızda 
kamçılanan bir gayretle her gün bilgilerimizi düzeltmede ve artırmadayız. 
Türkiye’nin havasında artık statik ve passif bir karabulut yok. Onda dinamik ve 
aktif bir cemiyetin çalışkan ve diri manzarası var.

Başarılan işlerle ne kadar övünüyorsak, daha yapmak zaruretinde olduğumuz 
işleri düşündükçe azmimize, bilgimize, toplu çalışma kudretimize çok büyük 
hamleler vermek mecburiyetinde bulunduğumuzu görüyoruz. Kendi kendini 
görebilmek, kendi içine çevrilerek tenkit yapmak büyük hassadır. Bu, menfi terbiye 
değil, büyük işler yapmak istiyenlerin en kudretli muvaffakiyet vasıtalarındandır. 
On yılda yapılmış işler içinde bizi tatmin etmiyenler varsa, bunu, görüş, ancak 
ilerdeki on yılda bunları başarmanın saiki olabilir.
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Benliğimizde bu yüksek ve büyük aksülameli gördükçe, yığının silkinerek 
kendi kendini toplamak gayretine kıvançla şahit oldukça her büyük, güzel, 
doğru ve iyi şeyi yapmanın kaynağı olan bu varlığını büyük yaratıcısı ve Türk 
budununun En Ulusu önünde saygı ile eğilelim ve onun ruhlarımıza sindirdiğimiz 
bu büyük hitabını tekrar dinleyelim ;

Türk Milleti,

Kurtuluş savaşma başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün cumhu
riyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun...

Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuş
manın en derin sevinç ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım,

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli 
Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. 
Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve 
beraber olarak azimkarane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla 
kafi görmüyoruz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiye
tinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni mem
leketi seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynak
larına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin 
üstüne çıkaracağız. Bunun için bizde zaman ölçüsü geçmiş asniann 
gevşetici zihniyetine göre değil, asrnmzm sürat ve hareket mefhumuna 
göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az 
zamanda daha büyük işler başaracağız.

Bunda da muvaffak olacağımıza şüphe yoktur. Çünkü Türk milletinin 
karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü 
Türk milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü 
Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve 
kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.

Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettireyim ki, yüksek bir insan cemiyeti 
olan Türk milletinin ‘tarihi vasfı da güzel sanattan sevmek ve onda 
yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz 
çalışkanlığını, fıtri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli 
birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle beşliye- 
rek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü,
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onu bü tün  beşeriyette hakiki h u zu ru n  temini yo lunda kendine düşen medeni 
vazifeyi y ap m ak ta  m uvaffak  kılacaktır.

Büyük T ü r k  Milleti,

On beş y ıldanberi  giriştiğimiz işlerde m uvaffakiyet vadeden çok söz
lerimi işittin. B ahtiyarım  ki, bu sözlerimin h içbirinde milletimin hakkını- 
daki itimadını sa rsacak  bir isabetsizliğe u ğ ram ad ım . Bugün aynı iman ve 
katiyetle söylüyorum  ki milli ülküye tam  b ir  bü tün lük le  yü rü m ek te  olan 
T ü rk  milletinin büyük  millet o lduğunu bü tün  medeni alem az zam an d a  bir 
kere dah a  tanıyacaktır .

Asla şüphem  yo k tu r  ki, T ü rk lü ğ ü n  unu tu lm uş büyük  medeni vasfı ve bü 
yük  medeni kabiliyeti b u n d an  sonraki inkişafiyle atinin yüksek medeniyet 
u fk u n d a  yeni b ir  güneş gibi doğacaktır.

T ü rk  milleti,

Ebediyete akıp  giden h er  on senede bu büyük  millet bay ram ın ı  dah a  bü 
yük  şerefle, saadetlerle, h u zu r  ve refah içinde ku tlu lam anı gönülden dilerim,

Ne m utlu T ü rk ü m , diyene...

Ülkii-Cilt 4, Sayı 19,Eylül 1934

Atatürk Cumhuriyet Bayramında-29 Ekim 1936
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Türk Dili ve Kurultay

İnsan varlığının en büyük realitesi olan millet, tarihin her çağında daima 
dile bağlı kalmıştır. Hakikatte dil, tek başına bir milli varlık vücuda getiremez. 
Milliyet dil birliği unsuru yanında diğer başka unsurlara da muhtaçtır. Fakat insan 
düşünüşünün ve duyuşunun ifade vasıtası olan dil hem topluluktan doğar, hem 
topluluğu teşvik eder. Bu itibarladır ki millet ve milli birlik düşünülünce bunu 
kuran unsurların başında dili ve dil birliğini ele almak lazımdır.

Dilin doğuşu ve yayılışı elbette bir medeniyet doğuşu ve yayılışı demektir. 
En basit aleti bulan, tahtalara ve kayalara çizgiler çeken insanlar konuşuyorlardı 
da. Ve coğrafi, iktisadi sebeplerle oradan buraya göç ederlerken elbette 
medeniliklerinin alametleri olan aletleri ve çizgileri ile birlikte dillerini de oraya 
buraya götürüyorlardı.

Medeniyet tarihinin derinliklerini araştıranlar maddelere geçmiş eserlerde 
daima büyük Türk ırkının izlerini buldukları gibi bugün konuşulan dillerin 
temellerini arayanlar da Türk dilinin derin tesirlerini bulup meydana 
koymaktadırlar.

Şimdiye kadar Türk dili üzerinde tetkik yapanlar daha ziyade yabancı 
bilginlerdi. Bunlardan bazıları Türk dilinin zenginliğini ve diğer diller üzerinde 
tesirlerini ilme yakışan bir dürüstlükle bulup söyledikleri halde bir kısmı ya 
tetkiklerinin azlığından veya herhangi bir faraziyeye saplanıp kalmış olmaktan 
doğan bir asabiyetle Türk diline hakiki yerini vermiyorlardı. Noksan muka
yeselerle yapılan birçok dil tasniflerinin ehemmiyetli bir kısmının boşluğu açığa 
çıkmış bulunmaktadır. Ancak, hakikatin ortaya çıkması için bu kadarı yetişmez. 
Türkçeyi en iyi anlıyacak, onun diğer dillerle münasebetlerini ve mukayeselerini 
en düzgün ve doğru yolda yapabilecek olanlar elbette Türklerdir.

Kafalarımız bir müddet ¡skolastik otoritelerin çenberleri ile sıkıştırıldı. Bir 
zaman oldu ki Garp otoriteleri bu yeri aldı. Müsbet bildiğimiz birçok bilgilerde 
izafilik iddiası ileri sürülürken içtimai bilgilerde körükörüne otoritelere saplanmak 
en büyük yanlışlıktır, ilmin bir kaynağı mukaddes şüphedir. Araştırma bununla 
başlar ve ekseriya hakikate bununla erişilir.

Ruhlarımızı en asil heyecanlarla doldurarak zafer ve istiklali kazandıran 
Bliyük Gazi kafalalarımızın güdük çenberini de kırıyor ve Türk bilgisine ve Türk 
bilginlerine engin ufuklar açıyor. Bu irşat ile tarihte şimdi hatırladıkça bize ancak
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utanç veren eski, kısır ve yanlış bilgi ve düşüncelerden kurtulmuş bulunuyoruz. 
Türk dilinin zengin kökleri, doğurgan kuralları ile hedefimiz olan en yüksek 
medeniyette Türk’ün bütün büyüklüklerini ifade edecek kudrette olduğunu 
anlıyoruz. Birinci Kurultaydan ikinci Kurultaya giden iki yıllık kısa zaman bu 
inam hepimize veriyor. Bundan sonraki her kurultay Türk dili ile birlikte Türk 
medeniyetinin ve Türk ilminin yeni bir zaferini ilan edecek.

Ülkii-Cilt, Sayı 21 .İkinci Teşrin(Kasım) 1934

Ankara Halkevi-Dil Kurultayı -26 Eyliil 1934
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Ulusal Güven

Yepyeni bir ulus kuruluyor. Bu ulus, bir yandan çok uzun tarihinin 
derinliklerinde yücelmek için kılavuz olmuş öz erdemlerinden hız alıyor, öte 
yandan da adam oğlunu yerinde tutan, gerileten bağları ve engelleri koparıp 
atarak hür kafa, temiz yürekle engin medeniyet amaçlarına koşuyor. Bu ulus, 
Türk ulusudur.

Uzun yaşayışları boyunca uluslar gerileme ve ilerleme belirtileri gösterebilirler. 
Ulusların bu gerileme ve ilerlemeleri tarihi türlü türlü olup bitenlerle doldurur. 
Geriliyen bir ulus, nasıl bir sarsıntı yaparsa bir ulusun kalkınması da değişimlere 
yol açar. Ulusal kalkınmalar yeryüzü tarihinde her vakit bir dönüm olmazsa da 
gerçekten bir kımıldanış ve atılıştır. Son yüzyıllarda buna birkaç örnek vermek 
için Japonları ve Almanları saymak isteriz

Türk ulusunun yeniden kalkınmasını diğer herhangi bir ulusun kalkınışı 
ve bu kalkmışın ulusal ve uluslararası tesirlerle karşılaştıracak değiliz. Kişisel 
psikoloji her kişiye göre değiştiği gibi ulusların pisikolojileri genel sanlar 
göstermekle beraber ayrı ayrıdır. Bu yüzden ulusal karakter diye bir realite 
vardır. Ulusların bu ayrı ayrı karakterlerinden ötürü medeniyet denilen varlığa 
verdikleri ve ekledikleri şeyler değişebilir. Toplulukta ve birlikte nasıl bir güç 
varsa ayrılıklardan toplanmış ve bağlanmış düzende de güzellik ve dirlik vardır.

Kahraman Türk ulusu yeryüzünde nasıl bir değişim anıklıyor. Bunu bütün 
çizgilerile kestirmek güçtür. Her vardığı yerde medeniyet özü olduğuna göre 
yeni bir atılışla medeniyet evrenine giren Türk ulusunun çok şey adadığında 
işkilimiz yoktur. Anafartalar’da, Dumlupınar’da kendisini gösteren ve acunun 
siyasal gidişinde iz yapmak gücünü taşıyan bu varlık bir gün felsefesini, bilgisin, 
tekniğini ve güzel sanatlarını da yarattığında evrensel değişim tarihine başka bir 
bölüm karmış olacaktır.

Soysal ve siyasal her alanda yaptığımız devrimler ve bu devrimlerde ulusun 
doğru duyuşu kaynıyan bir iç gücün belirtileri değil midir? Kaynamayan uluslardır 
ki batmışlardır, batarlar. Bu kaynantıya kulak vererek ulusal enerjiye her yönden 
yol açmak gerektir, insanlığa ün veren bilginler, sanat adamları bu ulusun içinden 
çok yetişti. Güç dolu ulus büyük önderinin elektriklediği çevre içinde elbette yeni 
dehalarını da yetiştirecektir. Sıkıntı ve karanlıklarla dolu geçmiş günlere acırız. 
Bu acı rolümüzde ve yükümümüzde geç kalmanın verdiği acıdır. Yüreklerimizde 
bir sızı olarak dolaşan bu acı, ancak adımlarımızı sık ve geniş atmakla dinebilir.
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Arkamızdan gelecek soylar hızımızda bizi kolay kolay eksikli 
göremiyeceklerdir. Benliğimize takılmış, fakat ulusal ilerleme için zararlı 
gördüğümüz ne varsa atıyoruz. Duyuşlarımızı değiştiriyoruz; oranlarımızı 
değiştiriyoruz; toptan, yaşama dokunuşumuzun en ince tellerini değiştiriyoruz.

Egoizma, bu değişmelerden ürkebilir. Ancak ulusal kalkınmanın ve ilerlemenin 
tılsımlarını bulan, ulusça kalkınmanın tadını alan Türk ulusu her gün daha 
yücelmek için egoizmasmı değil, ileriyi arayan geniş, feragatli büyük duyuşunu 
ve görüşünü kullanacaktır.

Ülkii-Cilt 4, Sayı 24,Şubat ¡935
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Kültür Tarihimiz Bakımından Tarikatler

Osmanlı İmparatorluğunda, medrese ve mekteb teşkilatından başka, halkın 
terbiyesinde tesirini yapmış tekke ve zaviyeler de önemlidir.

Medreseler ve mektebler devletin resmi teşkilatı ile sıkı ilgili oldukla, halde, 
tekke ve zaviyeler bu teşkilattan ayrı ve bazen gizli, bazan açık, halkın arasında 
mensup oldukları tarikatlerin akide ve ayinlerini yaymağa çalışmışlardır. Şeriat, 
medreselerde, tarikat da, tekkelerde, zaviyelerde öğretilirdi. “Şeriat peygamberin 
getirdiği kitap ve sünnettir. Tarikat, peygamber Muhammed’in sireti mahsusasıdır 
ki zahiri riyazet ve ınücahedat; batini kat’ı menazil ve terakkii makamattır.,” (1)

1155 (H. 550) tarihlerinde, 12 fırkaya ayrılmış görülen tasavvuf ehli gitgide 
daha parçalanmış ve bütün İslam memleketlerine yayılan birçok tarikatler halkın 
biribirinden ayrı akidelerle yetişmesine sebep olmuştur.

Bu akideler, bazen birbirlerine o kadar zıt olurlar ki salikleri birbirlerini 
adeta düşman sayarlar. Hele, Sünniler ve sofiler arasında münakaşalar Osmanlı 
tarihinde kan dökmeyi intaç edecek dereceyi de bulmuştur. Kadızade ile sofiyeden 
Sivasi Efendinin münakaşaları taraftarlarını biribirlerine karşı kanlı bıçaklı hale 
getirmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu içinde tarikatler, halk arasında daha ziyade 
hoşgörüliiğün mümessili görünürler. Medreselerin sıkı zühd ve takvalarım 
beğenmiyen ve tenkit eden sofiler, halk arasında medreselerin telkin eyledikleri 
şiddetli dinsel hükümleri yumuşatmağa çalışırlar. Hatta bazıları bu hususta o 
kadar ileri varırlar ki Sünniler nazarında tarikat erbabının küfür ile tehdit edildiği 
vakidir.

Tarikatlerin bu hoşgörücülük rolleri bütün Türk aleminde aynı olmamıştır. 
Halk arasında manevi bir egemenlik kurmayı menfaatlerine uygun bulan tarikatler 
bu egemenliği kurmak için her cemiyetin özel bünyesinden istifade etmişlerdir. 
Buhara’da medrese mensupları hatta Şeyhülislamlar daha serbest bir hayatı terviç 
ettikleri bir devirde XV.ci asır başlangıçlarında tersine olarak dervişler şeriat 
hükümlerinin daha sıkı müdafaa edilmesini istiyorlardı. Bu suretledir ki zamanın 
aristokrasi sınıfına mensub olan medrese mensublarma karşı halkın hukukunu 
müdafa edeceklerini sanıyorlardı.

Tasavvufta, hakikat nuruna nail olmak için mutlaka bir tarikate sülük etmek 
ve bir şeyhe intisap eylemek şarttır.
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Mutasavvıfaya göre, ruhlarımız Allah’tan sadır oluyor, alemi aladan tabiate, 
yani onların tabirince şu alemi esfele derece derece inip nihayet anasır ve ecsam 
ile birleşerek onların nikabı altında gizli kalıyor. Bu bir tenezzül ve ’’hübut” 
(decheance)Ur. Fakat cisimlerde ve eşyadaki bu hakikat ve kudret, tekamül 
kanununa göre cemadattan nebatata, nebatattan hayvanata ve oradan insan mer
tebesine yükselince asıl hakikattan haberdar olmağa ve aslına kavuşmak iştiyakını 
duymağa başlar. Ondan sonra nefsi pakleyip derece derece yükselerek hakka 
vusul ile matlap ve saadete nail olabilir. Şu iki hareketten birincisine tasavvuf 
tabirince seyri nüzuli ve İkincisine seyri uruci diyorlar, işte bu hareket ve seferi 
bize söz ile değil hal ile bildirmek, anlatmak ve urucun muvaffakiyetini temin 
etmek mürşidin ödevidir ve irşat budur.

Mürşitler irşat için üç yol tutmuşlardır: Seyahat, sohbet ve halvet.

Tasavvuf ehli memleket memleket dolaşarak birçok zorluklarla karşılaşmakta 
ve bu zorlukları yenmekte ve bu arada ulema ve fuzala ile tanışmakta ahlaki bir 
kıymet bulmuşlardır.

Sohbet, edep ve irfan ve kemal erbabı ile görüşüp konuşmaktır; halvet ise 
derin derin tefekkür ve teemmüle muvaffak olmak için yanlızlığı ihtiyar etmektir.

Her tarik, bu üç irşat yolundan birine veya diğerine daha çok önem verir.

Hakikat nuruna ermek için bir tarikate gimıeık ve bir şeyhe inahe etmek icap 
edeceğini söylemiştik, inabenin tahakkuku için mürşidin şeyh kıtında şu on şarta 
riayet edeceğine dair söz vermesi lazımdır.

1 - Kimsenin arkasından söylememek ve kimseye iftira etmemek.
2 - Yalan söylememek.
3 - Kimsenin aleyhinde gezmemek.
4 - Namazı vaktile kılmak
5 - Kılınmamış namaz, tutulmamış oruç varsa ödemek.
6 - Ahbaptan ve ülfetten vazgeçip halvete devam etmek.
7 - Gayet az uyumak.
8 - Riyazete devam etmek.
9 - Daima nefsin hilafını işlemek .
10 - Daima kendini ölü görmek.

Bu söz verme ve ondan sonra derece derece yükselmek tarikatta ayrı ayrı şekil 
içinde törenlerle yapılır.
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Şeyhe bağlılık, gelişi güzel bir talebenin hocasına bağlılığı gibi değildir. 
“Tuhfetül’ uşşakin” e göre salik kendini şeyhe tamamile vermekte daim olmak 
lazımdır.

Mürşit elindeki mürit ölü yıkayıcı elindeki ölü gibi olmak gerektir.

Mürit, şeyhin sözünü, hareketini ana babasının sözünden ve hareketinden 
üstün tutar. Babasından ve anasından ziyade sözle ve hareketle şeyhine itaatte 
bulunur.

Bu teşkilatın bir kısmı, yalnız manevi alanda tesir yapmakla kalmamıştır. 
Bektaşilik gibi bazıları siyasi emellere hizmet ettiği gibi Ahi teşkilatı gibi bazı 
teşkilat da tasavvuf tarikiyle bir çeşit ekonomik teşekkül mahiyetini almıştır.

Ahi zaviyelerinde amele ve çıraklardan başka müderrisler, kadılar, hatipler, 
vaizler, ecirler, hasılı kibar ve efadıldan adamlar da bulunuyordu. Ahiliğe kabul 
şartını en iyi ahlak teşkil ettiği için Ahiliğe salik olanlar, temiz, hayırsever adamlar 
idi. Ahi zaviyelerinde türlü işler gören adamlar bulunurdu, imam, müderris, hatip, 
vaiz, silah talimcisi, hattat, şair, rakkaslar gibi...

Zaviyelerde birinci mertebe yani mtiptediler mertebesi yiğitler idi. Yiğitlerin 
zaviyede muntazam bir ahlaki kontrol altında tutulması ve güvenilir adamlar 
maiyetinde terbiye görmesi şarttı. Her çırak yiğitin yol arkadaşı, bir yol atası, 
bir üstadı yani san’at hocası ve piri vardı. Ahi terbiyesi alabilmek için salah 
ve ehliyet sahibi olduğuna dair bir üstadın çırağı hakkında şehadet göstermesi 
lazımdı. Üstadı belli olmıyanlar zaviyeye giremediği gibi üstadı öğrettiği zanati 
helal etmez ve çırağına takdim suretile rızasını göstermezse böyleler de zaviyeye 
giremez ve kardeş olamazdı. Bu şartları haiz çıraklar esasen çanat terbiyesini 
üstattan almış olarak geldikleri için ocak bu gibilerin yalnız, hissi, edebi, sosyal 
eğitimiyle uğraşırdı.

Ocakta bueğitimi gençlere verecek olanlar (muallim ahi) ve (emir) namını alırdı. 
Çobanoğlu Fütüvvetnamesine göre Ahi zaviyelerinde Türkçe Fütüvvetname, 
Tilaveti Kuran, Tarih ve Teracimi ahval, Tasavvuf, Türkçe, Arapça, Farsça ve 
Edebiyat öğretilirdi.

Anadoluda birçok Ahi zaviyelerini gezmiş olan İbni Batuta yemeklerin 
nefasetinden, ve her ziyafetten sonra musiki ve rakıslardan bahsetmektedir. 
Şu hale göre yukarda saydığımız derslerden başka Ahi zaviyelerinde yemek 
pişirmenin, musiki ve raksın ayrıca talim edilmekte olduğu anlaşılır.
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Kılıç ve silah terbiyesi yani bir çeşit spor da vardır. Ahi zaviyesine kabııl 
olunanlar birinci kısım terbiyeyi okuyarak, dinliyerek kardeşlerle ve muallim 
ahiler ve pirlede beraber yaşıyarak alıyorlardı. Halbuki ikinci türlü terbiyeyi 
alabilmek için üç şart lazımdı:

1 - Ahi görmek, 2 - Şeyh görmek, 3 - Genci yani bir adamı okutmuş ve eğitmiş 
olmak.

Demek ki talim ve terbiye iktidarını haiz olmıyanlar bölüğe kabul olunmazlardı. 
Muallim ahi ve pirleryoldaşlar ve yol atası nezaretile his ve nefislerini temizlemeye 
çalışan gençleri zaviyede yaşıyan akidelere, adaba alıştırmaya memur idiler. 
Muallim ahi yetiştirdiklerine, bütün erkanı, farzlarını... öğrettiği gibi ahi 
nizamnamesinin ihtiva eylediği insanlık adabını da pratik olarak belletirdi. Hele 
cumartesi günü akşamlan fiitüvvetname okunur ve gençlere öğretilirdi. Medrese 
aleminde muayyen ders zamanlarının dışında olarak talebe ile müderris arasında 
değetler, genel konuşmalar ve gönül açışı sohbetler yapılırdı.

Fütüvvetnamenin beyanına göre bazı kere gizli olarak yapılması lazım gelen 
bu cemiyetlerde şiirler okunur; zarif adamların menkibeleri nakledilir, meşhur 
kimselerin sergüzeştleri söylenir, kuran ve hadisler okunurdu.

Ahi zaviyelerinde birçok ummi esnaf yağları hayli ilerlemiş olduğu halde 
okuyup yazmak öğrendikten başka eser yazacak derecelere çıkarlardı.Muallim 
ahi programa göre “terbiyekerdesini şöyle mamur eyleye, kim cümle adamlar anı 
göreler; ahiye dua edeler ve terbiyekerdesinden bileler kim o ahi Fütüvvettardır.

Görmez misin dağda biten yemiş ile şehirdeki yemişin ikisinin adı birdir, illa 
lezzeti bir değildir ve pahası bir değildir. Terbiye ile bir taş lal olur, ve perverişten 
ağaç yaprağı atlas olur.”

Ülkü-Cilt 6, Sayı 32,Birinciteşrin(Ekim) 1935

( 1 )  T a s a v v u f  T a r ih i ,  S . 1 7 8
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Yeni Fakültemiz

Türk kültürünün gelişmesinde, ilim alanında ilerlemelere ve buluşlara 
kaynak olacak yeni bir ilim merkezi Ankara’da kuruluyor : Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi.

9 Sonkanun 1935 perşembe günü törenle açılan bu fakülte nasıl bir erge ile 
açılıyor, ödevi ve çalışması ne olacak?. Fakültenin açılış söylevini yapmış olan 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan bu söylevinde Türk kültürünün geçmişine kısaca 
temas ederken: “Eğer tarih bir masal değil, bir hakikatsa dünya tarihinin XVI 
inci asırda insanlığın bütün yüksek değerlerinin ortağı olarak ve bir güneş gibi 
dünyanın gözünü kamaştırarak en yüce katlarda parlayan varlık Türk ulusu idi” 
dedi.

Bir zaman, incelenmesi çok lüzumlu olan türlü tesirler altında, Türk kültürü 
zaafa uğruyor, gerileme başlıyor. Bu gerilemelerin acı sonuçları hepimiz için 
bellidir. Atatürk, Türk milletinin yüzyıllarca süren bu ters talihini yeniyor, ilersi 
zengin, parlak bir tarih açıyor; ve Büyük Önder, tarih içinde Türk ulusuna şu 
parolayı veriyor : “Yüksel Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur! “

Türk nesillerine bu yükseliş için yeni fakültemiz takılmış kanatlardandır. 
Orada, Türk varlığının en derin kaynaklarından, tarihi ile dili incelenecek, 
“Türkiye coğrafyası irdelleri esas tutularak coğrafya bilgisi öğretilecektir.”

Fakültenin ilk dersini veren Prof. Afet, talebeye incelenmek üzere 7 konu 
gösterdi. Sadece bu konuları gözden geçirince, Türk tarihinde anlaşılması gerekli 
ne önemli noktalarla karşı karşıya bulunduğunuz görülür.

Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin değerli çalışmalarına katılacak yeni Fakültenin 
ilmi çalışmaları, Türk tarihine ve “Türk milletinin tarihi şimdiye kadar tanıtılmak 
istenildiği gibi Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Türkün tarihi daha çok eskidir 
ve bütün milletlere kültür ışığını saçmış olan ulus Türk ulusudur” şeklinde 
hulasalandırılabilen Tarih tezimize elbette kuvvetli belgeler katacak, onu daha 
aydınlatacak ve genişletecektir.

Türk dili üzerindeki incelemelerin ilmi önemi meydandadır. Türk tarihi ile 
yanyana Türk dilinin de derinliklerinin ve kurallarının araştırılması bizi bir çok 
yeni hakikatlara ulaştıracaktır.
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Nitekim bu sahadaki 3-4 yıllık çalışmalar, Türk dilinin, nc büyük hazne 
olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Yeni Fakültenin dil zümresinde. Güneş - Dil teorisini de kapsayan Türkoloji 
ile Sümer, Akatı Eti dilleri Çince, Sanskritçe öğretilecektir.

Ayni zamanda S. Arıkan’ın dediği gibi “Bugün Çin, Hind, Elam, Sümer, Eti, 
Mısır, Etrüsk, Grek, Latin kültürleri adı altında anılan ve hepsi Türk atalarımız 
tarafından kurulan bu kültürlerde Türk dili kökleri aramak tarihin bize verdiği 
tabii bir hakkımız olduğu kadar kutsal bir ödevimizdir de.. “

Yurdu tanımak yönünden coğrafya çalışmalarının değenini birkaç sözle 
belirtmek çok güçtür. Bilmek, yapmaktır derler, insan çalışmalarının her sahasına, 
ancak bilgi, metodlarla elde edilmiş doğru bilgi kılavuzluk etmelidir; Bu şekilde 
kazanılmış bilgilerdi iki, insanın yapıcı ve yaratıcı kudretini artırır. Eğer coğrafya, 
bize beşer-diinya münasebetlerini tanıtmak davasında ise bu münasebetleri ilmi 
zihniyetle araştırmak yükümündedir.

Tarih gibi dil gibi coğrafyamızı kendimiz yapabiliriz. Seyyah gözlerinin 
görüşü ile, ancak memleket hikayesi yazılabilir. Yoksa toprağı, ve o toprağın 
yaşattığı ve büyüttüğü inanların ilmi metodlu. sabırlı incelemelerle meydana 
gelebilir.

İlmin arsı-ulusal bir karakteri vardır. Yeni Fakültemize ulus için en değerli 
başarılar dilerken, çalışmalarından bütün ilim aleminin de faydalanacağı 
hakkındaki inanımızı söylemek isteriz.

Ülkii-Ci/i 6,Sayı 36,Şubat 1936

Dil Tarih Coğrafya Fakültesi-Evkaf Apartmanı (1935-1940)
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N. Kansu’nun 
Halkevleri Hakkında Söylevi

Sayın Bayanlar, Baylar!

Her yıl, yurdun her bucağındaki Halkevlerinde bugün için törenler yapılır. 
Bu törenlerle, hem bir yıl çalışarak cemiyetin türlü cepheli ihtiyaçlarından bir 
kaçını karşılamağa uğraşmış ve yeni çalışmalar için hazırlanmış Halkevlerinin 
yıl dönümü, hem de bu Halkevlerinin ülkülü ve şuurlu çalışmalarına katılacak 
yenilerinin açılışları kutlanır.

Bu münasebetle, bugün memleketin 136 yerinde bir çok yurddaş bu çatıların 
altında toplanmış bulunuyor. Hepsi bir heyecanı ve bir ülküyü selamlıyor. Radyo 
bu mutlu hadiseyi yurdun her köşesine yayıyor. Memleket yayım sayfalarında bu 
hadiseyi anacak.

Tabiatta her hareket bir tesir ve aksitesirle izah olunur. Bunun en klasik örneği 
fizik kitaplarında taşın su yüzüne atılışı ile verilmektedir. Her kültürel ve sosyal 
hareket de bir tesirdir ki bunun dalgalar ve yeni yeni tesirler yapmamasına imkan 
yoktur. Bugün, bu toplantılara vesile olan Halkevleri Türk sosyetesi içinde nasıl 
bir ödev sahibidir. Bu evlerin tesiri Türk çeveninde nasıl akisle dalgalanıyor? 
Bunu düşünmekte ve incelemekte fayda vardır.

Şahsiyet sahibi ferdler, zaman, zaman kendi içlerine çekilirler ve ken
di muhasebelerini yaparlar. Bu, onlara kuvvet ve yeni ilhamlar verir. Sosyal 
hareketleri de müşterek vicdanın kontroluna sıksık sermekte fayda vardır. Bu 
kontroldan o harekete katılanlar güven ve cesaret alırlar.

Buradan, büyük türk kalkmışının neticelerinden, istikametlerinden ve 
bu kalkınış hareketi içinde Halkevlerinin vazifesinden bizi aydınlatmış olan 
büyüklerimin sözleriyle mevzuumu değerlendirmek isterim.

“Halkevlerinde ulusal ve sosyal hayatın temelleri terbiye suretinde, öğretim 
suretinde, konuşma suretinde mütemadiyen kurulmalıdır; bunu iltizam ediyoruz. 
C. H. Partisinin Halkevleri vasıtasıyla memleket içinde güttüğü kültür politikası, 
bu vasıta ile ilmi ve fenni, güzel sanatları yaymak, bu memleketin siyasası, 
ekonomisi hakkında en yeni ve en doğru malumatı ortaya dökmektir.”

Ve
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“Türk milleti yalnız nüfusunun sayısı ve memleketin genişlik ölçüsü ile değil; 
yüksek vasıfları, asil kanıyla layık olduğu bir mevcudiyet olarak kendini aleme 
duyulmalıdır.

Biz Halkevlerinin arkadaşlık havasının hararetiyle ısınan çatıları altında 
ulusumuzun tektek olmaktan çıkarak, sulhleşerek, cemiyetleşerek hacmi, irtifaı 
ve cevheri ile kendisini bir granit kütlesi halinde istikbale arzedeceğine kaniyiz.”

Şimdi Halkevlerinin çalışma yıllarında durmadan artan kültür emeklerinin 
sonuçlarını toptan göstermeğe imkan vermek için sizlere bazı rakamlar vereceğim:

İlk Halkevi 1932 yılında açıldı. Bu açılışı kovalayan yıl içinde Halkevlerinde 
915 konferans verildi; 373 konser dinlendi. 511 temsil yapıldı ve 150.000 kişi 
kitap okudu.

Ellerimizde bulunan 1935 bilançosuna göre bu yıl içinde 103 Halkevinde 
2243 konferans, 776 konser verilmiş, ve 782 temsil yapılmıştır. 642.000 yurddaş 
kitap okumuştur.

Aynı yılda 495 köy gezintileri olmuş, 21.000 kişi bu gezintilere katılmış, 
194.000 yurddaşa türlü konularda da dersler verilmiştir. Bazı Halkevlerimiz, 
okumayı ve bilgiyi çevrelerindeki köylere yaymak için köy okuma odaları 
açmışlar, düzenlemişlerdir. Dışarıda göreceğiniz fotoğraflar, dergiler, eserler, 
grafikler Halkevleri üyelerinin türlü çalışmalarının bir kısmını tanıtmak istiyor.

Bu bir yıl içinde Halkevlerine türlü çalışma vesileleri ile girip çıkmış toplantı 
yapmış yurddaşların sayısı iki milyonu geçti.

Sosyal kurumlan değerlemek, onların kuruluşlarındaki erge ile uygunluklarını 
anlamak için, yaptıkları işlere göz gezdirmek en doğru yol değil midir?

Medeniyet denilen şeyin tarifi güçtür. Kamuslarda; medeniyet cemiyetlerin 
fikri, sınai, ahlaki... inkişaf tarzıdır; yolundaki anlatışında da onun dinamik hüviyeti 
görülür. O insan adını verdiğimiz büyük kudretin elinde onun bütün melekelerine, 
ihtisaslarına uyarak uzun çağlar içinde aydınlatılmamış olsaydı beşer tarihi, aynı 
sözlerin ve hareketlerin ağır, bir teviye tekrarlanmasından ibaret kalırdı.

Zeka ve enerji dolu insan eseri olan tarih içinde Türk ulusunu takip edelim. 
Onu dünyanın dört bucağında bulmakta güçlük çekmiyoruz. O, o kadar derin ve 
tükenmez bir hayat haznesidir ki, medeniyet beşiği olan öz yurdundan uzaklarda 
bile nerelerde dolaşmış, nerelerde yerleşmiş ise oralarda bir kültür ve hamle 
unsurudur. Şuradan zaif görünür; fakat buradan bütün kuvveti yerindedir. Şu 
devirde sönük gibidir; fakat başka bir devirde bir yanar dağ kadar velveleli ve 
hareketlidir.
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Zaman uzunluğu içinde destanları kaydedilen bu millet, ancak medeniyetin 
öncüsü olabilir. Atalarımızda yaşıyan bu inanda yakın çağlarda bazı zaaf ve 
durgunluk alametleri gördüğümüze çok acınırız. Fakat gözlerimizi hemen bu 
devri aşarak kafasında bilgi, yüreğinde inan, elinde sanat, duyuşunda zevk dolu 
Türk varlığına atınca orada engin ve parlak istikbalimizi bulmak için bol bol 
kudret kaynaklarına kavuşuruz.

Askerlikte, politikada, sanat da, ekonomi’de bugünkü başarılarımızı bu derin 
kaynaklar izah edebilir. İlimde, güzel sanatlarda velhasıl bütün büyük bir kültürde 
muvaffakiyetler yaratmamıza da gene bu kaynaklardan beşli Türk zekası, Türk 
enerjisi ve Türk kapasitesi teminattır. Değerli bir sosyologun dediği gibi, sosyal 
organizasyon belli bir zaman içinde geniş ölçüde içgüdü, alışkınlık, duygu isidir. 
Sosyal ilerleme, bunun tarsine, geniş ölçüde insanın fikri hayatımın mahsulüdür. 
Medeniyet denilen şey de bu fikir ve zekanın meyvasıdır.

Sayın dinleyicilerim!

Halkevleri konusundan ayrıldığımı hiç sanmıyorum. Yukarıda çalışmalarına 
birkaç rakam ve örnekle işaret ettiğim Halkevleri milletçe hem kaynağa, hem 
ileriye varmak için açılmış çalışan birlik, atılma, araştırma merkezleridir. Bunların 
her yıllık gayret yekûnları bizi bir taraftan varlığımızı almağa götürüyor, bir yandan 
ileri atılışlar için kafalarımızdaki, yüreklerimizdeki gayretlere kımıldatarak büyük 
kültür varlığına sürüklüyor. Gün geçtikçe bu Evlerin Türk devrimi içinde derin anla
mı büyüyecek; onların sosyal ve kültürel olgunlaşmamızdaki önemi genişleyecek, 
fertleri cemiyetleştiren, topluluk içinde ferdleri şahsiyetlenlendiren rolü artacak.

Biz, bütün Halkevi çocuklarının, kulaklarımızda büyük şef Atatürk’ün, şu 
yüce sözleri çınlamaktadır:

“Yüksel Türk, senin için yükseliğiıı hududu yoktur !”

Ülkü Cilt 7, Sayı 37, Mart 1936

Ankara Halkevi Açılış Töreni-9 Ocak 1936
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Hasan Ali Yücel, Fransa’da Kültür işleri,

İstanbul, Devlet Basımevi, 1936

İstanbul’daki kültür kuramlarım tanıtmak üzere İstanbul Kültür Direktörlüğü 
bir kitap çıkardı. Bu kitapla İstanbul okullarını, müzelerini, kütüpanelerini ta
nımak fırsatını bulduk.

Yabancı ellerdeki kültür kuramlarını da tanımaya ihtiyaç, var; iki yönden. Garp 
irfan alemile yakından temastayız. Bu temasımız, gittikçe artıyor ve artacaktır. 
Birçok gençlerimiz, aydınlarımız, ilim ve teknik bilgilerini yükseltmek için Garp 
kültür kuramlarından feyiz almak ihtiyacındadırlar. Bu bakımdan, memleketin o 
kurumlan bilmesine ve tanımasına lüzum vardır.

Her memleketin irfan ve eğitim sistem ve şebekesi o memleketin ihtiyaçlarına 
göre düzenlenir. Bu doğrudur. Ancak her memleket diğer memleketlerin 
tecrübelerinden, çalışma metodlarının semerelerinden faydalanır. Mukayeseler, 
ekseriya birçok hataları düzeltir, ve yeni icaplara işaret verir.

Haşan Ali Yücel’in yeni eserinden anlıyoruz ki bazı yabancı memleketlerin 
maarifini tanıtmak üzere yazılmış türkçe kitaplarla, birçok makaleler vardır. 
Yücel, Fransa’da Maarif Müfettişliği vazifesile bulunduğu zamanlardan istifade 
ederek Fransa kültür örgütünü incelemiş, eserler karıştırmış, ve memlekete 
döndükten sonra bize böyle değerli bir eser veriyor.

Eser, bir giriş (methal) ile 8 bölümden ve bir de bibliyografya’dan mürek
keptir. Kitabın sonunda temiz basılmış, fotoğraflar, vc Fransa kültür örgütlerini ve 
bunların birbirleri ile ilgi ve bağlılıklarını ve kitabın metninde verilen malumatı 
şemalar halinde gösterir vazilı ve faydalı tablolar vardır.

Giriş kısmında Fransa maarifinin öğretim ve yönetim sistemi anlatıldıktan 
sonra bölümlerde, bu sistem içindeki her derece ve cins kuramların maksatları, 
giriş ve tahsil şartları v. s. izah edilmektedir. Eser, bu bakımdan bir kılavuzdur. 
Fakat H. A. Yücel yalnız, bununla kalmamıştır. Bölümlerin birçoğunda türlü 
örgütlerin ve kuramların sosyete içindeki vazifelerini izah ederken inkişaf ve 
tehavvül safhalarına da temas etmiş, ve bize, birçok yerlerde kısa, ve faydalı 
tarihçeler yapmıştır.

VIII inci bölüm istatistik malumatıdır. Bu bölümde Fransa maarifini bütün 
şümulü ile ve bol rakamlarına dayanarak istatistik öğreniyoruz.
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Kitabın çok enteresan bir kısmı da bibliyografyasıdır . Bu bölümde, yabancı 
memleketler maarifine ait türkçe eserleri ve makaleleri görüyoruz. İkinci bir 
kısımda da Fransa maarifine dair fransızca çıkmış kitapların, broşürlerin, 
makalelerin, nutukların bol ve tasnifli bir bibliyografyasını buluyoruz.

Kitabı, münderecatı itibariyle tanıtmağa çalıştım . Bu kısa izahta kitabın değer 
ve faydasını, ve hele H. A. Yücel gibi maarif işlerile yakından ilgili bir arkadaşın 
da ismini taşıdığını göz önünde tutunca, belirtmeğe kafidir sanırım

Ülkü-Cilt 8, Sayı 44,İlkteşrin(Ekim) 1936

Haşan Ali Yücel, Feyhaman Duran ve İbrahim Çallı ile
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Türk Inkilabı

Cumhuriyetin 13. yıldönümü münasebetiyle verilen konferansa aittir.

TÜRKİYE Cumhuriyetinin XIII üncü yıl dönümünü büyük coşkunlukla 
kutluladığıınız bu günde onu sımsıkı bağlı ve bugünkü şerefli mevcudiyetimizin 
sağlam ve feyizli bir temeli olan Türk inkılabını da beraber selamlıyor, beraber 
kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, yalnız bir politik rejimin adı değildir. O aynı zamanda 
bir milleti dirilten, yeniden yuğuran ve şekillendiren bir ruh ve iç değişikliğini 
ifade eder ki buna “Türk inkılabı” diyoruz. Bu inkilap nasıl başladı, nasıl yü
rüdü ve istikbali nedir?.. Bunu bu mutlu günde bir daha düşünmek, bir daha ha
tırlamak hem bir vazife, hem de ulusal gurur ve gayretimizi tahrik ve teşvik edici 
en yerinde bir vesiledir.

Türk inkilabına bir başlangıç olarak bu inkilabın kanunlarda, adetlerde, 
yaşayışta bir değişiklik yapmaya başladığı günleri bulup göstermek kafi değildir. 
Türk inkilabı hakikatte her yönden, Osmanlı rejimine sırt çevirmek ve medeni
yet aleminde değerli bir varlık olarak yaşamak kararının verildiği günden baş
lar. Başındanberi mantıki ve şuurlu bir yürüyüşle inkişaf eden bu inkilabın ilk 
adımı bu karardır. Esbabı mucibesini istikametini; derinleri ve uzaklan gören 
dehasına borçlu olduğumuz bu kararı, Atatürk, Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basmadan önce İstanbulda vermiş bulunuyordu. Mâzinin, halin, istikbalin 
inceden inceye tahlil ve tahkikine istinat eden bu kati karar şu idi:

“Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş , ömrü tamam olmuştu......Bu vaziyet
karşısında bir tek karar vardı; o da milli hakimiyete müstenit, bila kaydüşart 
müstakil yeni bir Türk Devleti tesis etmek.”

Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Bu Devletin 
dayandığı bütün bir nizam çürümüş ve çökmüştü; Türk milleti artık böyle çürü
müş ve tefessüh etmiş bir nizam içinde teneffüs edemez, mevcudiyet ve inkişaf 
gösteremezdi. Bunun için de bu nizamı tamamı tamamına bırakarak ulusun ha
kiki iradesine, hakiki ihtiyaçlarına uygun yeni bir Türk nizamı kurmak gerekti.

İsabetli, Türkiye Cumhuriyetinin bugünkü şerefli ve kudretli mevcudiyeti ile 
sabit olmuş bu kararın safha safha inkişafını takip edelim :
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İnkilabın ilk safhası Türk kurtuluş davası olarak başladığı sırada Osmanlı 
nizamının ve anlayışının büsbütün zıddı yeni bir idrake şahit oluyoruz :

Bu da İsmet İnönü nün bir söylevinde dediği gibi “kuvvet önünde İm
paratorluğun teslimiyetine karşı, Türk inkilabının red ve mücadele kararıdır.”

Türk topraklarını yabancı istilalardan kurtarmak için girişilen milli mü
cadelenin bütün safhalarında Türk milli varlığı, müstakil yeni bir Türk Devleti 
kurmak parolasının istilzam ettiği bütün şartlar önünde asla irkilmedi. Ne dış 
alemin tehdit ve tazvikleri, ne de içerinin bozguncu unsurlarının çıkardığı çe
şit gaileler.. Türk inkilabını yolundan alıkoyamadı, İnönü sırtlarında kurtuluş 
savaşının ilk muvaffakiyetleri elde edildiği zaman, Türk milletinin makus talihi 
yenilmişti. Millet kati neticeyi de Sakarya’dan sonra Dumlupınar’da Önderinin 
sevk ve idaresi ile kazandı. Artık Türk ulusu, müstevlileri yenmiş, muzaffer 
olmuştu.

Hedef Türk milletinin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik velhasıl her yönden 
kurtuluşu, yükselişi saadet ve refaha erişi idi. Askeri zafer bunun kutlu bir 
başlangıcıdır. Halbuki Türk milletini asırlardanberi ilerlemekten, onu medeni 
milletler ailesi içinde hatırı sayılır bir varlık olarak yaşamaktan alıkoymuş birçok 
engeller vardı ki bunları yenmeyince bu askeri zaferin neticelerinden istifade 
edilemez, ulus, hakikaten kurtarılmış sayılamazdı.

“Milletin vicdanında ve istikbalinde ihtisas ettiği büyük tekamül istida
dını bir milli sır gibi vicdanında taşıyarak sıraları geldikçe bütün içtimai 
heyete tatbik ettiren” Büyük Önder, Dumlupınar zaferinden sonra ve saltanatın 
ilgasının akabinde bir beyanatında “yeni Türkiyenin yenileşme işi daha sonuna 
varmamıştır” ve Cumhuriyetin ilanından sonra da İzmirdeki bir nutkunda; “Atılan 
adım bundan sonra atılması lazım gelen adımların başlangıcıdır“ demekle büyük 
Türk inkılabının devamına işaret etmişlerdi.

Bu inkılap yüksek bir şevki idare ile içtimai heyetin bütün müesseselerinde 
gerçekleşti. Bu değişmeler yalnız zahiri ve bir kalıp değiştirme ile tarif edilemez, 
mecelle yerine Türk medeni kanununun konulusu bir içtimai hayat sisteminden 
başka bir hayat sisteıırne geçilişi; fesi atıp yerine şapkanın giyilişi bir zihniyetten 
sıyrılıp başka bir zihniyete intibak edişi ifade eder. Bunun gibi mesela yeni Türk 
alfabesi de yalnız okumayı ve yazmayı kolaylaştırmanın bir vasıtası değil, Türk 
milletinin şark kültür camiasından kurtulup garp kültür camiasına iltihakının bir 
remzidir.
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Türk kültürünün ve Türk sosyetesi’nin zatında şeriat bağlarının tesiri büyüktür. 
Osmanlı imparatorluğunun dağılmasını ve çökmesini intaç eden amillerden 
birini de bu İmparatorluğun, siyasi, adli, idari teşkilatını İslam şeriatı esaslarına 
bağlamış olmasında ve zaman ve mekana göre değişemeyen bu ahkama bağlı 
kalması yüzünden Devleti ve milleti idareden aciz kalışında aramak lazımdır. 
Halbuki Türk inkilabı, ulusal zeka ve kudreti yeni medeniyet şartlarına intibak 
ettirince Türk kültürünün ve Türk sosyetesinin kurtuluş ve yükseliş yolları 
açılmış oldu.

Bir sosyal bünyeyi “geri, fena, eski haksız ve zararlı ne varfa bunlardan 
kurtarıp yerine iyiyi, doğruyu, faydalıyı koymak” ve bunun için de zaman un
surunu en kısa haddine indirmek ancak disipline dayanan bir metodla müm
kündür. Bütün bir millet bünyesini en derin nesçlerine kadar böyle bir ame- 
liyeye maruz bırakmak büyük bir iştir. Bütün bir dünyanın hayretle gördüğü 
böyle bir inkilabı, ancak medeniyeti derin ve uııgin Türk milleti ile, onun bütün 
karakterlerini nefsinde toplamış Büyük Şefi yapabilirdi. Başka herhangi bir 
memlekette gerçekleşmesi çetin mukavemetleri tevlit eden bu inkılapların her 
birinin Türkiye’de intizam içinde ve memleketin maddi ve manevi servetlerini 
rahnedar etmeden oluşunu ancak Önderin milletin akıl sağlığını ve kapasitesini 
sezişinde ve millette kazandığı büyük ve derin sevgi, saygı ve inanda bulmak 
mümkündür.

Türk milleti, Atatürk, Türk inkilabı.. birbirlerine o kadar kaynaşmış realite
lerdir ki bunlardan herhangi biri mevzubahis olunca ötekisini hatırlamamak ve 
görmemek imkanı yoktur. Yine bu sebeplerdir ki : Türk milletinin bugün, yarını 
düşünülünce, onu tahrik eden, yaşatan ve ona istikbal hazırlayan muharrik 
aranılınca bunu bir tek kelime ile bu rejimin içinde buluyoruz? Kemalizm.

Yapan milletin tarihinin zenginliği ve derinliği, Türk devrimmin sahne ol
duğu toprağın coğrafi vaziyeti ve vuku bulduğu zaman ve bu zamandaki şanlar 
bakımından evrensel tesirlerinde şüphe olmayan Türk inkilabı ideallerinin bir 
çoğunu hakikat yapmış olmakla beraber o bir zihniyeti, bir ruhu ifade etmek iti
bariyle hala devam etmektedir. Ve edecektir de...

Cumhuriyet Halk Partisinin programında partinin Cumhuriyetçilik, laiklik, 
halkçılık, milliyetçilik ve devletçilik vasıfları yanında ayrıca bir vasıf olarak 
yer alan inkilapçılık bir dinamizmayı anlatır. İnkilapçı parti ve onun Hükümeti 
bir taraftan bütün yapılmış inkilap eserlerinin bekçisidir; onların sarsılmasına, 
gerilmesine asla müsamaha edemez. Diğer taraftan yükseliş hamlesi bitmemiştir. 
Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin fevkine çıkarmak için normal 
şartların ve imkanların üstünde çalışmak zaruretindeyiz.
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Türk devrimi ilk bakışta yıkıcı görülür. Hakikatle bu inkılap yeni bir medeniyete 
susamış olan Türk içtimai muhitine garp medeniyetinin çalışma ve düşünme, 
metodlarım, tekniklerini samimiyetle getirmek ve Avrupa medeniyetini halkeden 
bu metod ve tekniğin bu temizlenmiş muhitte, işlenmeye muhtaç tabiatta orijinal 
bir Türk varlığının yaratmasına meydan bırakmak için bu Cemiyeti ¡skolastik 
medeniyetin bütün tesirlerinden temizlemeye mecburdu. Bu vazifesinde İslahatçı 
olamazdı; oportinizmaya gidemezdi. Tanzimat ile asla mukayese edilemeyecek 
bir zihniyet ve cesaretle bu yıkma ameliyesini yaptı. Bu ameliyenin istihdaf ettiği 
inşa zihniyetinin felsefesi şu idi:

“Türk milleti olarak var olmak ve büyük insan ailesinde yüksek bir cemiyet 
olarak yaşamak Türk inkılabının gayesidir. Türk inkilabı büyük insan ailesinin 
saadetine hizmet etmeyi vazife sayar

Türk inkılabı Türk Cumhuriyetinin varlığı gibi ebedidir. Hayat mefhu
munda bir daimilik, bir tekamül zaten vardır. Ancak XX nci asrın medeni beşer 
zümrelerinin ilerleyişlerinde tekamülden ziyade dev adımları görülüyor. XX nci 
asrın adamı için kilometre bile mesafe mikyası olarak kısa geliyor. Adet, tekrar 
ilavesile vücuda gelen bir kemiyet anlamı olmaktan çıktı. Asrın bu çalışma ve 
ilerleme mikyasına göre de Atatürk Türkiye’sinde Türk’e (İnkilapçı T ürk) demek 
ne kadar yaraşır ve ne kadar yerindedir!

ÜIkii-Cilt 8, Sayı 45, İkinciteşrin(Kasım) 1936
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Halkevlerinin Kuruluşu

19 Şubat’ı takib eden her pazar, artık memleket ölçüsünde ulusal bir bayram 
olarak kutlanmaktadır. 19 Şubat, Halkevlerinin kuruluş yıl dönümüdür. Bu yıl 
dönümüne, kendi cebhesinden en uygun ve güzel armağanı C. H. Partisi her yıl 
20-30 halkevi daha açmakla veriyor. Partimizin sayın Genel Sekreteri bu yıl da 
31 yeni halkevi açıldığım tesbit ettiler. Bununla memlekette halkevi sayısı 167 
ye çıkmış oluyor.

Partimizin kültür merkezleri olan Halkevlerinin değerini ve amacını isabeti ve 
ulviyeti ile belirten nutuktan sonra, ben halkevlerinin işleri ve görüşleri üzerinde 
size kısa malumat vermekle iktifa edeceğim.

1936 yılı içinde program ve yer hazırlamalları gibi sebeblerle, bazılarında 
ilerdeki çalışmalarının selameti ve inkişafı uğrunda durgunluklar olmakla beraber, 
umumiyetle halkevlerinin maksat yolunda iyi ve verimli çalışmış olduklarını 
haber verebilirim.

Halkevlerinin arasıra toplantılar tertib etmekle ve milli bayramları kutlamağa 
önayak olmakla vazifesinin bittiğine kanaat getirmekten çok ileri olan ve olanları 
partimizin hakiki birer kültür merkezi sayan zihniyet, yurdun her köşesinde bu 
uğurda ödev alan ve çalışmaya geçen ülkülü arkadaışlar tarafından benimsenmiştir.

Çatısı altına çevresindeki inanlı ve ülkülü yurddaşlardan bir kısmını toplayabileıı, 
onları sistemli ve metodlu kurabilen, mesuliyet ve şeref taksimi yapabilen, onları 
sistemli ve metodlu bir çalışmanın yeni yeni hedeflere ulaştıkça, bunu zevki ve 
gururu ile yorgunluğu unutturucu yoluna yöneltebilen her halkevi, şartlar ve 
imkanlar göz önünde tutularak, ümit edilen verimle randıman verebilmiştir.

Basit ve ulvi bir gençl iğe ıniiessesenin kudsiyet ve hizmetini telkin edebi lmekte, 
halkevini her zaman çevresinin en nezih entelektüel, en halkçı ve en munis yeri 
haline koyabilmektedir.

Memleketin her köşesinde çalışma; yetişme ve yeni, güzel bir şeyler yapma 
iştiyakiyle çırpınan aydın ve seçkin elemanlar muhakkak vardır. Muvaffak 
olmanın başı bunları meydana çıkarmak ve beraber çalışmak imkanlarını 
hazırlamaktır. Hangi halkevi, çevresinde halka isabetli davalarımızı seve seve 
dinletecek kudrette, iyi ve güzel konuşan beş on genç bulunmadığını ileri sürerse 
haklı görülebilir.
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Hangi halkevi, çevresinde güzel sanatların herhangi bir şubesinde, hiç olmazsa 
muhitine göre yüksek bir istidadı olduğu keşfedilmiş bir iki yurd çocuğunun 
bulunduğundan habersiz görünürse, mazur sayılabilir.

Hangi halkevi, çevresinde güreş gibi, cirit gibi eski ve milli oyunlara, futbol, 
voleybol, kayak gilbi heveslileri pek çok sporlara ve hele atıcılığa biniciliğe, 
avcılığa, denizciliğe merak eden elli altmış gencin henüz mevcut olmadığını 
iddia etse, bu, onun muhitini tanımamış ve yoklamamış olduğundan başka neye 
hamledilebilir?

Hangi halkevi, hamiyet ve misafirperverliği bir milli anane olarak tarihe kalmış 
ve düşmanları tarafından bile darbımesel olmuş Türk halkının, refah seviyesi 
ne olursa olsun, hayırlı ve verimli olacağına akıl erdirdiği herhangi ibir sosyal 
yardıma kayıtsız kaldığını ileri sürerse, bu hal ancak o halkevinin programlı ve 
sistemli bir harekete henüz geçmemiş olmasından başka neyi ifade eder ?

Köylülerle şehirlilerin, birçok şehirlerimizde bütün işleri güçleri bütün temasüarı 
ve alakaları birbirine bu kadar girift olduğu için dünyanın en doğru olarak sınıfsız 
ve tezadsız bir milleti olmağa hakedişiniz meydanda dururken, hangi halkevi, şehir 
çocuklarının köylü kardeşlerine bigane kaldığını ve köylere giderek herhangi bir 
hizmetten kaçındığı, çalışmasının mazereti olarak gösterebilir?

Her şubenin ihtisasa ihtiyacı olmakla beraber, buna malik olan bu hususu bir 
iki üye ile temin edene kadar durgun ve verimsiz kalmasına hiç bir makul sebeb 
gösterilemez.

Mesela: bir müzik öğretmeni olmayan müzik kolu radyo ve gramofonla 
devamlı neşriyat yaparak halka müzik zevki ve kültürü yayabilir, halk türkülerini 
toplamağa çalışabilir, halk oyunlarını ve halk rakslarını, tertib ve teşvik edebilir, 
ve yine bunun içindir ki, köycülük, kitabsaray, halk dersaneleri, sosyal yardım 
gibi şubelerin her halkevinde açılması ancak bu işlere kendini verecek ülkülü 
elemanların varlığına bağlıdır. Ve bunlar da memleketin her köşesinde muhakkak 
vardır.

Yukarıda serdedilen ve müsbet cevabları kendi işlerinde hazır ve belli olan 
sualler, her çalışkan halkevi tarafından bir kere kendi kendine sorulmuş ve buna 
göre yeni bir kalkınma ve hazırlanma yapılması ile, orada halkevi bütün canlılığı 
ve verimli belirmeye yönelmiştir.

Halkevlerine muvaffak olmak mukadderdir. Çünkü onlar, Kemalist rejimin 
halk terbiyesi ve halkın kültürel ve sosyal yükselmesi bakımından en esaslı 
kurumlarındandır. Ve inkilabçı Atatürk çocuklarının ellerinde gelişmektedir.
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Size bugün dağıtılan broşürler, gerek Ankara Halkevinin ve gerek diğer 
Halkevlerinin 1936 yılı içinde nasıl çalıştıklarını ve birçok halkevlerinin çatıları 
altında toplanan gençlerin ideal uğrunda şuurlu ve heyecanlı gayretlerinin hesabını 
gösterecektir. Orada temsil; konser, konferans, ve diğer saylerin kabarıklığı elbette 
sevinç verici bir şeydir. Fakat asıl önemli olan cihet birçok halkevlerinin halka 
daha faydalı, daha yakın olmak için buldukları ameli tedbirlerdir. Memleketin her 
köşesine yayılan halkevlerinde her meslekten yurddaşlar, birbirlerini tanıyarak, 
birbirlerine faydalı olmayı ve birbirini yetiştirmeyi bir millet vazifesi telakki 
ederlerse ve bunu çalışmalariyle ve eserleriyle gösterirlerse, bunun büyük inkilab 
ve istikbal davasındaki azametli tesirini sezmemek ve görmemek mümkün 
müdür?

Şeflerinin en büyüğünün Atalığına mazhar olarak inkilaplarm en insanisi ve 
en halkçısı içinde yetişerek kendini vatan ve millet hizmetine hazırlamakta olan 
Türk halkına ne mutlu. Onların halkevleri gibi evleri, ve içinde yetişecekleri ve 
yetiştirecekleri mektepleri var.

Ülkü-Cilt 4,Sayı 46, Mart 1937
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Inkilap ve Sanat

Şiirin modası geçtiğini ve şairin cemiyet üzerindeki eski sihirli nüfuzunun 
kaybolduğunu iddia edenler, cemiyet uğrunda sanatını seferber eden şairlerin 
bir başlıcası olan Puşkin 'e bütün dünyanın gösterdiği emsalsiz alâkayı görerek 
nasıl yeni tevillere sapacaklar, bakalım.

Cemiyetin kaynaştığı ve gelişme yollarını aradığı bir devirde, kendini 
kabuğuna çeken şairlerin nasıl telâkki edildiğini, bizlerden dinleyip okusanız, 
bitaraf olmayışımıza, onların bir nevi erkinliği gibi gösterdikleri bu inziva ve 
rukûdete eremediğimiz için henüz çiğ ve çığırtkan olduğumuza hükmedebilirsiniz. 
Fakat işte, yıllarrın bilgisi, görüşü ve durup dinlenme bilmez etüdü ile bir çok 
dünya ve memleket işlerinde en salim düşünceyi ve görgüsü edinmiş olduğuna 
kendisini yakından tanıyanların, eserlerini ve işlerini takip edenlerin kani olmuş 
olduğu Nafı A tu f Kansu ’nun bunlar hakkındaki hükmünü ve tetkikini okuyunuz. 
Karşılıklı ve uzun bir konuşmanın ağzından çıkan cümlelerden bazılarını aynen 
zaptetmek suretiyle husule gelmiş bir hulâsasını size dekorsuz ve derli toplu 
sunuyorum.

B ehçet K em al Çağlar

Yeni Türkiyenin yaşama ve yükselme şartları olarak kabul ettiği prensiplerden 
biri de inkilâpcılıktır. Ve “Vatanın bu günkü tam kurtuluşunu ve milletin şerefli bir 
İçtimaî heyyet olarak istikbale gidişini inkilâp semerelerine medyun” olduğumuz 
için bu vasfa laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik ve devletçilik 
vasıfları kadar sadakat ve inanla bağlanmış bulunuyoruz.

Bu prensibin kudret ve şümulünü, büyük Şef, bizzat hayatı ve eserleri ile 
tebarüz ettirmiş bulunmaktadır. Türk inkilâbı ve inkılapçılığı ne, her hangi bir 
siyasî rejimin yerine diğer bir siyasî rejimin geçişi kadar basit ve nede bir içtimai 
nizamın yerine diğer bir İçtimaî nizamın gelişini istihdaf eden, “tesbit olunmuş 
çerçeve içindeki” inkilâplar kadar kısa ve dardır. Türk inkilâbı, millî ve İnsanî 
bütün beşer müesseselerinde en mükemmeli hedef bilen ve buna doğru hiç 
durmadan ilerliyen daimi bir oluşu ifade eden bir inkilâptır.

“Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük 
medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafi ile atinin yüksek medeniyet ufkunda 
yeni bir güneş gibi doğacaktır,” Müjdesini veren en büyük inkilâpçı, Türk
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inkilâbının daima kaynıyacak ruhunu en kudretli bir tarzda ifade etmiş olduğu 
gibi bu inkılâp içinde ve uğrunda çalışacak olanlara da çok çetin ve şerefli 
vazifelerini göstermiş oluyor.

Her cemiyetin milletler ailesi içinde bir varlık olarak tutunabilmesi için 
bizzat bazi karakterlere sahip olması şarttır. Bu karakterlerle hayatiyet eseri 
gösteremiyen cemiyetler tarih dalgası içinde silinip gitmiştir. Türk milletinin 
karakterleri, onu insanlarca malûm olan zaman imtidadı içinde yalnız bir varlık 
olarak göstermekle kalmıyor; bundan daha başka, onu dağıldığı her yerde bir 
medeniyet amili olarak tanıttırıyor. Yeni tarih tezimiz, bu hakikatin hergün yeni 
bir delili, yeni bir definesi ile kuvvet bulmıyor mu?.. Bir millî varlığın, hele 
medeniyet aleminde ibda’cı tanınmış bir milletin varlığında büyüktür. Onlarsa bu 
muhitlerde yalnız büyük ve asil heyecanların ve fikirlerin statik bir şaheseri gibi 
kalamaz. En değerli nutuklarından birinde İsmet İnönü’nün dedikleri gibi, onlar, 
“Çetin bir mücadele hayatında uğraşacak unsurların, yüreklerinde kuvvet, neşe, 
hayat ve azmi bulunanların muvaffak olabilmeleri için hem başlangıç noktası, 
hem devam vasıtası, hem neticeye ermenin tesiri ve tılsımı”dırlar.

Bıı tılısımdan, Türk milletinin yeni medeniyetler için savaşa girişmiş yeni 
nesli kendisini mahrum edebilir mi?..

Güzel sanatları bu asil ülkü içinde ve bir insan oğluna en heyecan verici bir 
hayat felsefesi ile düşünüldükten sonra onu her hangi marazi doktrinlerin dar 
çerçeveleri içine sokmaya imkân yoktur.

En çok bir kitleyi kucaklamıyan en çok kitleyi en çok enerjiye ve iyiliğe 
siirüklemiyen ve onu millî ve İnsanî mukadderat üzerinde en çok düşündiirmiyen 
eser, İçtimaî bakımdan bir sanat eseri değildir, ismini hatırlayamadığım ve 
sanatkâr geçinen bir yabancı muharrir eserini 300 tane bastırmakla öğünmüş. 
Sanat sanat içindir doktrinine göre, yalnız sahibini tatmin eden eser de bir sanat 
eseridir.

Bu adam bir tekkede, bir manastırda zikr ve vecd ile Allahına kavuştuğundan 
dolayı teselli duyan münzeviye benzer. Eğer inziva hayatı, bu günün ve yarının 
azemi toplu ve mütesanit medeniyet şartlan içindeki insanın vasıfları olabilecekse, 
kendi içini yaşayabilecek adam aletiyle bir sanatkârdır. Fakat yirminci asrın 
insanı, şimdi bunlara ancak meczup adını veriyor...

Yücel-Yıl 5, Sayı 25 - Mart 1937
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Halkevlerinde Musikî

İstanbul Konservatuvarı kompozisyon Profesörü iken şimdi Halkevleri 
müfettişi bulunan Ahmed Adnan’dan halk terbiyesi gibi çetin bir mevzu üzerinde 
çalışan Halkevlerinde müzik çalışmalarında yol gösterecek bir eser istemiştim. 
Garp müziğini tanıdığı kadar sık sık memleket içinde dolaşarak halk müziği ile 
de yakından temas ve bunu tetkik imkânları bulmuş olan genç sanatkâr, bana bu 
kitabı hazırlayıp verdi.

Memlekette Halk müziği, Klasik Türk müziği, Garp müziği., gibi müzik 
meselelerinin kaynaştığı bu sıralarda Ahmed Adnan gibi selâhiyetlilerin görüşleri 
elbette birer ışık kıymetini haizdirler. İlim ve sanat cepheleri, her ikisi de aynı 
derecede kuvvetli olan müzik, ilmin ve sanatın mukadider kanunlarına ve 
tekâmüllerine bağlıdır ve inkişafını tabiatile bu kanunlara bağlılıkta bulacaktır.

Müzik folklorunun çok zengin olduğu Türkiyede, bu folkloru ihmâl etmek hiç 
caiz olamadığı gibi -bir zamanlar mahdut bir zümreye inhisar etmiş olsa da- Türk 
zevk ve san’atının güzel eserlerini vermiş olan ve Hacı Arif Beyden sonra sukuta 
başladığı iddia edilen müzik eserleri de unutulamaz.

Şüphe yok ki, asrın ve medeniyetin müziği halk arasında alafranga denilen 
çok sesli müziktir. Bugünün medeniyet dekorları ve ihtiyaçları içinde hislerimizi 
vc hattâ fikirlerimizi sesle ifadeye ve duyurmaya yarıyacak şartlar ancak çok sesli 
müziktedir.

Beethoven’in Allahlarla konuşan, tabiatla beraber haykıran eserleri gibi, 
Itrı’de de İlâhiye yaklaşan bir kemal var. İkincisindeki eda bizi yalnız gasyeder. 
Fakat birincisinde ki ifadeler bizi Allahın ve tabiatın tam hakikatile karşı karşıya 
kor. İki büyük sanatkarın bizdeki bu ayrı ayrı ilhamları, daha çok, kullandıktan 
ayrı tekniklerde olsa gerek.

XVII nci asır Türk sanatkarlarından Levni’nin resimleri elbette çok nefistirler. 
Ancak o asrın, meselâ La Tour, Fragonard gibi Fransız ressamlarının eserlerindeki 
fırçanın ve rengin hârikasını bulamayız.

Adnan’ın eseri Halkevleri göz önüne alınarak yazılmıştır. Ancak Halkevleri 
halk kültürü ile meşgul kurumlar olduğuna göre eserin muharriri tabiatile halk 
kültürü bakımından müzik terbiyesi gibi geniş bir mevzua temas etmekten 
kendini alamamıştır.
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Halkevlerinin müzik sahasında esas prensibi şudur:

“Millî ruhuu derinliklerinde zengin bir hazne olarak yasamakta bulunan halk 
türkülerimizi, Garp tekniği ile isliyecek müstakbel kompozitörler için sadakat 
ve itina ile toplamak ve saklamakla beraber, yeni Türk müziği bir taraftan vücut 
bulmakta iken kulakları ve zevkleri çok sesli müziğe alıştırmak ve ona ısındırmak 
ve bunun için, de bir çok fırsatlardan istifade ederek Garp eserlerini halka bol bol 
dinlettirmek.”

Yani, daha kısa ifadesile, Halkevleri, açılacak Halkodalarile beraber müzik 
bakımından müzik folklorumuzu toplamaya ve bilmeye, asrın metod ve tekniği 
ile mücehhez sanatkârı bu folklor ile işba ederek halkı kavrayacak Türk eserleri 
yaratabilmesine elverişli bir muhit olmaya çalışacaklardır.

Adnan’ın eserindeki esas ruh da budur. Tatbikattaki fikirler tamamen şahsidir, 
yani kitap sahibine aittir.

Şu kadar var ki esas fikri benimseyenlerin bu kitaptan tatbikat için çok istifade 
edebilecekleri gibi, selâhiyetli tenkitlerden eser sahibi kadar Halkevlerinin de 
faydalanacağında şüphe yoktur.

Mukaddime, Kılavuz Kitaplar-4 , CHP Yayınlan, 1940
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Panayır ve Tuluatçı

Güneş henüz doğuyor. Dere kenarında nemli toprak üstünde meşe sırıkları ve 
hasırla kurulmuş kulübeciklerde hayat başladı. Kulübe sahipleri hem geriniyorlar, 
hem satacakları malları mahmur gözleriyle süzüyorlar.

Çıplak ayaklı toy çocukları, küme küme, bir kulübenin başına dikilerek bir 
fasıl gevezelik ettikten sonra, öteki kulübenin başına üşüşüyorlar.

Atlar kişniyor, öküzler, inekler böğürüyor. Şurada burada yakılan ateşlerden 
bayıltıcı bir duman kokusu havayı sarıyor. Bir kıyıda ihtiyar bir eskici, yorgun 
koluyla, hurdehaş olmuş kundura enkazına yapıştıracağı kösele parçasına çekiç 
sallıyor, öte yanda ateşini yakmakla uğraşan kebapçı, arasıra çengellere asılı 
etlere adeta gururla bakıyor gibi.

Panayırın ta bir ucunda, eğri büğrü meşe ağacının tepesinde bir bayrak 
sallanıyor. Burası öteki kulübeciklerden farklı. Hem daha geniş bir sahayı 
kaplamış, hem etrafı sımsıkı çadır bezleriyle örtülmüş.

Kapı yerinde asılı perdenin önünde haylaz delikanlılar toplanmış. ‘Yarenlik 
ederlerken arasıra da perdenin aralıklarından ve ötesinde berisindeki yırtıklardan 
içeriye göz atmayı ihmal etmiyorlar, içerden gelen sesler arasında iki üç kadın 
sesi de fark ediliyor.

Kapının önüne gelince delikanlılara sordum; “burası ne?” dedim. Yan 
gülüşerek: “Tiyatro!” cevabını verdiler. Belli! Burası, hele bu mevsimlerde, 
bütün Türkiye’yi en ücra kasabalarına kadar dolaşan tuluat kumpanyalarından 
birinin sahnesi, içeriye girdik. Yerlere kakılmış odunlar üstüne çivilenmiş tahtalar 
belli ki seyircilere mahsus. Bu peykelerin tam karşısında, peykelerden biraz daha 
yüksekçe bir sahne var. Bu sahnenin altında sandıklar, yataklar, yorganlar, beş 
numara bir iki teneke ve cam lamba... Yere serilmiş hasırlardan da anlaşılıyor ki 
burası artistlerin meskeni.

Bir köşede hasta benizli üç dört kız, çıplak ayaklarını uzatmışlar; konuşmaya ve 
gülüşmeye çabalarlarken sırlan dökülmüş çinko kaseler içinden sabah çorbalarını 
içiyorlar. Soluk, kısa entarilerinden, kimbilir ne vakit boyanmış darmadağınık 
saçlarının dalga dalga renklerinden, serbest ve biraz laubali konuşmalarından 
bunların tiyatronun oyuncuları olduğunu anlamak güç değil.
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Direktör biraz dışarı çıkmış. Rejisörle konuşuyoruz:

-Nasıl, dolaştığınız yerlerde rağbet görüyormusunuz ?

-Çok , gelen giden çok oluyor.

-Neler oynuyorsun? Repertuvarın var mı?

Doğrusu, böyle bir sefalet muhitinde repertuvardan bahsedişimden ben de 
sıkıldım. Rejisör genç, derhal artist tavrını takındı: “Repertuvar mı?” diyerek 
yanımdan hızla ayrıldı ve sandıklardan birini cebindeki anahtarla açarak sandığın 
içini ihtimamla karıştırdıktan sonra, elinde defterler ve kitaplarla yanıma döndü:

-İşte beyim, dedi; birçok piyesler. Hepsi hükümetçe tasdikli; fakat gelgelelim 
oynanmaya. Bizim direktör sade para kazanmasını düşünür. Günde beş, altı 
matine yaparız. Biraz göbek çalkarız, bir iki tekerleme yaparız. Matinenin biri 
biter, yenisine başlarız. Ben artistim, bey. Bu piyesleri oynamasını istemem mi 
hiç? Bukadar dönüp dolaşıyoruz; bu kadar zahmetlere katlanıyoruz. Sanat namına 
bir şey yaptığımız yok ki.

Baktım, bu köyün binbir davası arasına bağrı yanık bir artist de karışmak 
istiyor. Köyün alışılmış hayatına yeni bir neşe, yeni bir kıvılcım katmak peşinde, 
içi bu istekle yanıyor.

Olacak, dedim; mademki ücra bir köy panayırının en kuytu yerinde bile sanatı 
düşünen fedailer beliriyor...

Ülkii-Cilî I Sayı 1 Birinci Teşrin(Ekim) 1941
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Yüz Yıl Arayla

TÜRK çocuklarının ağzından Türkçe olarak ilk operayı Ankara Halkevinde 
1941 Haziran’ında dinledik.

Devlet Konservatuvarı’nın seçkin talebesi Puççini’nin Madam Baterflay’ım 
muvaffakiyetle oynadılar. Ankara halkı günlerce bu sanat gösterisinden zevkle 
istifade etti.

1941 yılının bu sanat hadisesini buraya kaydederken musiki tarihi üzerinde 
değerli yazılarını faydalanarak okuduğum M. R. Kösemihal’m bir yazısı hatırıma 
geldi. Bu yazısında:

Hammer’den naklen 1582 de İstanbul’da “Zillerin, rübapların, kemanların 
ahengi arasında bir İtalyan celladı, Küpidon’u (Romalıların aşk tanrısı) temsil 
eden bir çocuğun yanına geldi; önce yaltanmakla, sonra zorla yakalamak istedi. 
Lâkin Diyana mabedinin perisi yani Amazon elinde harbe bulunan bir genç kız 
mütearrız cüretkarı tart ile çocuğu kurtardı” dedikten sonra Kösemihal ilave 
ediyor:

“Buradaki musikili temsil tarifi okadar açıktır ki ilk opera tecrübesinin 1600 
de Floransa’nın bir saray düğününde yapıldığını bilmesek ilk tecrübenin ondan 
28 yıl önce İstanbul sarayında böylece yapıldığını pekala düşünebilirdik. Fakat 
şimdi de: “Acaba İstanbul sarayına davetli gelmiş Floransalı prenslerden biri 
avdette ora sarayında aynı şenliği ihya ettirmek suretile ilk opera cereyanına yol 
mu açtı? sorusuyla zihnimiz kurcalanıyor... “

Tarihi vakıalarda sağlam vesikalara dayanmadan acele hükümler vermek 
elbette zararlıdır. R. Kösemihal de bundan sakınmaktadır. Ancak, 1841 yılının 
Ceride-i Havadis gazetesinin bir sayısında Türkiye - Avrupa musiki münasebetleri 
eserine aldığı;

“Avrupa ahalisi bu misillü(gibi) lu’bun ve lehviyatın (oyunların) aşüftesi 
(düşkünü) olduklarına mebni bu tarafa dahi naklolunan oyunlardan bazıla
rını celbeylemişler ve Beyoğlu’nda bir mahal tertibiyle pandomimayı güzel 
oynamışlar ve geçen sene vodvil oyununu iyi icra eylemişler olup hala Bosko 
tiyatrosunda opera oyununu oynamalarile, v. s.” satırlarına göre İstanbul’un tam 
bir asır önce opera seyrettiğine hükmetmek icabeder.
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Bu tarihten sonra muhtelif tarihlerde İstanbul’da bazı operaların veya opera 
parçalarının oynandığı tesbit edilmektedir.

Türkçe olarak oynandığını sanmadığımız bu operaların dahi İstanbul muhitinde 
ilgi uyandırdığı o zamanın neşriyatından anlaşılıyor.

Ne yazık ki birçok hayırlı müesseseler ve teşebbüsler gibi tam yüz yıl önce 
İstanbul’a ayak bastığı görülen bu sanat hareketi de tahlili emek vermiye değer 
sebeplerle tekamülünü takip etmemiş, sönüp gitmiş.

Devletin ciddi ve esaslı himayesinde şimdi opera, Türkiye’de türk 
sanatkarlarının elindedir. 1941 yılının tecrübesi Türk artislerine şevk verecek 
mahiyettedir; ve umulur ki bu yüce sanat nev’i Türk çocukları arasından da kendi 
tarihine büyük adlar yazsın.

Ülkii-Ci/t ¡.Sayı 3,Kasım 1941
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Bir Mektubun Hatırlattıkları

Büyük zarfımın içindeki mektupları karıştırırken, bir gencin bir çok satırlarının 
altına kurşun kalemle çizgiler çekmiş olduğum mektubunu da gördüm. Dikkatle 
çizdiğim mektupların ikaziyle mektubu tekrar okuyorum. Bu mektup bana, 
Anadolu gezisine çıkmış bir delikanlıdan gelmiş. Bu delikanlı, gezisi sırasında 
Kırşehir’e de uğramış, mektubu oradan yolluyor.

Altında kurşun kalemimin izleri bulunan satırlarında delikanlı diyor ki:

“...Bu mektubu size Halkevinden yazıyorum. Bugün, şimdi, içerde 24 Temmuz 
kutlanıyor. Hayli kalabalık var. Akşama da Lozan’ı anmak için yapılacak törene 
gideceğiz. Bu Halkevlerini en çok kimler seviyor, biliyor musunuz?

-Halk; terziler, bağlamacılar, gençler. Burada bağlama çalan Şemsettin, 
Halkevi derken sanki kendi öz evinden konuşuyor. Bağlamacı Şemsettin garip 
ve içli bir halk çocuğudur. Bağlamasını eline alıp sık sık Halkevine koşuyor ve 
Halkevinin güzel binasını dört telli bağlamasının yanık ve coşkun ezgileriyle 
dolduruyor...”

“Halkevinin içine herkes külfetsizce girebiliyor. Okadar sıcak bir muhiti 
var ki benim gibi Kırşehir’i topu topu bir iki gündenberi tanımış olanlara bile 
yadırganlık vermiyor...”

Tarihi hayli eskimiş olan bu mektubu okuyup bitirdikten sonra geçenlerde bir 
gençle kırklık birfikiradamımızınaralarındageçen konuşmalarını hatırlayıverdim.

Üç dört kişilik bir sohbet toplantısında söz gençlik çağındaki ruh ve fikir 
buhranına atlamıştı. Bu buhranların çeşitleri, sebepleri, tehlikeleri ve tedavileri 
üzerinde hali’ durduk.

Çocuk psikolojisi, çocuk terbiyesi bizde hayli işlenmiş mevzulardır. Halbuki, 
gençlik psikolojisi ve gençlik terbiyesi önemi derecesinde incelenmiş ve üzerinde 
uğraşılmış değildir.

Gerçekten, çocukluk çağının eğitimine ait hayli uğraşmalarımız olmuştur. Bu 
konuda bilgilerimiz gerek okullarda ve gerek ailelerde daha çoktur ve daha 
açıktır. Gençlik eğitimi bahsinde ise böyle mi?
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Gençliğin istekleri, temayülleri, içgüdüleri, muhitleri... birçok noktalarda 
meçhulümüzdür. Bütün bu bakımlardan onların ihtiyaçları nelerdir? Bu ihtiyaçları 
nasıl karşılayoruz veya karşılayacağız? işte bu meselelerin üzerinde değerince 
durulamamış olduğunu görüyorduk.

Konuştukça, mevzu daha genişledi. Gençlik buhranlarını Meşrutiyet yılları 
içinde geçirmiş kırklık arkadaşımız teessür dolu heyecanile delikanlıya döndü:

- Oğlum, dedi; biz gençlik zamanlarımızda ne kadar ruh ve fikir buhranları 
geçirdik! Ne azaplı ruh kasırgaları arasında bocaladık, durduk. Bir parça umut 
ve ışık bulabilmek için ne zavallı rehberlere ve tınmaz kapılara başvurduk! Sırf 
akli bir harç ile kurulmuş okul çevresi içinde bir gencin binbir buhranına deva, 
binbir şüphesine cevap bulmak imkanı var mı? Sürüklenmediğim ne cami, ne 
kilise... kalmadı. Benim genç ve ateşli ruhumu kavrıyarak beni kurtaracak bir 
muhit bulamadım. Benim gibi kapı kapı dolasan, yol bulamıyarak kolu kanadı 
kırılmış veya yolunu sapıtmış nice arkadaşları bugün acıyla hatırlıyorum.

Gençliğimizin bu kadar ihmali yüzünden değil miydi ki irfan merkezlerimizde
- başta İstanbul olmak üzere - hemen her sokak basında renk renk zehirli ruh 
ağlarına ve aldatıcı iman avcılarına rastlıyorduk...

Arkadaşımızın hatıraları mütareke yıllarına geçtikçe acılarının daha çok 
arttığını duymuştum.

Elimdeki mektup dolayısiyle bu konuşmayı hatırlamıştım. Şimdi bir de 
gözlerimin önünde duran mektubun şu satırlarını bir daha okudum:

“Bu Halkevlerini en çok kimler seviyor, biliyor musunuz?

-Halk; terziler, bağlamacılar ve gençler!”

Ülkii-Cilt 1, Sayı 6, Birinci Karnın (Aralık) 1941
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Romana Hasret

Genç yaşımdan beri hikaye, roman okumayı severim. Eline geçebilen türlü 
türlü romanları hiç kaçırmam. Bunlardan bazdan heyecan, korku verir. Gece 
rüyalarıma girer; uykularımı kaçırır. Ekseriyetle cinayetlerle dolu macera 
romanlarıydı bunlar. Ahmet Mithat merhumun Udolf Hisarı adlı tcrcüme bir 
romanı vardı; bilmem kimden tercüme. Henüz çocuk denecek genç yaslarımda 
uzun kış geceleri alçak tavanlı; cıgara dumanlı sıcak odanın içinde babam 
gözlüğünü takmış okur, ben de dinlerdim. Bu romanın okunması kaç gün sürdü, 
şimdi iyice kestiremiyorum ama o romanın şatoları, bu şatoların içinde gezinen 
tüyler ürpertici hayaletler hala hafızamdadır.

Bu türlü kitaplar korku vermekle beraber ihsanların hayal denilen bir melekesini 
de hayli gıcıklar. Hatta bunun için olacak, bir zamanlar bu romanlar gibi şeyler 
karalamak hevesine de kapılmadım değil. Yalnız, bir fırsatla yakaladığım. Jul 
Veme’in “Yer Altında Seyahat” i beni daha sardı. Amcamın bir dolap dolusu 
kitapları vardı. Büyük sofanın bir köşesinde kitli duran bu dolap gençliğimde 
bana ne zengin, ne büyülü görünürdü. Yalvarır, yakarır, arasıra o dolabın içini 
karıştırmak iznini koparırdım ; ve ne sevinçle o dolabın içindeki kitapları altüst 
ederdim, işte “Yer Altında Seyahat” da bu kitap dolabından elime geçmişti. Bir 
yanardağın bacasından girilen yeraltı alemi, denizlerile, nebatlarile, hayvanlarile 
ne esrarlı şeydi bu...

Yaşım büyüdükçe bir çeşitindeıı öbürüne atlıyarak böyle hayli roman ve 
hikayeler devirdim. Eylül, Aşkı Memnu, Zavallı Necdet... Bunlar Aptülhamit 
devrinin son yıllarında küskün ve hasta gençliğin mukaddes kitapları gibi ellerde 
dolaşırdı. Biraz edebiyattan çakan her genç, mutlaka bunları okunuştur. O zamanın 
modasına göre biraz felsefe yapılmak istendi mi bu eserlerdeki tipler incelenir, 
onlar üzerinde saatlarca durulur, Ahmet Cemil, Nihal., hayallerde canlandırılır, 
haklı haksız tarafları münakaşa edilirdi. Okullarda pisikoloji dersleri yoktu ama 
zamanın romanlarındaki her tip bir pisikoloü konusu olurdu. Bu da bir devirdi; 
geldi geçti...

Bir zamanlar, Hüseyin Rahmi’nin romanları aldı yürüdüydü. Bunlarda da 
umacılar, yanıklar, mazlumlar vardı; vardı ama bunlar bana her nedense daha 
tatlı, daha yakın geliyordu. Bazı defa, romanın bir tarafında kitabı kapar, kah 
kah güler, tekrar açar ve okumaya devam ederdim. Kitap bitince acıklı ve gülünç 
taraflariyle karışık bir duygu içinde ben hayatımızın bir safhasını seyreder, yaşar 
ve düşünürdüm.
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Meşrutiyet yılları geldi. Geniş çapta bir politika faaliyetinin kaynaştırdığı hayal 
içinde artık Aşkı Memnu’un, Eylül’ün köşelerine büzülmüş hasta kahramanları 
beni de sarmaz oldu. Gazeteler, dergiler harıl harıl tercüme, telif hikayeler, 
romanlar yazıyor. Edebiyatı Cedideciler yerlerini Fecri Aticilere veriyor. Bunlar 
da ötekilerin bir parmak daha yenileri ve daha gençleri doyurmuyor. Osmanlı 
imparatorluğunu temelinden sarsma istidadım gösteren türlü siyasal, sosyal 
kaynayışlar içinde gençler başka konular arıyor. Hakları değil mi?

Bu devrin romanları arasında beni ancak saran “Yeni Turan” olmuştu. Bu 
başka bir eserdi. Ruhumuzun uyuyan daha başka yerlerini dürtüyordu. Eşber’le 
kıyaslamam; ancak Abdiilhamit devrinde “Eşber” nasıl ayrı bir çeşitse, bu da ayrı 
bir çeşitti. Okudukça beni kımıldatan, coşturan yepyeni bir tarafı vardı.

Uzatmıyalım, bu devirde ve bu devirden sonra hayli irili ufaklı romanlar ve 
hikayeler daha çıktı. Ya beni gerçekten doyurucusu çıkmadı, yahut ben hayli 
yaşlandım, benim durulan kafamı, gönlümü doyurmuyor.

İmparatorluğun temelini kemiren kurtlar o asırlık gövdeyi yere serdiler. Tarihin 
bu büyük olayı ile ondan daha büyük Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu olayı 
içinde roman diye Yakup Kadri’nin “Yaban” mı hatırlıyorum. Okudum, tekrar 
okudum. Okumadıysanız siz de okuyunuz. Eser denilen şey bir insan mahsulü ise 
onun da insan gibi kuvvetli, zayıf tarafları olabilir.

Ben şimdi ne çocuğum, ne de gencim artık. Çocuklukta hayret ve tecessüsümü 
kurcalamış eserlere çocukluk çağlarımın en aziz anları gibi sayıp ve sevgi 
beslerim, ince ruh tahlilleri gençliğimin andaçlarıdır. Gençliğimi anmak içinmiş 
gibi dolup boşalan romanları gene okurum. Sinekli BakkaPın her sayfasını 
çevirdikçe adeta hayatımın, bir takvimden kopan yapraklar gibi, yaprak yaprak 
koptuğunu duyarım. Dudaklarımda ince bir gülüşü gözlerimin hafif nemi siler, 
götürür. Demek bu roman, daha ziyade benim romanım, benim gelip geçmiş 
hayatımın bir romanı.

Ya hani, bugünkü gençlerin romanı? Nerede o roman ki her çeşitten insanları, 
hayatı, muhiti, tabiatı, adeti., didim didim didiklesin. Öyle tipler çıksın ki bizim 
olsun, hatta bütün nisanların olsun. Öyle meseleleri çözsün ki her okuyan, kitabı 
kapayınca kültürüne yeni hücrelerin katıldığını duysun.

Tevekkeli dememişler; her roman daima az çok bir macera destanıdır; ancak bu 
maceraların içinde ilmi, ahlaki, felsefi bir tasavvur da saklıdır. Büyük maceralar 
içinde büyük tasavvurlar dolu romanlar, hikayeler... nerede?
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Bunları bana anlatan burada sustu. Gözleri daldı. Tabakasından bir cigara 
çıkardı ve yaktı. Kıvrım kıvrım dumanlarına gözlerini daha derin daldırdı.

Bu sözler onun sözleridir. Ahbapça bir konuşmadır bu. Bir roman tarihi hiç 
değil. Doğru, eğri tarafları olabilir. Ben münakaşa etmedim. Çünkü çok isteyen, 
samimi isteyen, sıla hastalığı gibi en güzel, en doğru ve en iyiye tutkun olanlara 
ben de tutkunum, ne yapayım.

Ülkii-Cilt 2, Sayı 16, Mayıs 1942
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Halkevlerimizin 14. Bayramı

Şubatın 24. Pazar yünü Halkevleri ve Halkodalarının kuruluşu yıldönümü 
yurdun her tarafında törenlerle kutlanmıştır. Ankara Halkevi 'nde büyük Milli 
Şefimizin de huzurlariyle yapılan toplantı çok güzel olmuştur. Bu tören hakkında 
Halkevleri sayfamızda, bilgiler veriyoruz. C. H. P Genel Sekreteri Nafı A tııf 
Kansu Halkevleri bayramını aşağıdaki nutukla açm ıştır.

Büyük Şefim, Sayın Yurttaşlarım,

Ondördüncü Halkevleri bayramını yüksek varlıklarınız önünde açmakla 
bahtiyarım.

Halkevleri ve Halkodalanmızm kuruluş yıl dönümleri, bizim için milli bir 
topluluk ve sevinç günü olmaktadır. Şu saatta, yurdumuzun her köşesindeki 4521 
çatı altında, sıcak bir beraberlik havası içinde toplandık; bu mutlu günü milletçe 
kutluluyoruz.

Halkevlerimiz ve Halkodalarımız, Büyük Şefimizin dedikleri gibi, yirminci 
yüzyılın büyük ve kıymetli bir eseri olan Yeni Türkiye’nin, tamamiyle kendi 
ihtiyaçlarına göre yarattığı, yepyeni sosyal bir kurumdur ve Türk Cemiyetinin 
ışığı ve dünyayı görmek, hep birlikte milli ve medeni hayat sürmek için, 
meydana getirdiği bir yapıdır. Bu bakımdan, onları yeni çağımızın müjdecisi, 
yeni yaşayışımızın temsilcisi, olan topluluk yerleri halinde, düşünmeğe alışmış 
bulunuyoruz. Yabancı kültürlerin baskısı altında ezilmiş, gelişmemiş olan 
milli kültürümüzün, yaşayışımızın, dilimizin, sanatımızın her türlü manevi 
zordan uzak, serbestçe gelişmesi için kuaılmuş, bu kültür ocaklarına biz, batı 
medeniyetinin bilgilerini, vasıtalarını getirmekteyiz. Böylelikle, bu manevi birlik 
havası içinde, yaratıcı Türk zekasının meydana getireceği milli büyük varlıkları 
şimdiden, güvenle beklemekte ve görmekteyiz.
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Eski ve köklü medeniyetin mirasçısı olan milletimiz, çağdaş medeniyetin bütün 
istidatlarım, göğsünde saklamaktadır. Bunun için biz, Türk milletinin kalkınma 
çağında, medeniyetin her alanında kendine mahsus parlak eserleri yaratacağına 
ne kadar inanmışsak, bu çağın gerektirdiği sosyal ve siyasi yaşayış şartlarına, en 
mükemmel örneği vereceğine de o kadar kuvvetle inanmış bulunuyoruz.

İşte Halkevlerimizin ve Halk Odalarımızın çalışmaları, baştan beri en çok, bu 
topluluk eğitimine doğru yöneltilmiş bulunmaktadır. Bu kurumların kuruluşlarında 
ve işleyişlerinde, her zaman, topluluğun samimi iradesini gerçekleştirme, esas 
tutulmuştur.

Böylece Halkevleri ve Halkodalarımız demokrasi eğitiminin gerçek halk 
okulları olmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisinin ön ayak olmasıyla, fakat 
doğrudan doğruya halkın emeği ve ilgisiyle meydana gelen, bu kurumların, bu 
yoldaki ödevlerine, yılmadan devam edeceklerine, güvenimiz sonsuzdur.

Arkadaşlarım,

Çoğunuz hatırlarsınız, ilk Halkevlerimiz, bundan 14 yıl önce, yine, bu salonda 
yapılan, coşkun bir törenle açılmıştı. İlk sayıları 14 idi. O gün Halkevlerinin 
büyük kurucusu Atatürk, aramızda idi. Onun ölmez adını, minnetle anarım.

14 yıl içinde, bu kurumlanınız hızla çoğaldı; köylerde Halkodaları açıldı. 
Halkevi ve Halkodası olarak bugün, hizmete katılan 1394 kurumla 4521 ’i bulan, 
bu kurumlar, şimdiden Milli Eğitim Kuramlarımızın yanı başında, geniş bir 
kültür örgüsü haline geldiklerini, anlatmaya yeter sanırım.

Değerli arkadaşlarım,

Büyük devrimlerden sonra, Türk Milletinin, yeni bir medeni yaşayışa, yeni 
bir milli hayata erişmesini sağlamak için Büyük Şeflerimiz’in bizlere armağan 
ettikleri, en güzel, en faydalı kurumlardan biri de, Halkevleri ve Halkodaları 
olmuştur.

Bunların, sosyal yapımıza, ne kadar uygun ve manevi kalkınmamız için ne 
kadar lüzumlu olduklarını, geçen 14 yıl göstermiştir.

Ülkü-Cilt 9, Sayı 107,Mart 1946
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Bir Takibin Hikayesi

Köy kahvesine konuşuyorlardı. Muhtar söze karıştı;

- Ağalar, dedi, bu parayı bizden haksız istiyorlar; bunda bir yanlışlık var. 
Ben bunu düzelteceğim.

Kahve halkı umutsuz bakışlarla Muhtarı dinlediler; Ne olur,ne olmaz bir 
şey demediler.

Muhtar, işi biliyordu. Etraflıca bir istida yazdırdı. Kendi eliyle Defterdarlığa 
götürdü. Kağıdı okudular. Olmaz, olmaz dediler.

Muhtar kanmadı. Bu işin yanlış olduğuna inanmıştı. Başka bir istida yazdırdı. 
Bu sefer bunu doğruca Valiye götürdü. Vali okudu, Defterdarlığa havale etti. 
Muhtar işin arkasını bırakmıyordu. Defterdar kendisine havale edilmiş bu istidaya 
birseyler yazdı. Kağıt alt katta bir katibe indi; O da birşeyler yazdı. Defterdar 
muhtara bu iş olmaz cevabini verdi.

İnat bu ya. Muhtara akıl verende oldu; Maliye Vekiline yenibir arzuhal sundu. 
Okudular hak verir gibi oldular; sen bekleme biz cevabım veririz dediler.

Aradan on gün geçti. Muhtarı köyde buldular ve arzuhalinin cevabını verdiler. 
Bu cevabı duyan köy ağaları gülümsediler. Muhtarın çok canı sıkıldı. Bu işi 
herhalde sökecekti. Vakit geçirmeden eşeğine atladı. Şehre indi. Sağa sola 
danıştı. Başvekilliğe bir arzuhal sundu.

Başvekil müsteşarı arzuhali dikkatle okudu. Kafasını iki yana hafifçe 
sallayarak vah vah dedi ve ilave etti:

- Bu işi mutlaka hallederiz.

Muhtarın yüreğine biraz su serpilmişti. Ama ne olur ne olmaz arzuhalin peşini 
birakmak doğru değildi. Kovaladı. Ve nihayet kağıdı ilk aşina. Defterdarlık 
Katibinde yakaladı.

Katip, yazacağı derkenarın kelimelerini arar gibi bazı defterleri karıştırıyor ve 
söyleniyordu;

- Bu iş sökmez demedik mi sana? Ne deye herkesi taciz edip durursun

Muhtarın canı sıkıldı; çünkü köye bu arzuhalin cevabı “olamaz” diye geldi.

Ne yapacaktı? Daha nereye başvuracakıtı?
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Üç dört gün şehir dolaştı. Ona buna sordu. Nihayet CHP genel sekreterini salık 
verdiler; o bu işi halleder, dediler. Hern sen de Partili değilmisin? Aklı yattı. 
Gene bir arzuhal yazdırdı. Olanı biteni anlattı. Genel Sekreterin yanma çıktı.

Genel Sekreter gözlüklerini takmış, birşeyler yazıyordu. Ayakta bir kaç dakika 
bekledi. Genel Sekreter yazısını bitirince başını kaldırdı; Neyin var ? diye sordu.

Muhtar ürkek ürkek arzuhalini anlattı. Genel Sekreter hem okuyor hem 
kafasını sinirli sinirli sallıyordu. Okumasını bitirince yumruğunu havaya kaldırdı, 
kaim bir sesle gürledi.

Buna ne derler?

Muhtar şaşırmıştı, susuyordu.

Buna ne derler diye soruyorum sana?

Muhtar korka korka cevap verdi.

Yumruk beyim.

Ha işte ben bu yumruğu indire indire onlara bu işi yaptırırım.

Hay alla razı olsun beyim diyerek Muhtar odadan çıktı.

Partiden yazıldı...Ama kağıt yine döne dolaşa Defterdarlıktaki Katibin eline 
düştü. Katip kızdı. Derkenara daha kuvvetli kelimeler bulmak için bu sefer daha 
çok ve daha tozlu defterler karıştırdı. Yazdı, çizdi. Tabii iş gene olmadı.

Eh artık nereye başvurmalı? Başvuracak yer kalmadı ki Bereket versin köyün 
öğretmeni imdadına yetişti. Bu sefer B.M.Meclisine bir arzuhal yolladı. Bir hafta 
sonra köyün Jandarması Muhtarın şehirden, meclisten arandığı haberini getirdi. 
Muhtar sevindi. Bu kadar büyük yerden arandığına göre işinin herhalde olacağına 
inandı. Eşeğine atladı. Şehre indi ve Meclisi buldu.

Meclisin arzuhal encümeni onu iyi kabul etmişti. Çay ısmarladılar, halini 
hatırını sordular; ve şimdi memur gelecek, senin işini halledeceğiz dediler.

Muhtarın umudu büsbütün artmıştı. Keyifli keyifli çayını içiyordu. Bu arada 
kapı açıldı. İçeriye Defterdarlıktaki katip girmez mi?...

Muhtar işini hala takip ediyor mu? Bitirebildi mi? Bunu ne sen sor, ne ben 
söyleyeyim.

Yayınlanmamış makale-Ağustos 1941
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Savaşın Mantığı

Bizler tabiat olayları arasında ve kendimizde tabiat elemanlarından biri 
olduğumuza göre kendi aralamızdaki münasebetlerde kaideler ararız. Beşer kafası 
ilk işlediği günden beri bu arama işine durmadan devam edegelmiştir. O kadar, 
aramış ve olaylari kaidelere bağlıyabilmek kaygusu o kadar derin ve şümullü 
olmuştur ki böyle bir netice elde edemediği zamanlarda hiç olmazsa kendisini 
ibcamdan kurtarmak için, arzuları, işleri ve bütün hayatıyla gökyüzündeki 
herhangi bir yıldız arasında bir münasebet kurmaya kadar gitmiştir. Geçmiş 
asırlarda bu çeşitten çabalamalar insan zekasının ne kadar hakkı ise, vardıkları 
neticeler bakımından o kadar zayıf idiler. Bilim dediğimiz şey, tabiat olaylarını 
inceleyip, onlardan insan emrinde çalışacak kanunlar ve kaideler çıkarmaksa 
bunun sırrı ancak kafamızın mantıkıyla dünyadaki olayların, mantıki arasında 
bir uygunluk kurmakla mümkün olabileceği şüphesizdir. Esasen de son iki üç 
yüzyılın keşifler tarihine bakılınca görülen şudur: İnsan kendini tabiata yakın 
gördüğü ve kendisini tabiatın gerçek bir parçası saydığı nispette onun akışındaki 
ve işleyişindeki sırları öğrenebilmiştir, ve bu sırlara -artık sır diyelim- kaidelere 
hakim olduğu nispette de tabiatı elde edebilmek imkânlarını bulmuştur. Son 
yüzyılların madde alemindeki keşifleri, icatları, ihtiraları, ne derseniz deyiniz 
-hepsi tabiatın mantığı ile, insanın mantığı arasındaki uygunluğun eserleridir- 
demekde mübalağa etmiş olmayacağımı sanırım.

Yeryüzünde, tarihini görebildiği zamanlardan beri cemaatlar ve milletler 
arasında süregelmekte olan savaşlarda elbette bazı sebeplerin belirmiş 
neticeleridir. Bunlar da bazı zamanlarda, bazı sebeplerle patlayıveriyor; ve 
tıpkı diğer tabiat olaylarında olduğu gibi belli kaidelerle hükmünü sürdükden 
sonra başka olaylara çevrilip insan gumelerine sık sık musallat olduğuna bakılırsa 
siniyor; ve ortalığı kasıp kavurmasına sebep olacak amiller harekete getirince 
elinde tırpanı tekrar meydana atılıyor.

Savaşlar neden çıkıyor; ne kadar sürüyor; insanlığa neye maloluyor? Bunlar 
araştırılmamış şeyler değil ve hele “XX.nci yüzyılın daha yarısına varmadan 
dünya yüzünü harabeye çevirebilecek korkunçlukda harpler o kadar sıklaşmış 
bulunuyor ki, bu araştırmaların daha önemle ve derinden yapılacağı muhakkak.

1914-1918 savaşı içinde ve sonunda savaşın psikolojik, ekonomik ve sosyal 
sebeplerini daha esaslı araştıranlar oldu; ondan daha önce de savaşları belli 
sebeplere bağlayanlar bulundu. Bu araştırmalar ne olarsa olsun her halde şu

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 285



anlaşılmış oldu ki savaşında kendine göre bir mantığı vardır; insan o mantığa 
nüfuz edemedikçe savaşın seyrini çevirip kendi emrinde kendine yarar bir tabiat 
olayı haline sokamıyacaktır. Ve yine anlaşılıyor gibi ki bu tabiat olayı bu günkü 
haliyle insanlığa bir ızdırap ve sefalet olmakdan başka bir şeye yaramıyor.

Eğer savaşın mantığı bu günkü nesillere belli olsaydı, elbette onun akışına ve 
neticelerine hakim olabilirlerdi. Halbuki, hergünkü gazete sütunlarına bir bakınız. 
Değil, onun sonunda getirebileceği neticeleri kestirebilenler şöyle dursun, en 
selahiyetli kahramanları bile, ne kadar sürebileceğini aşağı yukarı kestirmekten 
bile acizlerdir.

Bir kısmı, bu savaş daha çok sürer demektedirler; bir kısmı da teçhizat, disiplin 
mükemmel olursa bu savaş yakında biter diyorlar.

Yine bu harbin kahramanlarından bazılarına göre savaştan sonra dünya yüzünde 
daha adaletli bir sosyal nizam doğacak ve insanlar daha mesut yaşayacaklar. 
Bazılarına göre ise dünya yüzüne hakim olan Avrupa Medeniyeti batıyor ve bu 
korkunç harbin yokedeceği Avrupa Medeniyetini harabeleri arasında ne çıkacak 
belli değil.

Görünen şu ki; Savaş mantığını yürütecek. Onun mantığına vukufla tedbirlerini 
alamayan insanoğlu da o mantığın hükümleri ardından sürüklenip gidecek.

Yayınlanm am ış m akale  (tahm inen ¡942)
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Eğitim, Öğrenim Meseleleri Üzerine 
Yazıları

S a ’y v e  Tetebbii, Türk Yurdu, Terbiye, Ülkü Dergilerinden,

Nafı Atuf Kansu, Meşrutiyetin ilk yıllarında daha Mülkiye öğrencisi iken 
ülke sorunları ile yakın ilgi içinde olmuş, dönemin sağladığı hürriyetçi ortam 
ve yurtiçinde ve yurtdışında filizlenen siyasi akımların etkisi ile birçok siyasi 
fikir kulüplerinin kuruluşunda bulunmuş, ve bu önderlik özelliğini öğretmenlik 
hayatına başladığı Edirne’de dergi yayıncılığı ve öğretmenlerin teşkilatlanması 
üzerine sürdürmüştür.

Osmanlı İmpartorluğunun en sancılı dönemlerinde 1910 yılında Edirne’den 
başlayan eğitim meşeleri üzerine düşünce ve çalışmaları, eğitimciliği, yazarlığı, 
yayıncılığı ile Cumhuriyet döneminde de devam etmiş ve 1933 den itibaren 
halkevleri yönetiminde bulunduğu dönemle birlikte kültür ve sanat üzerindeki 
yazı ve faaliyetleri ile yoğun olarak devam etmiştir.

Milletvekili olarak siyasetle tanıştığı 1927 yılından 1946 yılına kadar eğitim, 
ahlak ve pedagoji çalışmalarına gerek siyasi yönetici gerekse fikir bazında 
devam etmiş ve vefatına kadar bu meseleler üzerinde birçok kaynak kitap ve 
makale yazmıştır.

Comenius’tan Rousseu’ya, Tolstoy ‘dan Pestalozzi’ye , Dewey’e kadar 
geniş bir yelpaze içinde takip ettiği batılı eğitimcilerin yanında Kınalızade Ali 
Efendi’den , Satı bey’e , Mustafa Necati’den , Haşan Ali Yücel’e kadar ulusal 
etkilerle harmanlayarak geniş bir perspektivde eğitim, ahlak, kültür politikaları 
üzerine düşünceler üretmiş, bu düşüncelerine kitaplarında, dergi ve gazete 
makalelerinde yer vermiştir.

Cumhuriyetimizin ilk Milli Eğitim Miişteşarı olan Nafı Atuf Kansu, maalesef 
çok genç yaşta ve ani vefatı ile yaklaşık 30 seneye varan çalışma hayatının 
hatıralarını topluca elde etmek imkansız olmuştur. Bu nedenle çalışmamızda 
döneminin önemli dergi ve yayınlarında yayınlanmış önemli makalelerine yer 
vererek eğitim ve kültür konusundaki düşüncelerinin değerlendirmesi imkan 
tanımak, eserleri üzerinde de yapılacak akademik çalışmalar için bu eksikliği 
gidermenin çabası içindeyiz.
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Nafı Atuf Kansu’nun Vehbi Sandal ile birlikte 1911-12 yıllarında Edirne’de 
çıkardığı Sa’y ve Tetebbu dergilerinde çıkan yazılarından belirli bir bölümü ile 
İstanbul’da Hüseyin Ragıp Baydur ile çıkardığı Muallim dergisi, Satı bey’in 
başyazarlığındaki Terbiye dergisindeki yazıları Osmanlıca’dan tercüme edilerek 
fakat sadeleştirilmeden bu bölümde aktarılmaya çalışılmıştır.

1916-1924 yıllan arasında Türk Yurdu dergisinde yayınlanan makaleleri, 
dergileri yeni harflere çevirerek 1998 yılında yayınlayan Tutibay yayınlarından 
faydalanılarak bu bölüme alınmıştır.

Özellikle Eğitim Tarihi üzerine yazdığı makalelere ilaveten ,sanat mektepleri, 
darüleytamlar (öksüz yurtlan), yabancı azınlık okulları, ipdai mektepler 
(ilkokullar), idadiler (liseler), üzerine yazılmış yazıları bu konuda araştırma 
yapacaklar için bir kaynak niteliğindedir.

Hem Osmanlı hemde Cumhuriyet dönemi içinde ele alınan çocuk hukuku, 
cezalar, çocuğun aile ve toplumsal ilişkileri, disiplin gibi pedagojik öğeler 
üzerindeki 1911-1945 arası dönemin yazıları bu kavramların hem Osmanlı 
toplumunda hemde Cumhuriyet ile başlayan eğitim devrimindeki yansımaları 
açısından ilginç öğeler içermektedir.
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Bulgaristan Seyahatimden Ufak Notlar

Bulgaristan M aarif Nazırı Gospedin B ııbçef’e

Bulgaristan’da müterakki memleketinizde icra ettiğim ufak bir seyahat 
bana pek samimi yadigarlar verdi.Zatı asilanelerinin, bıı kiyınettar yadigarlara 

fazla  bir kıymet ve revnak bahşeden m'ıhmannüvaz ve nazik teveccühünüz ve 
miiavenetiniz benim için ebedi bir hatıradır. Edirne 'den samimi ihtiramlarımı 
takdim eder ve kablünü rica eylerim efendim.

Nafı A t ı f  Kansu

* * *

Ben Filibeyi ve Sofya’yı gezerken fikrimi hayretten hayrete çarpacak harikalara 
tesadüf etmedim. Yine mavi bir sema, kara bir toprak ve sonra bu iki kat arasında 
didinen birçok insan garbın bu ufak numunei temeddünü sizi fevkaltasavvur 
takdirlere sevk edemez. Bir köyünü geziniz, göreceğiniz yine samanların altına 
sokulmuş bir lanei beşerdir. Safdil köylü nasırlaşmış ayağını yine bir öküzün lütfü 
mematile örter; vücudunu bir kuzunun, bir koyunun himmeti hıfzına terk etmiştir.

Sokaklarını örten, binalarını yükselten, yaşatan ve meçhul dünyalardan 
sürüklenmş yakutlar, zümrütlerdir. Nede gayri mer’i bir yedz sanatkarın eseri 
ibdaidir. İnsanların ayaklan altında yine bizim bildiğimiz dağlardan koparılmış 
kuyular, kumu ile kireci ile Meriç kenarını ve Arnavut köy civarını zihnimizde 
canlandıran katı topraklar görür ve;

-A dersiniz, bunlardan bizim memleketimizde çok var.

Fakat bu kadar yakınlığa rağmen, garip değilini, onlara mütemeddin bize 
vahşi diyorlar.

Telefon başın ageçer, bağırır bağırır bağırırsınız. Neden sonra cevap verilir. 
Osmanlılar olsaydı “ne kadar intizamsızdır” derlerdi.

Koca gazinoların boğucu dumanlarını yırtan o “tiriktırak” sedalarını işitirsiniz. 
Tavla oynarlar. Biz oynasak “Osmanlılar ne kadar tembeldir” denilir.

İffetini iki, üç leva mukabilinde herkese satan dörtbin sefile gecegündüz 
sokaklarda dolaşır, sefahathanelerine başka muntazam, debdebeli bir kisvenin 
altında asil bir ruh dulduğunuzu zannedersiniz. Lâkin aldanmayınız. O size 
sefahatlarin en rezillerini, en kerihlerini takdim edecektir.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim iıı in  M ü lk iy e li M im a rı 289



Fakat... rica ederim, bir parça sabrediniz. Beraber, bu adiliklerden, bu 
çirkeflerden kurtulalım. Artık mekteplerinde, kitaplıklarında, müzelerinde, 
tiyatrolarında, fabrikalarında dolaşalım. İşte şimdi anlarsınız ki, garplılara niçin 
mütemeddir diyorlar.

Bu ufak memleketin 47,000 nüfuslu Filibe’sinde 30,000 cilt eseri havi bir 
kütüphane vardır. Softa kütüphanesinde 50,000 cilt kitap aguşu feysini bu bizim 
gibi, fakat orada yaşayan insanlara açmıştır. Büyük masaların yeşil çuhaları 
üzerinde huzuru irfanla eğilmiş yüzlerce dimağa tesadüf edersiniz.

102,600 nüfuslu Sofya şehrinde dilnişin bir tiyatro kapılarını açmış, atş-ı 
fazilet taşıyanları bekliyor. Romanyada’da bir zengin Bulgar yedi milyon 
frank’ını Sofya’da bir Darülfünun inşaası için hediye ediyor.

Sofya’da yalnız Bulgarlara 22 mektebi iptidai kafi gelmiyorda, şehrin en tenha 
köşelerinde banyosu ile, kalorifer ile, vasi jimnastikhanesi ile yeni beş mektebi 
iptidai yapılıyor. Bu nisbeten küçük beşer yatağında mini mini dimağların saadeti 
atiyesi için çalışan yedi mecmua var.

Filibe mektebi Sultanisine gidiniz. Kendinizi fennin, irfanın aguşunda 
yükselmiş bulacaksınız. Muallimleri ile, müdürleri ile görüşünüz. Size ilim ve 
fazilet namına en samimi fikirler ihda edeceklerdir. Fikirlerine bir parça nüfuz 
ediniz; orada Fransızcadan, İngilizceden, Almancadan, Rusçadan toplanmış 
yüzlerce bedaiyi-i âsâra tesadüf edeceksiniz. Siyaset değil, yalnız ilim, yalnız 
fen, yalnız fazilen giren bu darülfeyzlerde siz o kadar muhteremsiniz ki..çünkü 
sizde ilmin hadimisiniz.

Kimyahane adeta meşhur bir kimyagerin laboratuarıdır. Hikmet dersi içn 
büyük, yüzlerce alat ile dolu bir dershane var. Nebatat, hayvanat, medeniyet 
leşlıirgahları ayrı ayrı. Kütüphanesine giriniz. Asârı nefiseye ait kitaplardan 
tutunuzda yeni fenlerden ve fenni tenkit’e kadar yüzlerce kitaplar göreseksiniz.

Yalnız okumanın kafi olmadığını göstermek için olacak bu kütüphanenin yanı 
başında büyük ve müzeyyen bir konferans salonu var.

❖ * *

Mekteplerin, tiyatroların duvarlarında göre göre tanıdığım bir zatı sordum.

- Bulgarların en meşhur şairi Vazaf’tır dediler.

Garbın bedaii âsârından birçoğu ile uğraşmış muallimlere sordum.
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- Oh.. Vazaf bizim en muhterem simayı edebimizdir, cevabım aldım.

Şu ufak sözlerimden birşey anlaşıldı zannederim. Bulgarlarbu muhterem simayı 
sevdiklerini iftiharla söylerken, ben Tevfık Fikrete büyük bir müteferrikinizim 
layık gördüğü tahkiri düşünüyor ve sıkılıyordum. İrfanın, faziletin takdir edildiği 
bu memlekette fikren tazyik ve izdirabı duymadım ve öğrendimki sefaletlerine, 
rezaletlerine ve hatalarına rağmen Bulgaristanın yaşatan bir ruhu irfan var.!!. 
Sofya, Filibe yalnız elektrikli tramvayları, muntazam caddeleri, yüksek ve 
sağlam binaları ile yaşamıyor. Belki bütün bu âsâr-ı bediye esasatını, Bulgaristanı 
yaşatan ruhu-saayı ve irfandan alıyor.

İşte beni, Bulgaristan, bu ufak seyahatimle ne hayretlere düşürdü; nede 
avuçlarımı alkışlarla patlattı; çünkü Bulgarlar vazifelerinden başka bir şey 
yapmamışlardı ve bana öyle göründü ki Bulgaristan’da daha işlenecek çok 
toprak; izale edilecek çok noksan var, ancak teslim ederim ki, sebatı, düşünmeyi, 
saayı seven bu millet terakkinin, saadetin yollarını bulmuş, kendisi için bir atii 
muşağsağ hazırlıyor.

Sa V ve Tetebbu - Sayı 5, 28 Nisan 19II

Filibe (Plovdiv)
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MEKTEP ve TERBİYE SÜTUNLARI

Terbiye ve Nezaret

Mekteblerimizde, derslerimizde çocuklarımıza iyi bir mektep talebesi, 
çalışkan bir şakird, muhterem bir vatandaş, namuslu bir adam olmak için 
nasihatler veriyoruz. Şüphesiz ki bu nasihatlar müfit ve semere vericidir; Lâkin 
bu söylediklerimizi çocuklarımız için bir tabiatı samiye yapmazsak ihtaratımız 
ne fayda verir ? Eğer talebemiz, bizim nasihatlerimizi lazımai hayat telakki 
etmezlerse, daha doğrusu ettiremezsek terbiye noktai nazarında aradığımız 
gayeye hiçbir zaman vasıl olamayız. Çocuklarımız için iyi şeyler tabiatı samiye 
hükmüne girmelidir.

Bunun için muallimler bütün kuvvetlerini parlak dersler vermeye değil, 
verilecek malumatı talebeye hazmettirerek onu hayatı müstakbel için hazırlamaya 
sarfetmelidir. Muallim, talebesini daima nezareti altında bulundurur ve bu 
nezaret esnasında talebeye amelî dersler verir, ki bu nezaret yalnız sınıflarda ders 
esnasında değildir.

Daha müzmin neticeler elde etmek, çocukları teneffüste, bahusus mektep 
haricinde de takip etmekle mümkündür.

Sınıfta nezaret pek kolaydır; fakat çocukların itiyadı, istidâtı hakkında 
sınıflardan sarih ve kat’i fikirler toplanamaz.

Şakird temayülü tabisini sınıfta irae edemez (gösteremez).

Halbuki hastalık tamamiyle zahire çıkmayınca tedavi tehlikelidir.

Çocuklar sınıfta tembel, çalışkan, faal, serbest, yalancı, riyâkar görünebilir. 
Muallim, ders esnasında talebeyi; serbest olmasında dolayı mükafatlandırır; 
riyakarlığı içinde ceza verir; Lâkin olabilir ki o serbesti çocuğu, şarlatanlığa sevk 
ediyor veyahut o riyakârlık, başka esbabın başka emsağın eseridir.

Bu sevaik ve esbabı göstemek içinde şakird temayülatını izhar edebilecek 
geniş bir zemin bulunmalıdır. Buda mekteb içinde bilhassa teneffüs zamanlarıdır. 
Mürebbi bu vakit müdakkik bir nazırdır.
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Koşarken, oynarken, söylerken hiçbir kayıt görmeyen talebe, tabiatiyle, 
bütün itiyadatını ishara başlar. Mürebbi, çocukları tetkik ettiğini sezdirıneksizin, 
hiçbir şey işitmiyormuş gibi görünerek talebenin gizli temayülatını toplar. Emin 
olmalıdır ki, bahçede çocukların harekâtını tetkik eden dikkatli bir mürebbinin bir 
ay zarfında mektep talebesini, bir sene mütemadiyen sınıfa giren bir muallimden 
daha ziyade anlar ve şüphesiz, talebenin temayülatına, istidatına vakıf bir 
mürebbinin vereceği terbiye ve tahsil de o kadar mükemmel olur.

Çocuğun bedeni, fikri, ahlaki terakkiyatını takip eden mürebbi ve muallim, 
talebesinin zekasına, tabiatına bir mecra açmakla beraber, çocuk kendi iradesi ile 
ahlâki, fikri, bedeni yollarda giderken mevaniya tesadüf ederse muavenet etmeyi 
de en büyük ve muhterem bir vazife telakki etmelidir.

Çocuk, kendi tariki istikbalini kendi iradesiyle açmalıdır. Ancak yol başını 
gösterecek ve yol ortasında tesadüf edilecek mevaniin çarei izalesini öğretecek 
muallim herhâlde bir müddet için, çocuk ile beraber gitmeye mecburdur.

Ta’ki çocuk takip ettiği yolun mahiyetini anlasın ....

Sa y  ve Tetebbu - Sayı I, 22 Şubat 1911
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Çocuklarımız için

Bugünkü metin Almanya’yı, sarsılmaz bir kuvvei azmiyeye malik İngiltere’yi, 
doğuran hep çocuklarına verilen müessir terbiyenin mahsülüdür.

Çocuklar nasıl yetiştirilirse âtide öyle olur. Çocuklarını azimden, sebattan 
mahrum büyüten Fransızlar bugün elim hastalıklar karşısında müzdariptir.

Bulgarlar gibi Ruslarda terakkiyatı âtiyelerini küçük dimağlardan bekliyorlar. 
Çocuk âtinin banisidir. Bu, artık bir hakikati riyaziye şekline iktisap etmiştir. 
Bunun için, mâzisi hayati fikriye itibariyle pek fakir geçmiş Osmanlılar için 
terbiyeyi etfal en mühim bir düşünce olmalı.

Nesli hazır, mâzinin ağır seyyiatinin hammalıdır. Hepimiz malûl bir haldeyiz, 
malûl olmasaydık Edime bugün âsariyle, müzeyyanatiyle, medeniyetiyle iftihar 
edecek bir hâl kesbcderdi, Çünkü Edirne kendi malımızdır. O, mamur olurdu.

Sahib-i azim değiliz. Çabuk ye’se (umutsuzluğa) düşüyoruz. Hâlbuki hayat 
bir mücadeledir. Onun ızdıraplı, serverli günleri olabilir. Öyle bir terbiye almış 
olmalıyız ki ne o izdıraplar bizim halî tabimizi bozsun, ne de sürür (sevinç) bizi 
haddinden fazla müteheyyiç etsin (coştursun).

Eğer sahibi azim olsaydık, salimi salisin medeni teşebbüsleri bugün şarki, 
herhalde garptan aşağı bir derecede bırakmazdı... Ve yine intizamperver olsaydık 
ailemizden tutunuzda en büyük cemiyetlerimize varıncaya kadar cümlesinde bir 
ruh, bir hayat, bir parlaklık görecektik.

Dediğim gibi, nesli hazır malûldür. Bunun tedavisine gayret etmekle beraber, 
mesainin en mühim kısmını âtinin küçük müstahzarlarına sarf etmek lazımdır. 
Çocuklarımız için esirgeyeceğimiz ufak bir gayret yarın başımıza öldürücü bir 
bela taşı olarak iner...

* * *

Çocuklarımız için sarf edilecek emeklerin, fedâkârlıkların bir kısmı maddi 
olmakla beraber, en mühim kısmıda manevi cihetleri teşkil eder.

Daha ileriye vararak diyebilirim ki, manevi fedâkârlıklar maddi fedâkârlıklara 
müseccahtır (uyumludur) .
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Ufak bir misal göstereceğim:

Nazar, lisan, fikir daha küçükden nezih şeyleri görmeye, söylemeye, 
düşünmeye alışırsa, istikbâl, o nazar, lisan, fikir sahibine parlak, saf görünür. 
Fakat kirli, paslı bir dimağ ile büyümüş bir çocuk için hayat ufunetli, müstekrehtir 
(iğrençdir).

Duvarlarımızı dolduran o kerih (iğrenç), miistehçen satırlar nedir? İnsan, 
tüylerimizi ürperten, dimağlarımızı tırmalayan bu kara, vahşi satırlar karşısında 
teessüründen ağlamak istiyor.

İşde fikri, ahlâkı tahrip eden bu hastalığın tedavisi paraya; maddi bir muavenete 
tevakkuf etmez.

Elverir ki muallimlerle, aile sahipleri elele versinler, çocuklarımızı bu menhus 
âdetten vazgeçirsinler. İyi kelimelerin fikir üzerinde teselli edici tatlı tesirleri 
vardır. Fena, galiz sözlerinde maneviyat-ı beşeıiyede kara, elim izler izler 
bırakacağından emin olalım.

Sa 'y ve Tetebbu - Sayı 2, ] Mart ¡91!
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MEKTEP ve TERBİYE SÜTUNLARI

iptidai Mekteplerinde Gaye Nedir?

Her işte hedef bilinmelidir ki mesai ona göre tanzim edilsin. Meçhul bir semte 
doğru müteveccih mesai, çok defa akamete uğrar, ve muhtelif istikametlerde 
akamete uğraya uğraya yıpranmış bir çalışmada da, metaneti asliyeye ekseriya 
tesadüf edilemez. Bilhassa hedefin, gayenin malum olması, taharriyat ve tatbikatı 
içtimaiye için en mühim şarttır. İçtimaiyatın en genişve en şayanı dikkat safhasını 
teşkil eden mekteplerde de bir gaye-i tesis aramak icap eder ve sonra verilecek 
bütün derslerde, tatbik olunacak usulü terbiyede evvelden düşünülmüş bir veçhei 
istikamet bulunmalıdır. Yoksa tehlike yalnız sarfedilecek sa’yın mahia olmasile 
kalmaz, belki âtinin bütün bir neslinin hayatı dimağiyesini öldürmüş olur, ki bu 
birincisinden daha meş’undur.

Biz, burada yalnız mekatibi iptadaiyeden bahis edeceğiz: Mekatibi iptidaiyede 
maksat tedris, maksat terbiyedir? . Bunu düşüneceğiz: Bir milletin hayati 
içtimaiyesi, mekteplerinde bilhassa mekatibi iptaiyesinde verilen terbiyeye 
bağlıdır. Görürsünüz ki her memlekette hemen her sene mekatibi iptidaiye 
programlarında tadilat, ıslahat vardır. Fakat mekatibi iptidaiye atlandıktan sonra 
tehlike azalır; Binaenaleyh diğer derecati tahsilde her sene keşfedilmiş yeni 
usulleri tesadüf edemezsiniz. Çocuklar, bilhassa küçük çocuklar...İşte garbın en 
büyük mütefekkirlerince hudutsuz bir sahai tetkikat...

Çocuklar nasıl yetiştirilmeli?...

Günden güne artan ihtiyacati medeniye karşısında metanetle dikilecek 
dimağları, vücutları nasıl hazırlamalı? Bu düşünce neticesindedir ki, şimdiye 
kadar Fransız terbiyesi, çocuklar için en müsait bir gayenin muhziri iken yarın 
görürsünüz ki başka bir millet, medid tetebbuatı, semeredar tecrübeleri ile yeni ve 
daha metin bir tedris ve terbiye bulmuştur. Nitekim Fransızların sırf nazari, saha-i 
cidalde âciz dimağlar yetiştiren usulu terbiyesi mevkini Almanların, İngilizleriıı 
müteşebbis, metin gençler hazırlayan tarzı terbiyesine terk ediyor. Anlaşılmalıdır 
ki, yirminci asırda her şey öğrenilemez. Lâkin herkesin öğrenebileceği bir şey 
vardır, ki bu da sahai hayatta yaşayabilmek fennidir. Evet insan nasıl yaşayabilir? 
Neler öğrenmeli ve bilmelidir ki yaşayabilsin? Beni nev’iarın hergün tezahiid-ü 
ihtiyacati kendisini boğmasın ?
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Birçok malumatı bir dimağa üst üste doldurunuz; Bir sürü hesap meseleleri 
ezberletiniz: İklimler, şehirler, coğrafya rakamları ezberletiniz; Bütün vukuatı 
tarihiyenin senelerini, tefasilini fevkalade bir maharet ve kudretle taze dimağlara 
doldurunuz....ve sonra bu birçok malumat hammalini yaşamak meydanına 
çıkarınız, göreceksiniz ki ne kadar âciz, ne kadar cılız bir uzviyet yetiştirmişsiniz. 
Çocuk yaşamayınca yaşamak için muhtaç olduğu mevat ve levazımı haiz 
bulunmadıkça hesabın semalarda dolaşan, coğrafyanın kıtaları ihata eden 
rakamları, şehirleri... neye yarar? Esasen devletlerin kanunlarında yalnız tahsili 
iptidai mecbur tutulmuştur. Bizim Osmanlılar kanununda da böyledir. Herkes 
çocuğunu bir iptai mektebinde okutmaya mecburdur.

Halbuki derecati sairci tedris mecbur tutulmuş değildir. İsteyen, iktidarı olan 
rüştiyede, idadiyede, mekatibi aliyede ikmali tahsil edebilir. Ancak bunlar ihtiyara 
bağlıdır. Yoksa hükümet evladı vatanı, bu mekteplere gitmek için cebir edemez.

Kanunların bu cihetleri düşünülmelidir. Niçin kanunlar yalnız tahsili iptidaiyi 
mecbur tutuyor.

Her millet için bir umumi terbiye vardır. Milletin bütün efradı bu umumi 
terbiyeyi almış bulunmalıdır. Herkes hali içtimainin icabatına, vatandaşlık 
hukukunun tahmil edeceği vezaife boyun eğmeğe mecburdur, ki millet için 
mev’ud saadet doğabilsin.

Kezalik her millet için ananeler sırasına geçmiş bazı hatıratı, vakaii olur, ki 
bunlar o milletle beraber yaşar ve bazen de o milleti yaşatacak en müessir bir ruh 
iktidarını alır. İşte kanun, iptidai tedrisatının bu umumi terbiyeyi verebileceğini 
kanaat hâsıl etmiştir.

Hükümet, vatanı için düşünebilecek, vatanının mukadderatını iştirâk edecek, 
muhitinde yaşayabilmek için vesaiti lâzime ile mücehhez olarak hayata karışacak 
unsurları, mektebi iptidai terbiye ve tahsili yetiştirebilir itikatındadır. Bu itikat 
dolayısıyladır ki hemen her devlet iptidai tahsilinin fevkini tevsii malumat vesaiti 
addeder ve iptidai mekteplerinde esasati terbiye ve tahsili verdikten sonra ötesini 
efradın üzerine atar.

S a y  ve Tetebbu - Sayı 5, 28 Nisan 1911
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MEKTEP ve TERBİYE SÜTUNLARI

Mektep Terbiyesi

Terbiye ve intizam derdemez çocuklarımızı canlı bir makine haline koymak 
istediğimiz anlaşılmasın. Bütün harekât-ı fikriyenin ufak ve basit bir işarete esir 
olduğu sınıflarda intizam pek mühlik(zor) bir hayaldir. Mektep terbiyesinden 
maksat, çocuktaki faaliyet ve kabiliyeti zayıflatmak değil, bu kuvvetleri bilâhere 
daha büyük fevaid-i şahsiy^{kişiselfayda) tevlit edecek bir mecraya sevk etmekdir.

Bizim, mektep terbiyesi olmak üzere istediğimiz şey harekâtta intizam, 
mesaide sükûnet ve herkesin hukukuna hürmetten ibarettir.

Tedriste muvaffakiyet ve hayatla intizam temin eden hürriyet-i fikriyeyi 
muallim ne kadar muhafaza ederse talebesi o kadar temiz ve terakkinin en büyük 
şartı olan mesai-i şahsiye ile o kadar tecehhüz(hazırlıklı) eder.

Bu gayeler düşünülerek tesis edilmiş bir intizam ve terbiye aynı zamanda 
muallimin de sıhhatini korur; sınıfta, bir intizam temin için bitmez tükenmez 
cezaların, gayri müfit emirlerin tazyiki altında yedi sekiz saatlik bir müddet 
geçirmek kadar yorgunluk verici bir şey düşünülemez. Fena terbiye verilmiş 
bir sınıf, talebesi muayyen miktarı aşmış sınıftan daha evvel bir muallimi helak 
edebilir. Şu halde iyi bir intizam ve terbiye nasıl verilebilir? Bunun için iki amil 
tasavvur olunur; biri bizzat muallim diğeri de muallimin terbiye ve intizam 
hususundaki usulü...bunların bir mektebin umumi terbiyesinde büyük tesiri 
vardır. Evvelden dikkatli görmek, daha sonra doğru takdir etmek, muallimin 
en büyük meziyetlerindendir. Bir çok muallimler, intizam hususunda muvaffak 
olamazlar, çünkü ademi muvaffakiyetin esbabını layiki ile araştırmamışlardır. 
Mektep terbiyesi, fenalıklara karşı müessir bir tedbir olmalıdır, yoksa bir mahiyet-i 
tenkiliyeyi haiz olması muvafık değildir. Bu fikre göre mektep terbiyesinde şu üç 
kaideye riayet etmek icap eder;

1) Mükâfat, çalışmayı teşvik ve idare etmelidir,

2) Cezanın yapılan kabahat ile sıkı bir irtibatı bulunmalı,

3) Mektebin nizamnameyi dahilisi öyle bir intizamı tam ile tatbik edilmelidir 
ki talebe, irtikâp edeceği ufak bir tecavüzü derhal bir cezanın takip edeceğini 
evvela kestirmeli.
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Şu halde, mükâfat yalnız derslerini, vazifelerini güzel yapan ve mektep içinde 
nazik duran efendilere tahsis edilmez, çünkü bu beyefendiler esasen itaatkâr ve 
çalışkandırlar. Mükâfat bu gibi talebenin yalnız mesaisini idare eder, yoksa tezyid 
ve takviye edemez. Halbuki birçok çocuklar vardır ki harekât ve efalinde tergib 
ve teşci edilmeye muhtaçdırlar. Mükâfatın büyük bir kısmı bu gibi çocuklara 
tahsis edilirse herhalde faydalı semereler elde edilir.

Bundan başka, ceza dahi mantıkî olmalıdır. Dersini yapmamış bir şakird’e 
dersini yaptırmak, vazifesini fena yazan için tekrar yazdırmak, arkadaşlarının 
oyununu bozanı bir müddet oyundan mahrum etmek, bir şeyi kirleteni onu 
temizlemek için mecbur eylemek, isteyerek veyahut istemeyerek bir şeyi kırana 
tazminat teklif etmek en münasip cezalardır. Çock anlamalıdır ki yaptığı hareketin 
mesuliyeti, bütün netayiciyle kendisine ait olacaktır.

Kabayih-i ahlakiyeye gelince bunu mantikî surette cezalandırmak daha güçtür, 
çünkü çocuk her şeyde evvel kendi kabahatinin fenalığını ve verilecek cezanın 
pek münasip olduğunu takdir etmeli, daha doğrusu bir dereceye kadar kendinin 
hakim-i adili olmalıdır. Bunu temin içinde çocuğun dimağını düşündürmek, 
kalbini tahrik etmek ve vicdanını söyletmek icap eder.

Muallim talebesinin kabahatlerini sükût ile muhakeme ederek beyanı rey 
eylemelidir. Talebe de muallimin mesleğinin gayri kabili tağyir ve işleyeceği 
kabahatin herhâlde âdil bir cezayı mudi olduğunu evvelden takdir etmiş 
bulunmalıdır. Mükafatın terbiye hususundaki ehemmiyeti kadar, bazende bir 
cezanın netayici kafiyesi, talebeyi salim bir meslekte yürütmek için haiz-i 
ehemmiyettir.

Mükâfat vermek hususunda oldukça ince düşünmeye ihtiyaç vardır. Mükâfat 
herhalde bir iyiliğin neticesi, yahut bir iyiliğin müessiridir. İyilik ihzar etmeyen 
ve o mükâfat sebebiyle iyiliğe meyil etmesi melhuz olmayan bir çocuğa mükâfat 
vermek, bihakkın mükâfat alanlar nezninde mükâfatın kiymetini tenkis eder.

Ceza’da, yukarıda söylediğimiz usûl pek muvafıktır. Bir mektep içinde en 
büyük ceza, istisnai olarak, çocuğun kabahati hakkında ebeveynine malûmat 
vermektir. Velhasıl, mümkün olduğu kadar az cezalandırmak ve ceza verildiği 
takdirde müessiriyetine dikkat etmek, mektep terbiyesinin en şayanı ehemmiyet 
essarındandır.

Sa 'y ve Tetebbu - Sayı 8, 14 Haziran 1911
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MEKTEP ve TERBİYE SÜTUNLARI 
Geçen haftaki nüshamızdan mabaat,

Yeni Mektep

"Edmond Demolen ’den Muktabes ”

Bunlar hep sınıfta ve ders zamanında yapılır, bu esnada muallim sıraları gezer, 
sorulan sorulara cevap verir, talebeye tesadüf ettikleri müşkülatın halli hususunda 
muavenet eder, fena çalışanları hemen akabinde tashih eder, çalışkanları teşvik, 
tembellerin arzularını tahrik eder...Muallim bu suretle ders zamanında da talebe 
ile baş başa bilâ vasıta ve şahsi münasabatta bulunur.

Maateessüf bizim mekteplerimizde bu usule tesadüf edilemez, esasen bizde 
bir talebenin ruhu yoklanırsa muallime karşı hürmetten ziyade bir korku hissi 
ile mütehassisdir, ki bunun esasını tutulan usulün yolsuzluğunda aramalıdır. 
Bundan mağda bu usulü sa’yın netayici kat’i istifadeler temin ediyor, bakınız 
bizim mekteplerimizle mukayese edelim: Bizim usümüzde ders zamanları pek 
uzundur, yalnız bir derse muttarid bir ahengi takrir ile geçen bir saat esnasında bir 
kısım talebe bu dersi dinlemezler, çünkü evvela dimağ o dersin bütün dekayik-i 
tafsilatına nüfuz edemez, saniyen talebe de muallim huzurunda vazife yapmak 
için tembihat yoktur; o kitaplarından bulacağı izahata, lütufkâr bir arkadaştan 
edeceği kopyelere güvenir...Bizde mütelaa zamanları da uzundur. Bu saatlerde 
talebe kendi kendine bırakılır, vazifelerini uzun müddet uğraşarak yapar. Fakat 
ilk tesadüf ettiği müşkülün karşısında tevakkuf eder, orada kendisine muavenet 
edecek, müşkülünü hâl hususunda teşvikatta bulunacak kimse bulunmadığından 
daha vazifesinin mebdeinde durakalır ve mütebakisi için de bir heves kalmaz... 
Sonra ya gizlice roman okumak, oynamak veya şeker, çukulata yemekle iştigal 
eder...İşte bizim leyli mekteplerimizde çalışma hayatı!... Heyeti umumiye 
itibariyle talebe gerek sınıf gerek mütalaa zamanlarında ekseriya fena çalışırlar, 
derslerini süründürürler, yarın yaparlar. Bir defa süründürmek, fena yapmak âdeti, 
temayülatı tezahür etti mi bir hissi tekemmül inkişaf ile o ruhun tâ âmâkına nüfuz 
eder ve bir müddet sonra bir âdeti müntakile ve muhtereme (!) şeklini alır...

Yeni mekteplerde böyle değildir. Yukarıda mümkün mertebe izah ettik, bu 
ders “mütalaa-classe étude” usulü pek şayanı takdir neticeler veriyor. Çocuk hal-i 
iştiyakta bulunuyor, her vazifeyi telakkiye hazır, ifaya amade ve müheyya, cesur,
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mütenebbih oluyor ve bu suretle öyle bir halet-i ruhiye kesbediyor ki, eıı az bir 
zamanda faydalı bir işin en büyük kısmını yapmaya çalışıyor ve muvaffak oluyor. 
(Jimnastikçiler için tedrici bir usûl takip edilir) (l).Bu kadar muhtelif iki usulün 
neticeleri yalnız mektepde değil, bütün hayat üzerinde his olunur intibaatın 
husülünü rnucib olur. Bir defa işi süründürmek, ağır ifa etmek tahassül etti mi, 
bu tuhaflık muhtelif mesleklerin cilıat-ı ameliyesinde tezahüratını gösterir.

Memurlarımızla, sair faaliyet-i kırtasiye esbabının gösterdikleri ağırlığı 
esasında mektepde aramalıyız. Her ne kadar onlar için atalet o kadar zarar vermez, 
çünki sermayesiz bir meslektir, ne olursa bütçeye olur, fakat zürra, esbabı sanayi 
için böyle değildir.

daha bitmedi...

İptidai, Riişdi, İdadi mekteplerimizde takip olunan dersler için fenni hiçbir 
usûl yoktur. Muallimin evvelden ölçülmüş bir programı, taayiin etmiş bir yolu 
olmalıdır. Senenim ders saatleri ve bu saatleri dolduracak dersler evvelden 
düşünülmüş olmak lazımdır. Zannediyoruz ki,umumi mekteplerimizde daha bu 
kadar bir usûl teessüs etmedi. İptidai, Rüşti, ve İdadi mekteplerimizde hep böyle.

Halbuki azimet edeceği ciheti tayin etmemiş bir muallim, hakiki bir muallim 
olamaz. Muallim olabilmek için talebenin fikri ile büyümek, yükselmek usulünü 
bilmek icap eder. Tedrisin keşfi, tedriciyi hayat olması en fenni usuldür. Basitten 
mürekkebe doğru giderek çocukta tecessüs ve takip hassasını uyandıran bir 
muallim, mukaddes vazifesini ifa etmiş sayılır.

Memleketimizde keşfi usuli tedris, ilk defa “Tedrisat-ı İptidaiye Mecmuası” 
ile dahil olmuştur. Bazı husui mekteplerde bu usule ittiba edilmiştir, ancak 
dairesi pek dardır. Usuli tedriste inkilap, inkilabın temelleri “Tedrisat-ı İptidaiye

( 1 )  B u  m e k t e p l e r  v e  u s u l l e r  e n  z iy a d e  İ n g i l i z ’ l e r d e  m e v c u t tu r .  G e n ç  İ n g i l i z  b i z im  m ü ta l a a  y a n i  s ü k u t  s ı n ı f  

d e d iğ i m iz  d i l s iz ,  h a r e k e t s i z ,  p a n d o m i m a  s a h n e s i  b i lm e z ,o  y a ln ı z  m u a l l im in  ö n ü n e  y a p ı l m ı ş  d e r s l e r i ,  

v a z i f e l e r iy l e  ç ın ı a ğ a  m e c b u r d u r .  F a k a t  b u  v a z i f e y i  n e  v a k i t  v e  n e r e d e  i s t e r s e  ik m a l  e tm e  h u s u s u n d a  

s e r b e s t t i r .  O t l a r  ü z e r in e  y a tm a k ,  a ğ a ç  ü s tü n e  ç ık m a k  v e  b u  s u r e t l e  d a h a  iy i  ç a l ı ş a b i l m e k  f ik r i  k e n d is i n d e  

v a r s a  b u n a  k im s e  m ü m a n a a t ( m a n i  o l m a z )  e tm e z .  B i r  a ğ a ç  ü z e r i n d e  d a h i  h e n d e s e  ç a l ı ş ı r .  O n u n  z a m a n ı ,  

p a r a s ı  g ib i  k e n d i s i n e  a i t t i r ,  i s t e d iğ i  g ib i  k u l la n ı r l a r ,  b u  h â z in e n i n  ta r - ı  i s t im a l in d e n  o  m e s u ld ü r .  “ Ş u  k ü ç ü k  

n u m u n e y e  n a z a r ı  d i k k a t i n iz i  c e lb  e d e r i m .  B iz d e k i  t a r z - ı  t e l â k k i  n e  k a d a r  a y r ı  d e ğ i l  m i? ”
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Mecmuası” ile kuruldu. Her yerde bu mecmuanın tavsiye ettiği usulleri takibe 
yeltenenler bulununca inkilaba bihakkın intizar ederiz.

Son zamanlarda Üsküp Darülmuallimini Rüştiyesi talim heyeti tarafından 
neşredilen “Yeni Mektep” de burada söylemeden geçemeyeceğim. Fakat bu 
iki mecmuada da tedrisat bir çerçeve dahiline alınmış değildir. Muallim bazı 
örnekler görüyor, bazı nazariyeler okuyor, lâkin muallim için bu kâfi mi? Bütün 
sene ne okutacak, okuturken nereden başlayacak, vakaii biribirine nasıl sabit 
edecek, hadisatı nasıl tertip eyleyecek? Asıl muallim için ehemmiyetli cihet 
bunları bilmektir.

Halim Sabit beyin ameli ilmihalinden başka hiçbir kitap, iptidai dimağlar için 
yazılmamıştır. Bugün yokluğun bütün memâsiyle bizde İptidai kitabı yoktur. Ne 
Ahmet Refik beyin Tarihi, ve Saffet beyin Coğrafyası, ne İzzet beyin Kıratı... 
Hiçbiri, hiçbiri dokuz, on yaşında bir çocuğun idraki, kabiliyeti düşünülerek 
yazılmamıştır.

“Sa’y ve Tetebbü” nün sayfaları müsait olsaydı İptidai, Rüşti kitaplarını 
birer birer tenkid edecektim. Coğrafya hakkında hiçbir fikir vermeden dünyanın 
yuvarlaklığını isbata kalkışan, dokuz yaşında bir çocuğu elli nehir, altmış dağ... 
yüz sancak, ikiyüz şehir ezberleten bir coğrafya kitabı hiçbir vakit hakiki bir 
coğrafya olamayacağı gibi Bursa’dan İznik’e, İznik’ten İzmit’e, İzmit’ten 
Eskişehir’e, Eskişehir’den Bursa’ya gitti tarzında bir tarih kitabı da çocuk için 
hâl olunamayacak bir muammadır.

* * *

Mükemmel olduğunu iddia ederek değil, belki bir teşebbüs olduğu için ben, 
muhtelif derslere ait rehberler yazacağım. Dersler saatlere göre tefrik edilecek, şu 
halde bir muallim derse girdiği zaman dimağında, o saat zarfında vereceği dersin 
bir projesini hazırlayacaktır.

Söyledim ve tekrar ederim ki benim yaptığım bir teşebbüstür. Teşebbüsümün 
mükemmeliyetini hiçbir zaman iddia etmem. Tecrübesine, tetebbuuna istinaden 
daha iyi rehberler yazacak muallimler için “Sa’y ve Tetebbü” sayfalarını iftiharla 
açar.

Hamiş - 12 inci numarada “Sa ’y  Tetebbu ” un birinci cildi nihayet bulacaktır. 
Bunun için rehberlere ikinci cildin birinci numarasından itibaren başlayacağım.

Sa y  ve Tetebbu - Sayı II , 28 Temmuz 1911
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Bizde Aile

Aile, hayat-ı içtimaiyenin nüvesi, vahit kıyası gibi telakki olunabilir. Her 
milletin mukadderatında, aileleri ahvalinin büyük bir tesiri görülür. Onun için 
her millette aile münasebetini büyük bir ehemmiyetle tetkik ve tanzim etmek 
lazım gelir. Aile münasebeti ıslah ve tanzim edilmedikçe, yapılacak diğer bütün 
ıslahat temelsiz ve semeresiz kalır. Diğer müeseseler gibi, ailede şark da başka 
garp da başka birer tarik-i tekemmül takip etti: Garp da İktisadi ve içtimai hayat 
inkişaf ederken aile münasebetinde de akis-i elimliler uyandırdı. Artık erkeğin 
kuvve-i istihsaliyesi aile ocağını geçindirmeğe girmektedir bir halle gelince 
kadında , çocukta... erkeğin muavini oldu. Ve bu müşterek sa’y, kurulan aileyi 
yaşatmak hususundaki bu müşterek faaliyet ailenin muhtelif fertlerini birbirine 
daha fazla yaklaştırdı.

Şimdi kadının erkekle buluşturanı yalnız istihsal noktasına münhasır 
kalmıyor;hayat-ı maneviye ve fikriye de de kadın erkek den geri kalmak istemiyor 
. Dar-ül-fünun müdavimleri içinde, bazen, ekseriyeti kadınların teşkil etmesi bu 
fikirleri pek iyi teyit eder. Ve artık kadın, hem maddi ve hem manevi, erkekle ayar 
olursa birinin diğerine tahakkümü ve bu suretle muvazenesizliğin husulü biraz 
fazla güç ve garip bir keyfiyet olur. Maddi ve manevi müsavi kuvvetlere malik 
olan erkek ve kadın teşrik-i hayat ederek aralarında vazife taksim ettiğinden sonra 
aile ahengi pek esaslı ve payidar bir süratte kuruluyor.

Kadınla erkeği birbirine manen ve fikren yaklaştırmak hususunda en büyük 
ve mühim amil, şüphesiz ki, mektepler oluyor. Mektep, erkekle kadın arasında 
edvar-ı maziye’nin açtığı çukurları doldurmuş, kadına erkeği ve erkeğe de kadını 
daha yakından ve daha iyi tanımıştır. Garp bu husus da tedrici tekamülünü takip 
ediyor, kadınların terbiye ve tahsili erkeklerinki kadar büyük bir ehemmiyet 
kazanmıştır. Kadın ve erkek mesut bir aile teşkil etmek için elzem hasa’is ve 
kabiliyeti kazandıktan sonra teşrik-i hayat ediyor. Ve bu suretle,tabii, pek metin, 
pek canlı bir müessese vücut buluyor; ve artık, bu basit kümenin etrafında 
toplanan oğul, gelin, torun, ve sa’ire gibi unsurlarda onun için ayrı ayrı birer alt 
mes’adet ve refah olmağa çalışıyor.

Pek nadir müstesnalar neden sarf-ı nazar, aile münasebetimizde tabilik ve 
samimilik bulamayız. Bu hal, şu son zamanlarda daha arttı. Asrın ihtiyacı kadına 
da mevki ni vermek lüzumunu ihsas ettikçe kadın ve erkek birbirlerine karşı 
daha yabancı ve daha şüpheli bir vaziyet takındı.. Şimdiye kadar aile hayatının
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nazımı erkeğin kör ve tehditkar sesi idi. Talak salahiyeti gibi kutlu ve medlıuş 
bir salaha malik olan erkek istediği zaman aileyi perişan edebilirdi. Kabiliyeti, 
terbiyesi, ilmi, nezaketi... ailedeki zevki idrak edecek bir dereceye yetişmeyen 
erkeklerimiz, kadını zayıf ve cemiyet içinde bile hayatını kurtaracak kabiliyet ve 
iktidara gayr-i malik gördükçe büsbütün mağrur ve müstebit olmuştur.

Adeta “atavizim” şeklinde yerleşen bu kudret kadını pek çok alçaltmış, ve 
erkeğe bozuk zararlı bir silah hazırlamıştır..

Artık ailede mütekabil bir hareket, mütekabil bir samimiyet yerine korkuya 
müstenit-i suri bir itaat hakim sürüyordu. Ve bu, tıpkı bir hükümet-i müstebit 
g ib i, çökecek , anarşiler uyandıracak, anaforlar yapacak ve nihayet kadında hem 
cinsinin bu asırda malik olduğu mevkii kazanacaktı.

Bu günün her dakika için müstait-i inhilal aileleri aynı istidada haiz bir 
cemiyete, bir millete temsil olabilirler. Sağlam vaid-i cemiyet için kutlu aile 
münasebetlerine ihtiyaç vardır.

Kadın ve erkek, hayatta pek samimi iki dost, iki arkadaş olarak yaşamaları 
icap eden bu iki şalısın neden böyle birbirlerine yabancı bir halle girdiler; aile 
denilen niive-i içtimai erkanı ne için en çürük, en mukavemetsiz rabıtalarla 
bağlanıyor?

Bu mesele-i içtimaiye etrafında pek çok düşünenlerimiz oldu. Tesir, tadat-ı 
zevcat, talak.... gibi bir çok bahisler; fakat bu düşünenler arasında esas yarayı 
bulan “Tahrir Mer’eh” müellifi oldu:

“Kadınlarımız ile erkekler imizin arasını açan, onları birbirinden uzaklaştıran 
bu günkü gayri tabii hali doğuran sebep : terbiye ve tahsil noksanıdır.”

Bizde erkek ve ne kadın aile hayatının icap ettirdiği bir çok hususiyetlere vakıf 
değildir. Evi bir daireyi resmiye gibi idareyi düşünen erkeklerimiz bulunduğu 
gibi aile ocağında vazifesini giyinip kuşanıp köşesinde oturmaktan ibaret 
telakki eden kadınlarımızda pek çokdur. Bir erkek kadar kadında kocasını ve 
çocuğunu memnun ve mesut etmeği bilmelidir. Kadın, ailede en büyük amil-i 
saadet olmak mevkiini kazanınca elbette salahiyet ve hukuku da cemiyet içinde 
pek çok yükselecektir. Kadınlarımız kadar erkeklerimiz, erkekleriniz kadar 
kadınlarımızda aile saadetini tevlid eden yüksek, samimi bir terbiye ve tahsile 
muhtaçtır.
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Erkek ve kadının tabii bir temayülleri vardır ki o da tenasüldür : Herkes 
tabiatta çocuğa, zürriyete malik olmayı arzu eder; mütamadid çocukları arasında 
yaşamak ister. Bu , ihtiyaç-ı tabidir.

Fransızların “Yegane Evlat” , fikri tabii bir düşünce değil. Almanların 
teksir nüfusu yanında bir çok Fransız ailelerinde hükümran olan bu “biricik 
evlat” a malikiyet fikri Fransa için müthiş bir felaket hazırlıyor. Norveç’in 51, 
Avusturya’nın 62, İngiltere’nin 63, Danimarka’nın 73, İsveçin 89, Almanya’nın 
98 senede ahalisi teza’üf ettiği halde Fransa da bu teza’üf-ü nüfus ancak 334 
senede vakii olabilecek.

Aile hayatının pek tabii bir neticesi olan çocuğa malik olmak zevkini, 
ihtiyacını körleten bir takım sebepler vardır. Fransızlar için bu sebepler arasından 
bir kaçını sayalım:

1. İnsanın kendi istediği,
2. Küçük mülkiyetlerin çoğalması,
3. Fransızların tahlidden kaçınmaları,
4. Mümkün olduğu kadar fazla eğlenmek ve hayatdan kâm almak arzusu
5. Esbab-ı istirahatin tezayüdü
6. Şehirlerin çoğalması......

Fakat “Demolin” bütün bu ikinci, üçüncü dereceye haiz ehemmiyetli 
sebeplerin başında cihaz meselesini buluyor. Ve bir Fransız ailesinin kızını 
evlendirmek için tahammül edeceği masrafların .. az çocuk yapmak için en 
mühim bir amil olduğunu söylüyor..

Evvela şunu söyleyelim ki biz, çocuklarla pek meşgul olamayız. Bu, bizim 
için pek büyük ve mühim bir noksandır. Çocuk bizi, masum ve latif çehresiyle , 
tavırlarıyla, oyunlarıyla pek zor cazip ve işgal edebilir. Onun hayatınla kendimizi 
pek az alakadar görebiliriz. Onlarla gezmeği, düşünmeği eğlenmeği.. .. Fazla 
lüzumsuz , yorucu bir iş telakki ederiz. Bu telakkiyi ezayla telakki ettikten sonra 
“çocuğa malik olmak” zevki ailemiz için en yüksek bir ihtiyaç olacaktır.

Yalnız bir erkek ve kadının teşkil ettiği ailenin tesiri içtimaiyesi pek azdır, 
-tabir-i marufuyla- dal ve budağıyla düşünelim ve mütalaa edelim .

“Bir çocuk rızkıyla beraber doğar” dardımeseli bizde çocukların bir aile 
için yük teşkil etmeyeceğini anlatıyor. Avam mutavassıt tabiyemizde fazla 
çocuğa malik olmak bir zarar değil , belki onun mesaisinden ailenin edeceği 
istifade nazar-ı dikkate alınırsa bir faidedir. Bizde hayat-ı içtimai tecemmü
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“Communautaire” şekilde tecelli ettiği için bir zaruret ve lüzum olmayınca 
oğullar ve torunlar büyük babanın ocağı etrafından ayrılmazlar. İstihsale yardım 
eden fazla kollar, ailenin refah maddisine yardım eder .

Ancak, bu, çok defa çocuğun zararına oluyor. Çocukların baba ocağına 
tespitleri bir işçi, bir hadematçı gibidir. Bu tarz telakki yalnız köylülerimizde 
değil, orta tabakadaki babalarımızda da vardır. Pek çok pederlerin ağzından şu 
sözleri işitiriz: “ Ben, oğlumu bana hademat etsin diye yetiştiriyorum!”

Ailelerimizin ekseriyet-i uzemasında çocuklar için düşünülen tarz-ı terbiyenin 
ruhu bu fikirden ibarettir. Bunu ne gibi muzır ve mühlik neticeler doğurduğunu 
takdir etmek pek güç değil:

1. Çocuklarımıza asrın ihtiyacı ile mütenasip bir ilim vermeyiz
2. Çocuklarda şahsi teşebbüslere istidat bırakmayız.
3. Ahlakı, miskinane bir itaat haline sokarız.

Bu itibarla bizde ailenin en mühim rengi olan çocuk maluldür. O çok defa, 
mensub olduğu ailesi için bir menba-ı saadet değil , bir sıkıntı , bir baş belası 
olur. Kafasız, ahlaksız, beceriksiz çocuklara malik bir ailede saadet aramak ne 
kadar boştur!

Bizde aileler Fransız ailelerinde olduğu g ib i, az çocuk yetiştirmek için mühim 
ve mübrem sebeplere maruz değildir. Bununla beraber, verilen gayr-ı tabii terbiye 
dolayısıyla çocuklarımız bizim ailelerimiz için çok defa bir alt ıstırap oluyor.

Ve çocuk, baba, ana... Ailenin bu kaim-i selasilesi gayri tabii ve çürük 
rabıtalarla bağlı yaşadığı için bizde aile her zaman, dağılmağa, bozulmağa 
mahkum bir heyuladır.

Terbiye-Yıl 1, Sayı 4- 13 Ocak 1916
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İÇTİMAİYAT;

Terbiyede; Tarih ve Felsefe

Rousseau ile kaidelerini koymaya başlayan fenn-i terbiye, gittikçe diğer 
ferilerden aldığı kuvvetlerle çok daha kat’i esaslara dayanıyor. Onsekizinci ve 
ondokuzuncu asırlar zarfında fenn-i terbiye psikoloji ve fizyolojinin kaidelerini 
kullanmaya başlamıştır. Uzun asırlar mazbut ve kabil-i tahkik esaslara malik 
olmayan terbiyede artık tebellür eden kaideler görüyoruz. Beşerin kabiliyatmı 
bedeni ve ruhi diye iki büyük kısma ayıranlar fenn-i terbiyenin fizyoloji ile 
psikolojiden istifade etmesi lüzumunu ileri sürerler. Filhakika, bedenin ve ruhun 
müstaid oldukları kemalatı vermekle mükellef olan mürebbi, bu iki unsur-ı 
beşerinin manyetizmesina vakıf olmalıdır.

Fakat mürebbi bu iki fennin yardımına muhtaç olmakla beraber o, her şeyden 
çok daha evvel, terbiyenin başlangıcı ile gayesini bilmeye mecburdur. Bir şahsın 
maddi ve manevi bütün kabiliyetlerini tanıyan bir adam bile, bu kabiliyetleri 
işletirken başlangıç ile gayeyi bilmeyince tam bir mürebbi sayılamaz,

Fert, cemiyetle beraber düşünülür; binaenaleyh ferdin maneviyatı pek samimi 
bir surette cemiyetin psikolojisine merbuttur. Cemiyetin hayatında tesadüf 
edeceğimiz halat-ı mahiyenin akislerini fertlerin ruhlarında da göreceğiz. Meğer 
ki, çocuklarımızı Rousseau’nun tavsiye eylediği gibi lıayat-ı cemiyetten uzak 
yaşatalım. Maamafih, Rousseau bile çocuğu bir müddet sonra yine cemiyetin 
ağuş-ı terbiyesine atıyor.

Ferdin hayatı madem ki pek samimi olarak cemiyetin hayatına merbuttur, 
şu halde ferdin terbiyesinden bahsederken cemiyetin vaziyet-i terbiyevisini de 
nazar-ı dikkate almaya mecburuz. Cemiyetin hal-i terbiyevisi asrın mahsulüdür. 
Harpler, muhaceretler, medeniyetler, ihtilaflar... Bütün muhtelif avaıııil her bir 
cemiyete öyle bir kabiliyet-i hususiye vermiştir ki, bu kabiliyet o cemiyetin 
sinesinde yaşayan fertlerin bütün itiyatlarında müessirdir. Binaenaleyh mürebbi, 
yed-i terbiyetine tevdi olunan çocuklara telkin-i itiyadat ederken muhitin 
zikrettiğimiz kabiliyetini de düşünecektir.

Terbiye, madem ki fena itiyatları atarak yerine iyi itiyatlar koymaktan ibarettir, 
mürebbi, çocuğun psikol ile cemiyetin Milli terbiyevisini karşılaştıracak, 
cemiyetin bütün terbiyevi kudretlerini çocuğun ruhu ile ölçerek kabil-i telkin 
olanlarını ayıracak ve telkin edecektir.
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İşte, burada mürebbi tarih ile, bilhassa tarih-i medeniyet ile karşılaşıyor. 
Asırların mahsulü olan bir dimağın terbiyesini deruhte edenler o asırların izlerini 
de tetebbua mecburdurlar. Tarihte mürebbi çocuğun safahat-ı tekamülünü 
görecektir. Ve bu safahat-ı tekamülü anlamak suretiyledir ki o, felsefenin 
gösterdiği bir gayeye doğru çocuğu elinden tutup sevk edecektir.

Fenn-i terbiye tarihi, tarih ile felsefenin bu pek samimi kardeşliğini bize ne iyi 
gösteriyor! Felsefe sahasında en ufak bir teceddüd, derhal terbiyede de tesirlerini 
gösteriyor. Luther’in inkılabı, Lock’un, Descartes’ın ve Bacon’ın düşünceleri 
derhal terbiye aleminde de teceddütler uyandırıyor...

Esasen çocuğun seyr-i tabiisini takip eden yeni terbiye, daha umumi bir fikirle 
beşeriyetin de tarihini takip eylivor. O, milli, dini ve medeni terbiye de tarihe 
dayanıyor ve köklerini tarih tarlasına daldırıyor. Terbiye, beşerin nail olabileceği 
en yüksek saadeti temin edecektir, denilince de felsefe alemine giriyor,

Şu halde hakiki bir mürebbi evvela tarihi, tarih-i medeniyeti ve sonra felsefeyi 
tetebbu edecektir. Her millet için en esaslı terbiye bu dört tetkiklerden doğacak 
bir terbiyedir; çünkü bu terbiye evvela cemiyetin, milletin ruhuna tevafuk eder; 
saniyen o cemiyetin tekamülünü takıp ederek muayyen gayeye doğru ilerler.

Türk Yurdu-Yıl 5, Sayı 100- 13 Ocak 1916

J.J.Rousseau - Emile ya da Eğitime Dair (¡749)
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TALİM VE TERBİYE;

Seciye

Seciye kelimesini düşününce zihnime derhal mütereddit ve korkak gençler, 
mütevekkil ve azimsiz insanlar gelir. Ve ta küçüklükten beri hayatımızı gözden 
geçirirken onda en büyük bir nakisa-i hayatiye görürüm: Seciyesizlik.

Meşrutiyetin teessüsü ile beraber içtimai ve terbiyevi lisanımızda çok 
kullanılan, yerleşen kelimelerden biri de “seciye” kelimesi olmuştur. Bu kelime 
lisanımıza girince her düşünebilen ve yazan bu kelimenin manasını araştırıyordu. 
Anud, mutaassıp adamlara seciye sahibi denildiği gibi, düşünmeyerek yalan 
yalnış iş yapan ve yalnış isinde dönmemekte sebat gösteren adamlar da seciye 
sahibi addolundu.

Bütün bu düşüncelerde ve iddialarda büyük bir hisse-i ifrat vardı: 
Azimsizlikten, teşebbüssüzlükten, kararsızlıktan muztarip bir milleti kurtarmak 
ve yaşatmak için şüphesiz seciyeye binlik bir lüzum vardı. Terbiyenin en büyük 
maksadı da ve hatta bütün terbiyede iyi ve mükemmel seciyeler yetiştirmekten 
ibaret değil mi?... Seciye sahibi adam yetiştirmek, terbiye-i ahlakiyenin gayesidir. 
Tekmil terbiyenin gayesi de bııdur, denilebilir. Bu iş bilhassa hür bir millet için 
pek mühimdir. Zira o milletlerde vicdanların yine kendilerinden başka murakıb 
ve amiri yoktur. Herbert, terbiyenin en büyük işi mükemmel kalp ve seciye 
yetiştirmektir, diyor. Gustav Le Bön da bir eserinde seciyenin lüzumunu ileriye 
sürüyor: “Tarih bize gösteriyor ki zekanın zaaf ve inhitatı ile değil, belki seciyenin 
inhitatı iledir ki milletler mahv-ı münkariz olmuştur.” diyor ve insan derece-i 
tahsili ile, diplomalarının adedi ile değil seciyesi ile ölçülür, kanaatini taşıyan 
Amerikalılara, Almanlara, İngilizlere iştirak ediyor.

Pek muhtelif tarihi ve içtimai amiller altında seciyevi anasırından pek çoğunu 
bozmuş olan Türk milletine de bir ruh nefh edebilmek için onun seciyesiyle meşgul 
olmak pek doğruydu; fertlerde olduğu gibi milletlerin de secâyâ-yı hususiyesi 
vardır. Tarihimizi karıştırırken ecdadımızda vakar ve metanetin, ciddiyet ve 
azmin... hakim olduğunu görüyoruz; fakat hale rücu edince seciyelerde döneklik, 
hoppalık, nümayişçilik... hastalıklarını buluyoruz. Binaenaleyh seciye terbiyesi, 
en düşünülecek bir meseleydi; ancak seciye nedir, anasırı nelerdir, seciye nasıl 
ıslah veyahut teşkil olunur? Bu cihetleri tayinde pek çok acele ve tabiatıyla 
ifrat ediliyordu. Çok yerde seciye yalnız irade mukabili olarak kullanılmıştı ve
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hatta milleti kurtarmak için okumak ve yazmak yerine yalnız seciyenin kifayet 
edebileceği de iddia olunmuştu; yani akıl, terbive-i fikriye ve secive terbiyesinin 
daire-i şümulünden koğulmııştu.

Şu halde seciye nedir? Satı Bey Fenn-i Terbiye’sinde seciyeyi şöyle tarif 
ediyor: "İntanın efal ve ifâlâtında -tahassüsât ve harekâtında- tezahür eden 
hususiyetine onun huyu, tabiatı hulkıı, sireti, seciyesi tesmiye edilir. ” Ve sonra 
seciyenin anasır-ı esasiyesini sayarken hassasiyet, zeka ve iradeden ibaret 
olduğunu tasrih ediyor.

Binaenaleyh secive yalnız irade demek değildir; filvaki irade herhangi 
bir meseleyi bilerek yapmak iktidarıdır. Halbuki seciye bu efai ve harekatta 
bir sabitiyet ve nuıayyenet göstermektedir O kadar ki bir adamın seciyesini 
tanımakla onun bazı müşabehetleriyle, niyet ve kararların: da evvelden anlamak 
mümkündür. İrade, seciyenin yalnız bir cephesi olabilir; yoksa irade ile seciyeyi 
birleştirmek ve seciyeyi yalnız irade ile izah etmek doğru değildir.

“Seciyenin iki rükn-i mukavimi kavi kanaatle muhkem iradedir” fikrinden de 
pekala anlıyoruz ki seciye, yine yalnız iradeden ibaret değildir. Bu iradeye kavi 
bir kanaatin ele inzimam eylemesi lazımdır. Kavi kanaat ise hissiyat ve zekanın 
(zihnin) terbiyesiyle temin olunabilir. Kanaat hislerin ve fikirlerin mahsülüdür. 
Seciye sahibi olmak için evvela kanaatlere malik olmak ve sonra bu kanaatlerini 
de saklamayarak bunları ortaya çıkarıp mesuliyet altına girmekten korkmayarak 
mevkı-i fiile koymak lazımdır.

Şu izahattan bir şakinin, mütniş ve cesur bir haydııtun da secive sahibi 
addolunması hatıra gelebilir; çünkü şekavet onun için bir kanaat haline girmiş. Bu 
kanaatini de büyük bir cesaret ve metanetle mevki-i fiile kovuyor. Filhakika “Bir 
adamın seciyesi denilince o adamı ekseriya aynı suretle hareket ettiren itiyatların, 
kabiliyetlerin, temayüllerin heyet-i mecmuası anlaşılır” tarif-i umumisine göre 
böyle bir adamı da seciye sahibi addetmekle muztarız.

Fakat terbiye madem ki “İnsanın bütün kabiliyetlerini gerek kendinin ve 
gerekse hemnevinin saadetine medar olacak bir tarzda tenmiye etmektir.” 
binaenaleyh asıl seciye, anasırı gerek ferdin kendi saadetine, gerek hemcinsinin 
saadetine medar olacak surette terbiye edilmiş bir seciye olmak lazım gelir. 
Seciyenin anasırını ise yukarıda izah eylemiştik. Gusrav Le Bön daha ziyade 
tevsi ederek diyor ki: “Dikkat, teemmül, fikr-i tekafülü, inzibat, sebat, irade 
seciyenin evsafindandır.” Fakat bunlardan dikkati, teemmülü, muhakemeyi zihin 
(zeka) dairesine inzibatı, iradeyi, fikr-i tekafülü de hassasiyet dairesine sokmak 
pek mümkündür. Bu sebeple seciyenin anasırı bütün manasıyla asıl terbiyenin
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anasırı ile birleşmiş oluyor. Seciyeli, iyi ve mükemmel seciyeli bir adam mutlaka 
terbiyesi -bedeni, fikri, ahlaki terbiyesi- mükemmel bir adamdır.

Bizim için mesail-i hayatiyeden biri de şüphesiz, seciye terbiyesi, seciye 
teşkili meselesidir. Efal ve harekatımızda hemen çok defa hakim olan yalnızca 
hissiyatımızdır. Akıl tarafından mevzu ve muayyen kavaid-i umumiyeye 
mutavaat edebilecek bir irade sahibi değiliz. Hayatımızda esas ve meslek taşımak 
bize pek ağır gelir. Çok defa biz kendimizi değil, başkaları bizi idare eder. Hayat-ı 
hususiye ve umumiyemizde muhtelif cereyanlara mukavemet edemeyerek bazı 
defa pek büyük inhiraflar gösterir, ric’i hareketler yaparız. O kadar ki, bir gün 
içinde biz bir adamı müteaddit ve muhtelif adamlar gibi görmeye mecbur oluruz. 
Hayal, umman-ı tereddtid ve bikararide daima çalkanan bir tekne vaziyeti alır; 
yeis, muvaffakiyetsizlik. izmihlal içtimai hayatımızda maalesef pek çok görünen 
bu akibetler hep seciye hastalıklarıdır.

İrk nazariyesine fevkalade bağlı olan Gustav Le Bön seciyenin terbiyesinde 
ırkın büyük bir tesiri olduğuna kanidir. Seciyeyi teşkil eden anasırın ırklara göre 
değiştiğini kabul eder ve bunun için de: “Bir kavinin ihtiyacatma göre kabul ve 
tatbik olunan bir terbiye diğerlerine layık olmayabilir. Bir İtalyan, bir Rus, bir 
İngiliz, bir zenci aynı tarzda terbiye olunmamalıdır. Ve seciyenin bütün evsafı 
terbiye ile dc verilemez. Uzun bir mâzinin neticesi olarak irsi de olabilir. Bunlar 
ırkın evsafıdır. Bunları yaratmak ve değiştirmek için asırlar lazımdır” der,

Böyle olmakla beraber terbiyenin seciye teşkilinde resifini büsbütün de inkar 
etmiyor ve diyor ki: ’’Terbiye seciyenin bazı evsafını yaratamamakla beraber 
ancak zayıf bir hakle bulunan kabiliyetleri bir dereceye kadar mkişaf ettirebilir”. 
Esasen terbiye hariçten birşey ithal edecek değildir. O, çocuktaki istidatları 
arayacak, bulacak ve onları tenmiyeye salih yollar gösterecektir. Bu terbiyede 
de itiyada büyük bir mevki ve kuvvet vermiştir: “Tedristen ziyade terbiye, ancak 
meşurun gayr-i meşur bir hale geçmesiyle tam olur. Seciyenin anasırı ve evsafı 
olan irade, sebat, teşebbüs-i şahsi... mücerred istidlallerin mahsulü değildirler ve 
hiçbir vakit kitaptan öğrenilmezler. Bunlar irsi yahut kesbi olsun istidlal, taakkul 
sahasından tamamiyle çıkarak itiyad haline girdikleri zaman ancak takarrür 
ederler. Münakaşa kabul eden ahlak fena bir ahlaktır, menfaatin ilk nefhasıyla 
yıkılacak, mahvolacak bir ahlaktır” der.

İşle terbiyenin bütün iktidar-ı müessiriyeti burada görülecektir. Şüphesiz 
“seciye kitaptan öğrenilmez” Çünkü kitap bir fikir ve kanaat, verebilir, kalbi, 
zekayı tahrik edebilir. Fakat tesir bu kadarla kalınca kitap ve tedris tamamiyle 
müfid olabilmekten çok uzaktırlar. Kitabı, dersi, münasebet ve temasları, sözleri.
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hareketleri, cezalan, mükafatlan, terbiye-i bedeniyeyi, temayülat-ı ruhiyeyi; 
mektep hayatının bütün diğer teferruatını hep seciyenin teşkili etrafında toplamak 
ve bunları ahenkdar bir surette idare edebilmek lazımdır. Ta ki çocuklar tekamül-i 
ruhi ve bedenilerini takip ederek istidad ve kabiliyetlerine göre faziletkar 
itiyadlara sahip olabilsinler ve bu itiyadlar onlarda metin ve makul bir seciyenin 
sağlam temel taşlarını teşkil edebilsin.

Pek mühim ve nazik olan bu seciye terbiyesi meselesinde fenn-i terbiyenin 
kavaid-i esasiyesini hülasa edebilmek mümkündür:

Terbiye, seciyeyi ve onun tehalüflerini nazar-ı mütalaaya almalı mıdır? 
Vesaitte olduğu gibi terbiyenin neticelerinde de vahdet mefkuresini taşıyanlar 
bu suale hayır ile cevap verirler; yani terbiye seciyenin tehafüflerini nazar-ı 
mütalaaya almamalıdır, derler. Bütün çocuklara aynı tarz muameleyi tatbik 
etmek, onların simaları kadar değişebilen seciyelerini hiç düşünmeyerek aynı 
vasıtalar ve tedbirler ile birçok ruhları tek bir ruh imiş gibi idare etmek isteyenler, 
şüphesiz, pek yanılıyorlar. Çocukları biraz fazla müdekkikane ve yakından takip 
edenler, mesleklerinde hakiki tecrübe sahibi olanlar derhal anlayacaklardır ki 
huy ve seciye pek mütehalifdir. Hassas, mütefekkir, faal, mütelevvin, mutedil, 
marazi... seciyeler bulunabilir. Sanat-ı terbiye bir adama seciyelerin en iyisini 
vermekten ibaret değil, belki onun seciyesiyle uygun olan evsafı mümkün 
olduğu kadar ziyade tenmiye ve bahusus bu seciyeye merbut hususi kusurları da 
tedricen izale ettirmektir. Seciyenin tehalüfü hakiki psikolojinin bir anasırıdır. Bu 
tehalüfıi bir vakıa-i tabiiye olarak kabul etmek mutedil fenn-i terbiyenin birinci 
şartlanndandır.

Binaenaleyh ister bir şakirdden, ister bir sınıfdan bahsolunsun terbiyesi 
mevzuubahis olan çocuğun yahut çocukların seciyesini tetkik etmek yalnız şayan-ı 
tavsiye değil, bilakis hakikaten terbiye edilmek isteniliyorsa hatta lazımdır da. 
Her seciyenin ince farklarını bütün tafsilatıyla keşfedebilecek derin müdekkikane 
bir tahlil ruhu pek kıymetdar birşeydir. Hakiki ve asil bir mürebbide Emil’i 
tetkik eden Rousseau, Jacobli’yi tetkik eden Pestalozzi gibi, yed-i terbiyetine 
tevdi olunan çocukları çok ince tahlil edebilen bir mürebbidir, fakat mektep 
hayatının hemen bütün memleketlerde şimdiki haline göre muallimlerdir. Ve 
muallimelerden böyle tafsilatlı ve musikafane bir tahlil ve tetkik istemek doğru 
olmamakla beraber usul-i tedris ve inzibati her çocuğun seciyesinin lıudut-ı 
esasiyesine tevfik edebilmek için şakirdlerini tanımasını ve tetkik eylemesini 
onlardan istemekte pek haklıyız.

Tecrübe eden muallimler pek iyi bilirler ki şakird üzerinde bir nüfuz sahibi 
olmanın birinci şartı onu tanımak ve tanıdığını da ispat etmektir.
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Bu tanımanın husule getireceği netice hiç şaşmaz: İbtida çocuk kendisinin bu 
kadar iyi ve emin tanınmasına hayret eder. Bu hal, muallim için, biitün terbiyenin 
ilk şartı olan hiss-i hürmeti talebeye telkin edecek bir faikiyet ve kuvvettir. Sonra 
çocuk, büyük insan gibi kendisiyle meşgul olunduğunu, onun tahsil ve terbiyesi 
için uğraşıldığını gördükçe daima sevinecektir. Hatta çocuk kendi üzerinde 
tahlillere, tenkitlere bile memnun olur. Unutulmasından ise azarlanmayı tercih 
eder. Mekteplerimizde mualliminin nazarından en çok düşmüş bir talebenin 
bile bilhassa muallimi kendisiyle meşgul etmek için suallere cevap vermekte, 
mektep işlerine fazla alaka göstermekte, hatta diğer arkadaşlarından daha ziyade 
istical ettiklerini görmüyor muyuz? İstihzadan, tahkirden muarra bir tenkit çocuk 
tarafından bir eser-i hayırhahı olarak kabul edilir; çünkü bu tenkitler ispat eder 
ki muallim onun için de dikkat-i mahsusasını sarf ediyor. Ve kendisi mektepte 
yalnız bir numaradan ibaret değil, bilakis bir şahsiyettir, bir adamdır.

Seciyelerin tehalüfünü ve bu tehalüfe nazaran da fenn-i terbiyenin kullanacağı 
tarz-ı muamelelerin tehalüfünü kabul edince bütün seciyelerin açıkça, serbestçe 
inkişaf-ı tezahürünü de teşvik ve teşci etmek lazımdır. Bu, o seciyeleri ıslah 
ve hemen daima da teşkil etmenin yegane çaresidir. Çocukların sekiz on sene 
mektep hayatlarında sırf kendilerinin denilebilecek bir karar vermelerine ve bu 
kararlarını icra etmelerine meydan vermeyecek sıkı bir nezaret ve inzibat tesis 
etmek ve mektebe muttarid ve yekâhenk bir hayat sokmak ne kadar yalnış ve 
muzırdır!

Çünkü seciye de diğer hasail-i beşeriye gibi işleyerek, tekrar ederek yerleşebilir.

Müracaat Edilen Eserler:
Fenn-i Terbiye, Sâtı ;
Ruhiyat Dersleri, Mehmed Ali Ayni ;
Terbiyenin Psikolojisi, Gustav Le Bön ;
Fenn-i Terbiye Kamusu. Buisyon;
Terbiye-i Umumiye, Herbart.

Türk Yurdu-Yıl 5, Sayı 103-25 Şubat 1916
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Terbiyede Muhit ve Nüfuz1

TALİM VE TERBİYE;

Fenn-i terbiye alimleri mürebbilerde ve muallimlerde muvaffakiyetleri için 
bazı evsaf aramışlardır. La-alettayin herkesin mürebbi ve muallim olabilmesi devri 
uzaklaştıkça mürebbiliğin ve muallimliğin sıfatları da gittikçe daha büyük bir 
vuzuhla seçilmektedir. Temas, misal, tecessüs, telkin... kanunları fenn-i terbiyede 
mühim mevkiler tutuyor. En iyi bir asker, en iyi bir mimar, en iyi bir ressam için 
hususi vasıflar aranılmakta olduğu gibi ruhiyat kanunlarını muvaffakiyetle tatbik 
edebilecek evsafı haiz şahsiyetleri de bulmak lazımdır.

Şüphesiz, bizde pek yakın, Avrupa’da ise nisbeten uzak bir ıııâzide olduğu 
gibi kunduracıdan, terziden, marangozdan muallim ve mürebbi kullanmak 
düşüncesinden bugün pek uzaktayız. Fakat oldukça mektep görmüş, hatta tahsili 
çok ileride olan zevatın bile muallimlik ve mürebbilik yapabileceği cay-i sualdir.

Herbert işte bu mühim noktayı gözeterek diyor ki: “Mürebbi için muhabbet ve 
nüfuz, iki büyük amil-i muvaffakiyettir. Endam, tavır, ses, vaziyet, ilmi, seciyevi 
ve fikri tefevvuk. Bütün bunlar nüfuzun vesaitidir.”

Herbert, pek meydandadır ki, mürebbinin evsafının en mühimlerini şu iki 
kelimede hülasa etmiştir; muhabbet ve nüfuz. Esasen hakiki bir mürebbinin 
ve muallimin evsafı ve secayayı mümtazesini de bu iki kelimede toplamak 
mümkündür.

Muhabbet bütün mesleklerde yüksek muvaffakiyetin yegane amilidir. Asker 
için, ressam için, şair için muhabbet ne ise mürebbi için de odur, o kuvveti 
haizdir. En büyük miirebbilerin biz ancak bu sayede çocuklara telkin-i fezail 
eyleyebildiklerini görüyoruz.

Pestalozzi şu satırları yazarken eminim ki muhabbetinin bütün heyecanlarını 
duymuştu:

“Güneşin kış esnasında boğulmuş arzı canlandırması gibi kalbimin dc o kadar 
süratle çocuklarımın hissiyatını değiştirdiğine kani idim. Çocuklarımın sabahtan 
akşama kadar her dakika alnımda ve dudaklarımda bütün kalbimin onlara ait

I N ü f u z  a v to r i t e  m u k a b i l id i r .

3 1 4 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı



olduğunu, onların saadet ve meserreti ile benim saadet ve meserretimin tev’em 
bulunduğunu anlamaları lazım idi. Ben bütün çocuklarım için idim. Sabahtan 
akşama kadar onlara hasr-ı vücud ederdim. Onların elleri benim ellerim içinde 
idi. Gözlerim onların gözlerine matuftu.”

Cehalet ve sefalet dolayısıyla fesad-ı ahlaka malik çocuklar ile kendi arasında 
mütemadi ve hararetli bir muhabbetten başka vasıta olmadığı halde plansız ve 
zahiren intizamsız olan mektepten Pestalozzi şayan-ı hayret neticeler elde etmişti.

Kendisi diyor ki: “Stanz’da iken melekelerin-’ kudretini gördüm. Çocuklarım 
pek çabuk tekemmül ediyorlardı. Kendilerinde şimdiye kadar tanıyamadıkları 
birtakım melekelerin mevcut olduğunu anlıyorlar ve ba-luısus intizam ve hayır 
için umumi bir his kazanıyorlardı. Onlar kendiliklerinden bir vicdana malik 
olmuşlardı. Mekteplerde tabiatıyla hükümran olan yorgunluk eseri bir gölge gibi 
benim sınıflarımdan sıyrılmış gitmişti. Onlar istiyorlar, muktedir oluyorlar, sebat 
ediyorlar, muvaffak oluyorlar ve nihayet mesrur yaşıyorlardı...”

İşte talim ve terbiyede meslek muhabbetinin bu büyük müessisi mektepte 
muhabbetin, çocukluğa ve mesleğe muhabbetin ne büyük bir vazife ifa ettiğini ne 
tatlı bir lisan ile anlatmış oluyor!

“Çocuk zekadan ziyade kalple keşfolunabilir.” diyenler hakikaten çok iyi 
düşünmüşlerdir. Kalp çocukta zekadan çok daha evvel inkişaf ediyor. Ufak bir 
işmi’zaz ekseriya küçük çocukları rencide etmeye kafidir. Çok defa görülür ki, 
talebe daha ziyade muallimin kalbine sokulmak ister. Onu sever, hatta anasına ve 
babasına çok defa tercih eder. Böyle pek çok sevilen muallimlerin talebesini pek 
çok seven muallimler olduğunda hiç şüphe etmeyelim.

Edirne’de bir iptidai muallimini tanıyorum. Bu muhterem ihtiyar otuzu 
mütecaviz seneden beri muallimlikle uğraşıyor. Fakat o kadar derin bir 
muhabbetle ki, menakıbını dinledim: Otuz sene her sabah namazdan evvel erken 
mektebini kendisi açar, çocuklarını beklermiş. Ancak fevkalade bir hastalık onu 
mektebinden, çocuklarından alıkoyabilirmiş. Bu zamanda bile o daima talebesini 
düşünürmüş. Şimdi uzun senelerin bar-ı metaibi altında çökmüş bu ihtiyar 
ve muhterem muallim birçok taraflardan vuku bulan davetlere rağmen yine 
mektebindedir. Çocuklarının gürültüsü arasında mesut yaşıyor, En büyük zevki 
talebesinden bahis açmaktır. Bu muhterem zatın ölürken de son sözünün: “Ah 
talebe, çocuklarım!” olacağına kaniim. Fakat işte bu muallim usul ve nahvinin 
eskiliği ile beraber yine en çok muvaffak olan bir muallimdir. Yetişen talebesi 
onu daima hürmet ve muhabbetle yad ediyor.

2  M e le k e ,  f a c u l té  m u k a b i l id i r .
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Memleketimizde muvaffakiyetleri ile temayüz eden diğer muallimler de 
mutlaka çocukları, gençleri en çok sevenlerdir. “En iyi bir mürebbi ve muallim, 
alameti alnında doğar.” diyorlar. Evet, doğrudur. Böyle bir mürebbi ve muallim 
kalbinde çocukluğa ve gençliğe bi-payan bir muhabbet ve hürmetle doğar.

Şunu da ilave edelim ki, muhabbet, ancak nisbeten küçük çocukları tamamen 
ısıtmaya kafidir. Çocuk yaşlanarak muhitten pek çok intibalar ve itiyatlar aldıktan 
sonra onun terbiyesinde yalnız kalbi kullanmak hiç kâfi değildir. Onbir yaşlarında 
bir talebem nasılsa yemekte arkadaşının yüzüne birşey atmıştı. Ben müteessir. 
“Ya oğlum, sen bunu yapıcak miydin?” dedim. Bu onu ağlatmak, hüngür hüngür 
ağlatmak için kafi geldi. Bu teessür benim ile onun arasında yerleşmiş derin bir 
muhabbetten doğuyordu. Lâkin aynı vasıtanın pek muhtelif müessirat altında 
yetişmiş bir gence aynı tesiri, aynı derecede vereceğini iddia etmem. Bununla 
beraber sevildiklerini, düşünüldüklerini anlayan gençlerin terbiyesinde de 
muallimin kalbi şayan-ı ehemmiyet bir tesir icra eder. Onsekiz yaşında diğer 
talebem kaba bir muamelede bulunmuştu. Ben bu dakikada onun fikrine, kalbine 
sözle müracaat edebilirdim. Fakat böyle yapmadım. Yalnız ona bu kabalığından 
müteessir olduğumu halimle ihsas ettim. Dört gün sonra o bana hareketinin 
hakikaten kaba olduğunu itiraf ve bir daha böyle bir harekette bulunmayacağını 
vaat ediyordu.

Türk çocuklarının sevildiklerini anladıkları zaman şımaracakları, yüz 
bulacakları fikrine kat’iyyen iştirak etmem. Bilakis onlar muhtelif müessirat 
altında daima sığınacak bir kalp arıyorlar. Biz de hemen her yerde, evinde sokakta, 
cemiyet arasında düçar-ı ihmal olduğunu adeta sezen zavallı çocuk, muallimin 
büyük ve ilahi kalbinde kendisinin de yaşadığını duymak istiyor ve bu duygu 
onu muallimine büyük iştiyakları ile bağlıyor. Fakat şuracıkta yine Herbert’in bir 
kaydını ilave edeceğim;

“Muhabbet, nüfuz ile gayr-ı kabil-i telif olan pek müsamahakar bir zaafiyetle 
satın alınmamalıdır. Ancak lüzumlu bir ciddiyet ile beraber olduğu zaman onun 
bir kıymeti vardır.

Nüfuza gelince, bu mütekabil bir hürmet ve muhabbeti tevlid etmek itibarıyla 
haiz-i ehemmiyettir. Endamın, tavrın, sesin, vaziyetin çocuk üzerinde derin 
tesirleri var. Gülünç vaziyetli, çirkin sesli bir muallim kalbinin bütün hararetine 
rağmen az muvaffak olur.”

İşte “En iyi bir mürebbi, alameti altında doğar” sözü burada daha yüksek bir 
kıymet alıyor. Fıtratın bu hususta mevahibine malik olmayanlar mürebbilikten 
başka bir meslekle uğraşsalar her halde çok daha iyi yapmış olurlar.
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Nüfuza asıl kuvvet veren evsaf seciyevi, ilmi ve fikridir.

Muallimin seciyesi bilhassa çocukluktan gençlik sahasına atılmış talebesi 
üzerinde daha çok haiz-i tesirdir. İmtisal ve taklidin tahakkümü altında bulunan 
genç eğer iyi bir terbiye-i ibtidaiye almışsa karşısında misal olmaya değer bir 
şahsiyet arayacaktır. O, mualliminin, mürebbisinin her hareketini ölçmeye başlar. 
Muallimin ufak inhirafları, onu mütecessis nazarları altında bulunduran talebesi 
üzerinde kat’i bir iz bırakmakta gecikmezler. Talebe mualliminin sözüyle fiilini 
tartar. Mürebbi eğer hakikaten seciye sahibi, hars-ı ahlakisi mükemmel bir adam 
ise hiç korkmasın, talebesinin hürmetleri daima yaşayacaktır. Fakat aksi takdirde
o, mevki-i ihtiramdan düşer ve “en iyi talim ve terbiye bir nevi mıknatısiyet-i 
hayvaniye tesiri ile verilebilir.” diyenlerce artık o muallim ve mürebbi tam bir 
muvaffakiyet ümitlerinden sarf-ı nazar etmelidir.

Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 107-20, Nisan 1916
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Maarifimiz Hakkında

TALİM VE TERBİYE;

İrfan ve terbiye bir memleketin bütün müessesatı ile alakadardır. Teşkilat-ı 
maarif bir itibarla teşkilat-ı iktisadiye, teşkilat-ı askeriye, teşkilat-ı siyasiye ve 
adliye... demektir. Memleketin siyaseti, kuvveti, iktisadı... hep mektebe bağlıdır. 
Çocukluğun ve gençliğin terbiye ve talim tarzına bakarak atiyi keşfedebilmek 
pek mümkündür.

Rable ile Montaigne mektepliler yetiştiren mekteplerle istihza etmişlerdi. 
Nihayet anlaşıldı ki, mektepten gaye talim değil bizzat hayattır. Türkiye gibi 
içtimai inkilabının henüz basamağında bulunan bir devlet bütün ümitlerini 
mekteplerine bağlamak mecburiyetindedir. Çünkü ancak buralardadır ki, muasır 
bir Türk milleti yetiştirmek kabil olacaktır. Bizde mektep yalnız terbiye-i zihniye 
temini ile iktifa edemez. Bu suretle devam edersek garp ile aramızdaki açıklığı 
doldurmaya hiç muvaffak olamayız. Mekteplerimiz, muasır bir Türk enmuzecini 
muhayyilesinde yaşatmalı ve bütün vesait ve mesaisini sarf ederek çocuklarının 
ve gençlerinin kuva ve kabiliyatını buna göre idare ve tespit eylemelidir.

“Türk Yurdu” mecmuası memleketin terbiye ve irfanı ile pek ziyade alakadar 
olduğunu müteaddit nüshalarında yazılarıyla gösterdi. Ben memlekette mektep 
ve terbiye simasında en bariz görünen hututıı çizerek muhterem Yurd’a ufak 
bir hizmet yapmak istedim. Memleketin terbiye ve irfan sahasında bir tarif ve 
tavsifini yapmaktaki müşkilatı itiraf ederim. Fakat gördüklerimi ve bildiklerimi 
birleştirerek bazı cereyanlar ve hatlar bulabildiğimi zannediyorum.

Mektep denilince muallim, talebe, program ve vasat talim ve terbiyenin heyet-i 
mecmuası anlaşılır. Binaenaleyh mektepler hakkında malumatımı ve müşahedemi 
telhis ederken bu dört unsurun hal-i sabıkını şimdiki vaziyetini mümkün olduğu 
kadar izaha çalışacağım.

* * *

Muallimin hem keyfiyeti hem de kemmiyeti ayrı ayrı düşünülecek meseledir. 
Eski devirde muallimlerin keyfiyeti hemen hiç nazar-ı dikkate alınmazdı. Tek 
muallimli darülmuaHimin-i ibtidaiyelerde üç dört aylık bir devre-i talimiyc 
vardı. Biraz din dersleri, kıraat, imla, hesap, hüsn-i hat gösteriliyordu. Meslek
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dersleri ve meslek terbiyesi denilen şey meçhuldü. Ve hemen okumayı yazmayı 
biraz becerebilen herkes muallim olurdu. İlan-ı hürriyeti müteakib muallimlerin 
keyfiyeti meselesi ile iştigale başlandı. 1327’de dariilmualliminlerin devre-i 
tahsiliyesi üç seneye iblağ olunduğu gibi terbiye-i meslekiyeye de ehemmiyet 
verilmişti. Taşralarda darülmuallimin-i ibtidaiyeler açılmakla beraber 
İstanbul’daki Darülmuallimin-i Aliye hemen yeniden tesis olunuyordu. 1329’da 
darülmualliminler daha ziyade tevsi olundu. Meslek terbiyesi daha ziyade 
düşünüldü. 23 Eylül 1329 tarihinde irade-i seniyeye iktiran eden Tedrisat-ı 
İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati muallimliği bir meslek haline sokmak istemiştir, 
mezkur kanunun 42, 43, 44, 45. maddeleri kimlerin muallim olabileceklerini 
izah ediyor. Muallimlik ve mürebbilik gibi nazik bir sanat mutlaka mesleği 
mükemmel bir terbiyeye muhtaçtır. Binaenaleyh dariilmualliminlerin ve 
dariilmuallimatlann taaddüdünü istemekle beraber oralarda mükemmel mesleki 
terbiye de verilebilmesi imkanının her şeyden evvel düşünülmesini de istemekte 
pek haklıyız. Darülmualliminlerde müddet-i tahsil 4 senedir. Darülmuallimatlarda 
da 5 senedir. Terbiye-i meslekiyye daha ziyade son iki sınıfta verilir. Tatbikat son 
sınıflara mahsustur. İlk seneler terbiye-i umumiyeye mahsus gibidir. Fakat bazı 
darülmualliminler inzibat ve idaresindeki esaslar ile terbiye-i meslekiyeyi daha 
ilk senelerde talebeye öğretmeye muvaffak oluyorlar.

Mevcut ibtidai muallimlerin ekseriyetini ehliyatnameli muallimler teşkil 
eder. Bilhassa kız mekteplerimizde dariilmuallimat mezunesi muallime bulmak 
güçtür. Fakat vakit vakit verilen konferanslar, tatbikat dersleri ile meslek terbiyesi 
hakkında malumat verilmekte olduğu gibi usul-i talim de öğretilmektedir. Maarif 
Nezareti bir çok derslerin de usul-i tedrisleri hakkında risaleler neşretti.(7,)

Muallimler aynı zamanda terbiye ile de mükelleftirler. Mekatib-i Umumiye-i 
İbtidaiye Talimatnamesi’nin 40. maddesinde “Mekatib-i ibtidaiye talebesinin 
emr-i terbiyesi mekatib-i ibtidaiye muallimlerine mevdu olup mekatib-i leyliyeden 
maada mekteplerde ayrıca mürebbilere lüzum yoktur” denilmektedir. Bu güzel 
esasın layıkıyla tatbik olunabilmesi için sınıf muallimliği ve mürebbüiği usulünün 
kabul edilmesi lazımdır. Birçok mektepler bilhassa numune mektepleri dersleri 
grup grup ayırarak ihtisas muallimleri yetiştirmek istediği için muallimlerin emr-i 
terbiye ile layıkıyla uğraşmaları o kadar mümkün olmuyor. Halbuki iptidailerde 
talim yalnız bir gayeye masruftur; terbiye-i umumiyenin bir cüz’ü olabilmek.

Zihni terbiyede henüz hafıza eski ehemmiyetini kaybetmedi. Adanın 
tarifini ezberleten, vatanı bir klişe ile talebesinin zihnine sıkıştırmak isteyen 
mekteplerimiz henüz pek çoktur. Usul-i istikrai (méthode inductive) ile usul-i 
ayani (méthode intuitive), usul-i istidlali (méthode deductive) ve usul-i takriri 
(méthode expositive)'nin mevkiini işgal edemedi ve derslerin takımlara ayrılması
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keyfiyeti malumat arasında imtizaçsızlığı çok artırdı, mesela kıraatin başka, 
sarfın başka, coğrafyanın başka, ulum-ı tabiiyenin başka ellerde bulunması esasta 
bir olan ve aralarında pekçok temas noktaları bulunan bu dersleri adeta birbirine 
yabancı bir hale soktu.

Siyaset-i maarifte merkez sikleti tcdrisat-ı ibtidaiyye teşkil ediyor (2) ve 
1331 ’de neşrolunan Darülmuallimin ve Darülmuallimat Nizamnaırıesi’yle 
mekatib-i taliye de darülmuallimlere muavin oluyor. Kemmiyet itibarıyla 
memleket bu suretle çok muallim bulabilecektir. Yalnız mezkur nizamnamenin 
16. maddesi muallimlerin keyfiyeti meselesine verilmek istenilen ehemmiyetle 
bir tezat teşkil ediyor gibidir. Halbuki muallimin keyfiyeti doğrudan doğruya 
terbiyenin keyfiyeti, hatta istikbalin de keyfiyeti demektir.

Muallimler talebeye karşı daha az şedid ve serttir. Cismani işkencelerin 
envaını görmüyoruz. Sırıklar, falakalar kalktı. Muallim çocukta da yaşayan bir 
şahsiyetin, bir izzet-i nefsin mevcut olduğunu teslim ediyor. Muallim ile talebe 
arasındaki müthiş uçurum epey doldu. Bütün bütüne kapanması için terbiyeyi 
telkin ile mükellef müesseselerin daha fazla faaliyette bulunması icap ediyor.

Nimet külfete göredir. Muallimlerin hisse-i faaliyet ve vezaifi çoğaldıkça 
millet de onların saadetini düşünmektedir. 15-20 kuruş aylıklı muallimler 
görmüştüm. Şimdi Tedrisat-ı İbtidaiyye Kanunu asgari maaş olarak 300 kuruş 
kabul etti. Aydın, Sivas gibi bazı vilayetler bu miktarı hatta 600’e çıkardılar ve 
hükümet yeni mektep planlarını tanzim ederken muallimler için mesken inşası
nı da unutmadı. Salifü’z-zikr kanunun 15. madde-i muaddelesiyle 67. maddenin
11. fıkrasında muallim süknaları masarıf-ı inşaiyesi ile bedel-i icarını nahiyelere 
tahmil edilmektedir. İhtiram görmek için muhterem olmaya çalışmak lazımdır. 
Halkın terbiyesini cidden düşünen ve halkın tealisi için bi-payan sa’y u emel 
hâzinesi taşıyan muallimlerimiz vardır. Muallimlik ve terbiyecilik de bir ocak 
(carrière) tır. Bu ocağın müntesipleri hakiki terbiyeyi hazmetmiş olmalıdırlar. 
“ İstemek yarı yapmaktır.” derler. Halkın terbiyesini isteyen muallimler er geç 
sa’ylarında muvaffak olacaklardır. Bazı mekteplerde sezdiğim bedbini ve yeisin 
umumi olmadığını görmekle mesudum. Türk milletinin içtimai hayat ve atisine 
emin olan muallimler adedinin çoğalması ve her muallimin bu kanaatle işe 
girişmesi lazımdır.

Kız mekteplerimiz her halde bizi daha ziyade ümitlendirecek haldedir. 
Muallimlerimizde muhabbet-i meslekiye daha ziyadedir. Hayat kız mekteplerinde 
daha temizdir, daha muntazamdır. Usul-i tedristeki hatalardan dolayı 
hanımlarımızı mesul tutmakta hiç haklı değiliz. Çünkü şimdiye kadar kadınlar 
için çok az düşündük ve çok az çalıştık,
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Fichte, milli terbiyeyi: “Bütün vatandaşlardan aynı menafi ile yaşayan bir vücut 
teşkil etmektir.” diye izah etmişti (3). Müderris M. Zühdü Bey: “ 1331 senesi Türk 
iktisad-ı millisinin en büyük tohum atım senesi, temel merasimi devresidir.” diyor 
(4) 1331 yılına milli terbiye yılı diyememekle beraber harbin muallimlerimizi 
talim ve terbiyede milliyete daha ziyade yaklaştırdığım söyleyebilirim. Bir çok 
muallimler çocuklara bir milliyete, bir vatana mensup olduklarını anlatmanın 
lazım olduğunu idrake başladılar. Geçen sene Anadolumuzun büyük bir şehrinde 
ibtidai mekteplerini gezmiştik. Çocukların ancak yüzde beşi milletini biliyordu. 
Çoğu millet yerine dinini veyahut doğduğu memleketi söylüyordu. Payitahtı 
bilmeyen mekteplere de rastladık. Çocukları milliyet, vatan, din vahdetleri 
etrafında toplamak lazımdır. Edirne’de, Bursa’da, İstanbul’da yapılan mektep 
bayramları daha iyi tertip ve idare olunmak şartıyla milli terbiyeye büyük fay
dalan dokunur. Mektep bayramlarının tarihçesi oldukça eskidir, Abdurrahman 
Şeref Beyin Tedrisat-ı İbtidaiye mecmualarından birinde eskide yapılan mektep 
bayramları hakkında bir makalesini görmüştüm. O zamanki şekli hiç de terbiyeyi 
değilmiş. Gittikçe daha terbiyeyi ve miifid şekilde bayramlar tertip olunması çok 
lazımdır.

Muallimlerin kemmiyeti meselesine gelince; Maarif Nezareti’nin 1334 hicri 
senesinde çıkardığı İhsaiyat mecmuası bize kafi malumat vermektedir. Bu İhsaiyat 
mecmuası maarif-i urnumiyemizin 1328-1329 rumi seneleri ihsaiyatını ihtiva 
etmektedir. Müslim mekatib-i urnumiyemizin miktarı erkek ve kız beraber olmak 
şartıyla 10,786’dır. Bu mektepleri idare eden heyet-i talimiye 13.483’ü erkek 
olmak üzere mecmuan 14.649 muallim ve muallimedir. Mekteplerin miktarı ile 
muallimlerin adedini mukayese edince her mektebe ancak bir muallim düşüyor.

Darülmualliminlerde 141, mekatib-i sultaniyede 1842, mekatib-i aliyemizde 
368 muallim bulunduğuna nazaran memleketin irfan ordusu 17.000 kişiden 
ibarettir.

Muallimlerin vatanımız dahilinde suret-i tevezzuun da büyük farklar vardır. 
Nüfusuna nispetle muallimleri en çok olan yerlerimiz Edime vilayeti ile Aydın, 
Bilecik, İsparta, Adana, Harput havalisidir. Burada 301-800 erkek nüfusa bir 
muallim isabet etmektedir.

Muallimelerin miktarı çok daha azdır. Edirne, Aydın, Çanakkale, İstanbul, 
Adana, Akka gibi bazı havalide 1000-4000 kadın nüfusa bir muallime isabet 
edivor. Diğer mahallerde ise bu nüfusa bir muallime bile düşmemektedir.

Şu rakamları da ufak bir mukayese yapılması için koyuyorum:
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Prusya’da 1906’da mekakib-i ibtidaiye-i umumiye muallimlerinin adedi 
84.980, muallimelerin adedi ise 17.784 idi. Tedricen muallimelerin adedi 
artmaktadır. Cemahir-iMüttehide-i Amerika’da muallimelerin adedi muallimlerin 
adedinin üçü nispetinde fazladır.

Miiessesat-ı İlmiye-i Vakfiye Müfettişi Nafı A tu f

Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 110-1,Haziran 1916

( 1 )  Ş i m d i y e  k a d a r  n e ş r o l u n a n la r ;  u s u l - ı  t e r b i y e  v e  t e d r i s  t a l i m n a m e s i  v e  h e n d e s e n i n ,  c o ğ r a f y a n ın ,  e ş y a  

d e r s l e r i n in ,  r e s m in ,  e l  i ş l e r i n i n ,  m e k t e p  t e m s i l l e r in i n  u s u l - i  t e d r i s l e r i .

( 2 )  “ T ü r k  Y u r d u ” , Y ı l  1 3 3 2 ,  s a y ı  I, s .  2 9 6 2 ,  s a t ı r  4 .

( 3 )  L e  V o lü m e ,  a n ı ı e e  1 9 1 0 - 1 9 1 1 ,  N o :  17 .

( 4 )  " T ü r k  Y u r d u ” ,  Y ı l  1 3 3 2 ,  s a y ı  I, s .  2 9 5 8 .
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TALİM VE TERBİYE;

Maarifimiz Hakkında-2

Birincisi 1332(1916) yılının 6 ’ncı sayısındadır.

Çocukluk devrinin evsaf-ı mümeyyizesi menfi ve müspettir. Menfu olanlar 
zayıflık ve adem-i mükemmeliyettir. Müspet diyebileceğimiz vasıflar ise kuvvet, 
ihtiyac-ı harekettir. Bu vasıflar, çocukların bedeni, fikri ve hissi kabiliyetlerinde 
hiç değişmez ve muhtelif milletlere ait çocuklar arasında da büyük farklar irae 
etmez. Çocuk ikmal edilmiş bir eser, teşekkül etmiş bir vücut değildir. Bilakis 
tarik-i teşekkülde bir şahıs, bir mebde-i teşekküldür. Faaliyet, kıskançlık, hodbini, 
taklit, tecessüs, oburluk... gibi daha ziyade çocuklarda tesadüf ettiğimiz ahval, 
büyümek ve yetişmek için tabiatın çocuklara verdiği vasıtalar ve aletlerdir.

Terbiye bu aletleri kullanmasını biliyorsa çocuk tekamülünü takip edecektir. 
En iyi terbiye şüphesiz, bu vasıtaları en iyi kullanmasını bilen bir terbiyedir. Ve 
muhtelif milletlerin gençleri arasında büyük farklar açan amiller daha ziyade aile, 
muhit, mekteptir...

Satı Bey, Tedrisat-ı İbtidaiye mecmuasında (1) Uşşakizade Halit Ziya Bey de 
Tanin gazetesinde (2) müşahedelerini kaydetmişlerdi. İki sene kadar Japonya’da 
kalan ve orada ibtidai mekteplerim tetkik eden bir arkadaşımdan da Japon 
çocukları hakkında malumat aldım. Bütün bunlar şu fikri verebilir ki:

Çocuklarımız çocukluk hususunda sair milletlerin çocuklarından büyük 
farklar göstermemektedir.

Altı senelik talim ve terbiye hayatımda bütün müşahedelerim beni ikna etti 
ki, anormal (gayr-i tabii) çocuklar müstesna olmak şartıyla diğer bütün çocuklar, 
melekat-ı fikriye ve hissiye hususunda henüz hiç de kötürümleşmiş değildirler. 
Zekanın ve hissin sönmesi daha ziyade beş altı yaşlarında başlıyor. Çünkü çocuk 
bu yaştan sonra ebeveynin, muhitin ve mektebin fena şeraitiyle fazla temastadır. 
Zekavet ve hassasiyet bizde sin ile makusen mütenasiptir. Çocuk yaşlandıkça ve 
terbiye denilen heyula ile teması arttıkça zeka ve hassasiyetinden kaybediyor. 
Çocuk donuklaşıyor, sersemleniyor.

Bursa’da ne zeki ve hassas köylü çocuklara rast geldim. Keşiş’in eteklerinde, 
arkasında çalı çırpı taşıyan bir köylü çocuğuna rastlamıştım. Bu çocuk sevimli idi.
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Gözleri donuk değildi. Bizi nezaketle selamladı. Oturduk ve konuştuk. Bizim kim 
olduğumuzu soruyor, nasıl okuduğumuzu, neler okuduğumuzu ve öğrendiğimizi 
anlamak istiyordu. Ve nihayet: “Ah” dedi, “Bizim hoca hiç de sizin söylediğiniz 
gibi değil. Otururken uyukluyor, dershanemizde sigara içiyor. Bizi okutmuyor, 
bizi sevmiyor.”

Bu, zavallı masum çocuğun ne manidar feryat ve istikası idi!

Hungara, Fethiyekızık, Arabayatağı... köylerinin mektepleri bütün manasıyla 
birer in idi. Zekanın ve hassasiyetin buralarda değil inkişafı, hatta tevakkufunu 
bile beklemek doğru değildir. Bu yerlerin ve buradaki hocaların yaptıkları birşey 
vardır: Zekayı, hassasiyeti derece derece söndürmek. Köylerde bu tedrici sönüklük 
ne kadar mahsustur. Küçükler size daha ziyade sokulurlar, daha göz ederler. Sizi 
severler. Sizin şefkatinizden mütehassis olurlar ve sizi ararlar. Büyükler, bilakis 
sokulmak istemezler. Sizden şüphelenirler, konuşmakta çok mümessiktirler.

Silsile-i hatıratım arasında beş sene evveline ait bir çocuk tanıyorum 
ki, anlayışı, ifadesi, faaliyet ve cevvaliyeti hayırkar bir arkadaşımın nazar-ı 
dikkatini celbetmiş idi. Çocuğu köyünden ayırmış ve adam etmek için Edime 
mekteplerinden birine getirmişti. Bu çocuğu iki sene sonra gördüm. Fark beni 
tedhiş etti, Bu üç sene evvelki daima düşünen, kımıldayan, söyleyen çocuk hiç 
değildi. Durgun durgun bakıyor, sözlerini bağlamakta pek çok müşkilat çekiyor, 
kımıldamaktan çekiniyor idi. Tanıyanlar soruyorlardı ki, bu çocuk neden böyle 
oldu?

Bunun cevabını bundan bir buçuk asır evvel Salzman (1744-1811) pekala 
vermiştir. Salzman diyor ki: “Talebesinin bütün fenalıklarının ve hatalarının 
sebebini mürebbi kendisinde aramalıdır. Muallimler talebesinin ahvalinde tebeddül 
gördüklerinden dolayı şikayet etmektedirler. Halbuki muallim kendisini iyi 
yoklayacak olursa bu tebeddül ve tahavvulün sebebini kendisinde bulacaktır.” (3)

Bizde gayr-i tabii çocukların, vaziyetleri pek acıklıdır. Hemen her mektepte 
maddi ve manevi hayattan az nasibedar bu gibi çocuklara tesadüf olunur ; Aptal, 
çılgın, sağır... Bu zavallıların yegane melceleri ve terbiyegahları hak hazırda yine 
mekatib-i ibtidaiye-i umumiyemizdir. Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkatinin 
2 ’nci maddesi bu çocuklar için hususi müeseselerin küşadını vadediyor: “Ruhan 
ve bedenen zayıf olan çocuklar ile sağır, dilsiz ve ama çocuklara tahsil-i ibtidai 
vesaiti idad edecek bir nizamname yapılacaktır.” diyor.

Ruhiyat sahasını genişleten beşeriyetin bu alil uzuvlarını ihmal etmemek 
insaniyetin her halde büyük bir vazifesidir. Umumi mekteplerin vazifeleri tabii 
çocuklarla meşgul olmaktır. Anormaller ayrı bir terbiye ister.
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İstanbul mekteplerinden birinde tanıdığım bir çocuk vardır. İbtidai ikinci 
sınıftadır. Bütün arkadaşları okurlar, yazarlar. Bu zavallı çocuk yalnız dinler. Bir 
parçayı beş altı kişi okuduktan sonra bu çocuğa okutsanız yanlışsız ve dürüst 
okur. Tamik etmezseniz, çocuğun hakikaten okuduğuna kani olursunuz. Fakat 
oradaki kelimeleri birer birer sorunuz, okuyamaz. Evvelce okuduğunu da size 
ezber okumuştur. Heyet-i umumiyesiyle size çocuk bir aptal kanaati verir.

Böyle çocukların tedkiki ruhiyatın sahasını genişleteceği gibi bu malul 
çocukların kuvvet ve kabiliyetlerinden istifade etmek ve bu suretle cemiyetimize 
bir fert daha kazandırmak imkanını hasıl edecektir.

Gıda, libas, mesken... itibarıyla talebemiz atalet ve fakr-ı umumiden çok 
müteessirdirler. Doktor Bahaeddin Şakir Bey Anadolu’muzun gıdasını, libasını, 
meskenini Türk Ocağı konferanslarında çok güzel şerbettiler. San benizli, zayıf 
ve hastalıklı talebemiz umumiyetle açlık hastasıdırlar. Mekteplerimize terbiye-i 
bedeniye, tenezzüh, cevelanlar girdiği günden beri yemek meselesi daha büyük 
bir ehemmiyet kazandı. Çocuklarımızın sıhhat-i fikriye ve bedeniyelerinde büyük 
bir inkılap yapmasının en iyi çaresi, hiç olmazsa öğleyin talebemizin karınlarım 
doyurm aktır.^  Fikren, bedenen uğraşan çocuğun bir günlük gıdası bir dilim 
ekmek ile iki zeytin tanesinden ibaret kaldıkça onda salim bir dimağ ve vücut 
aramak muvafık-ı insaf değildir.

Temizlik ve iktisat... Asrımızda ahlakın bir unsuru haline girdi. Şayan-ı 
şükrandır ki, mekatib-i ibtidaiye-i umumiye talimatnamesi temizliğe büyük bir 
ehemmiyet vermiş, hatta günde iki defa muallimleri temizlik yoklamasına mecbur 
tutmuştur. Mezkur talimatnamenin 15’inci maddesi diyor ki: “Nâ-mevcutlar 
işaret edildikten sonra muallim talebenin elleri, yüzleri ve kulakları yıkanmış, 
saçları taranmış, tırnakları silinmiş olup olmadığını ve elbise, kunduralarının 
nezafetini muayene eder.” Temizlik yoklaması çok iyi neticeler verdi. Ebeveyni 
ikaz etti. Onları çocukları ile daha alakadar bir hale getirdi. Beş sene evvel bir 
ibtidai mektebinde bulunuyorken kehleli bir çocuğu temizlenmek için evine 
göndermiştim. Validesi geldi: “A yavrum! Çocuklarda böyle şeyler bulunuyor. 
Bunun için çocuk eve yollanır mı?” dedi. Kadın adeta kızmıştı. Tırnaklarının 
arası kir dolu, ötesi berisi yırtık çocuklara, mekteplerde sık sık tesadüf etmiyoruz.

Bazı mekteplerde çocukları küçükten tasarrufa alıştırmak için Mektep Tasarruf 
Sandıkları vardır. Bu sandıkların şekli henüz taayyün etmediğinden mektepler 
ayrı ayrı usullere müracaat etmişlerdir. Kimisi her çocuk için kumbaralar 
ayırmış, onlarda para birikiyordu. Bazısı her çocuk hesabına bir defter açmış, 
verilen parayı işletiyordu. Bu sandıkların ehemmiyetini takdir için Fransa’nın
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mektep tasarruf sandıklarının muhteviyatım kaydedeceğim. Fransa’da ilk mektep 
tasarruf sandıklarının tarih-i tesisi 1834’tür. 1907’de bütün Fransa’da tasarruf 
sandıklarına malik olan mekteplerin adedi 11.351, para yatıran çocukların adedi 
243.569, biriktirilen paranın miktarı da 7353.485 frank idi.

Çocuklarımızın devamı iyidir denilebilir. İstanbul’da na-mevcut miktarı 
günde % 5-15 arasındadır. Mecburiyet tahsili tatbik olunan yerlerde bu miktar % 
l’e iniyor. Bursa şehri hatırımda kaldığına göre yedi maarif mıntıkasına ayrılmış, 
her mıntıkada bir maarif encümeni teşekkül etmişti. Encümenlerde nâ-mevcutlar 
tahkik edilmekte olduğu ve mektebe bir sebeb-i meşru olmadığı halde gelmeyen 
çocukların ebeveyninden Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkatinin 83’üncü 
maddesine tevfikan cezayı nakdi alındığı cihetle devam pek şayan-ı memnuniyet 
bir halde idi.

Devam keyfiyeti mektep binalarının azlığına mebni şimdilik yalnız mektebe 
mukayyed talebe hakkında tatbik olunabümektedir. Mezkur kanun-ı muvakkatin 
87’inci maddesi tahsilin mecburiyet ve meccaniyeti esasını fiili bir hale sokmak 
istemiştir. Lâkin taşralarda mektep binaları sinn-i tahsildeki çocuklara nispetle
o kadar azdır ki bi-z-zarure madde-i mezkurenin tamamen tatbiki mümkün 
olmuyor.

1863’te bir istatistiğe nazaran İstanbul’da 289, vilayetlerde de 14.782 ibtidai 
mektebi varmış. Bu mekteplere müdavim kız ve erkek 600.000 talebe varmış. 
Bu mekteplerden 12.509’u Müslüman mektebi olup bunlara müdavim talebenin 
miktarı da 135.229 imiş.(5)

En yeni malumatı ise Maarif Nezareti’nin ahiren neşreylediği İhsaiyat 
Mecmuasından alabileceğiz. Bu mecmuaya göre mekatib-i ibtidaiye-i 
umumiyemizde 200.776 erkek, 41.293 kız, mekatib-i ibtidaiye-i hususiyemizde 
de 126.284 erkek, 61.571 kız ki ceman 429.924 şakird vardır: Gayr-i müslim 
İbtidaiye mekteplerinde de ceman 152.744 talebe vardır. Diğer mekteplerde de 
talebenin miktarı şöyledir: Darülmualliminlerde 1.518, mekatib-i taliyede 10.010, 
mekatib-i aliyede de 6.688.

Miladi 1863 istatistiğiyle hicri 1328-1329 istatistiği tetkik edilince arada 
17.332 kadar bir noksan görünmektedir. Bu noksanı birkaç sebebe atfedebiliriz. 
Evvelen 1328-1329 ihsaiyatmda Avrupa ve Afrika’da elimizden çıkan vilayetlerin 
talebesi tabii dahil değildir. Saniyen, bu istatistik bilhassa maarif idarelerine 
merbut mekatib-i ibtidaiye-i umumiye talebesinin miktarını ihtiva etmektedir. 
Meşrutiyetten evvel maarif idarelerine merbut mekatib-i İbtidaiye pek azdı.
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24 Cemaziyelula 1286 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin ikinci 
maddesi tahsil-i ibtidaiyi sıbyan ve rüşdiye diye ikiye ayırmıştı. Bunlardan sıbyan 
mekteplerinin masarıf-ı inşaiye ve tamiriyesi ve muallimlerinin muhassesatı ile 
masarıf-ı sairesi dördüncü madde mucebince mahalle ve karye cemaatlerinin 
heyet-i umumiyesi tarafından tesviye olunacaktı. Bunun için yine mezkur 
nizamnamenin 9’uncu maddesine göre altı yaşından on yaşına kadar kız, yedi 
yaşından on bir yaşma kadar da erkek çocukların devama mecbur oldukları 
sıbyan mektepleri Cemaat-i Islamiye İdarelerine merbuttu. Maarif idarelerinin 
kaza, liva, vilayet merkezlerinde ekseriya rüşdiyesi bulunuyordu. Meşrutiyetin 
ilanına kadar Edirne vilayeti merkezinde maarif idaresinin idadiyeye merbut 
rüşdiye sınıflarından maada ancak üç sınıflı bir rüşdiye mektebi daha vardı.

1863 ihsaiyatında mahalle ve sıbyan mektepleri talebesinin büyük bir 
yekun tutmak ihtimali vardır. Çünkü o zaman mekatib-i İbtidaiye daha ziyade 
mahalle mektepleri idi. Halbuki, 1328-1329 ihsaiyatında mahalle, sıbyan, vakıf 
mekteplerinin talebesi miktarı dahil değildir.

Bilecik, İzmir, Edirne, Çatalca havalisinde beher bin zükur nüfusta 50 veya 
daha fazla talebe mektebe devam etmektedir. Talebesi nüfusuna nisbetle en 
az olan yerler Musul, Urfa, Diyarbakır, Tokat havalisidir. Buralarda bin zükur 
nüfusla ancak 1-10 talebe vardır.

Talibatın miktarına gelince; bin kadın nüfusa nispetle talibatı en çok olan 
mahaller ancak Kırkkilise, Çatalca havalisidir ki burada da 1.000 kadın nüfusta 
31-50 talibe bulunmaktadır. Urfa, Kerkük, Tokat, Kastamonu havalisinde 1.000 
nüfusta ancak bir talibe bulunmaktadır.

Süleymaniye, Hakkari Havran, Çankırı livalarında ise inas mektebi ve talibatı 
yoktur.

Son senelerin istatistikleri neşrolunduğu zaman oralarda 
darülmuallimatlarımızm, kız sultanilerimizin ve darülfünunumuzun, talibatı 
miktarının da yer tuttuğunu görmekle iftihar edeceğiz.

Tevfik Fikret, Bir Kız Mektebi için yazdığı şiirinin başına şu iki satırı 
koymuştu:

"Kızlarını okutmayan millet, oğullarını manevi öksüzlüğe mahkum etmiş 
demektir. Hüsranına ağlasın! ”

Milli intibahımızın en büyük nişanelerinden biri şüphesiz son senelerde 
kızlarımızın tahsil ve terbiyesine verdiğimiz ehemmiyettir. Tevfik Fikret,
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açılamayan kız mektebi için, “Hala açılamadı, yazık!” demişti. Bugün hususi 
(6) ve resmi teşebbüslerle kızlarımızı yetiştirecek müessesseler vücuda geliyor. 
Bunu öksüzlükten kurtulmak istediğimize bir alamet olarak düşünmekte haklı 
değilmiyiz?

İlave-. Geçenki makalemde mevzu bahis olan Darülmuallimin 
Nizamnamesi’nin 16’na maddesi şudur- “Zuhur mekaiib-isultaniyede meccanen 
tahsilde bulunan şakırdan on yedi yaşım ve inas mekatib-i sultaniyede kezalik 
meccanen tahsilde bulunan şakırdan dahi on-dört yaşını ikmal ettikten sonra 
herhangi sınıfta bulunursa bulunsunlar rızalarına bakılmaksızın İstanbul 
Darülmuallimin Darülmuallimatının ibtidaisine nakledilirler. Fakat bunlardan 
aliyyii ’l-ala derecede terfi-i s ın ıf edenler dariilmuattimin darülmuallimata nakli 
arzu etmedikleri taktirde bulundukları mekatib-i sultaniyede ikmal-i tahsillerine 
müsaade olunur. ”

Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 112-29, Haziran 1916

( 1 )  N u m a r a  4 ,  s . 1 0 3 . " B i r  s e y a h a t im  e s n a s ı n d a  e l l i d e n  z iy a d e  m ü e s s e s e - i  t a l im iy e  z iy a r e t  e t t i m .  Y ü z d e n  

z iy a d e  d e r s t e  h a z ı r  b u l u n d u m .  B ü tü n  b u  m e m l e k e t l e r d e k i ,  b ü tü n  b u  d e r s l e r d e k i  m ü ş a l ıc c l a t ım  n e t i c e s in d e  

b ü s b ü tü n  k a t ’ i b i r  k a n a a t  h a s ı l  e t t i m  k i ,  ç o c u k la r  d ü n y a n ın  h e r  y e r i n d e  ç o c u k tu r  v e  b i z im  ç o c u k la r ın  

ç o c u k lu k  h u s u s u n d a  b a ş k a  m i l le t l e r in  ç o c u k la r ın d a n  f a rk ı  y o k t u r . "

( 2 )  N u m a r a  2 6 8 1 ,  s e k iz in c i  s e n e .  “ B u r a d a  s ö y le m e k  i s t e r im  k i ,  A lm a n  m e k te p  ç o c u k la r ın ı  T ü r k  m e k te p  

ç o c u k la r ın ı n  f e v k i n d e  a d d e t t i r e c e k  b i r  h a s is a - i  m ü m t a z e y e  m a l ik  b u l m a d ı m .  H a t ta  u m u m i y e t  i t i b a r iy le  

b ih a k k ın  i d d ia  o l u n a b i l i r  k i ,  b i r  T ü r k  ç o c u ğ u  a y n ı  d e r e c e d e  b i r  A lm a n  s ın ı f ın ı n  e n  p a r l a k  ş a k i r d im  a r a s ı n d a  

t e m a y ü z  e d e b i l i r . ”

( 3 )  H i s to i r e  d e  l 'i n s t r u c t i o n  e t  d e  l ’e d u c a t io ı ı .  P a r  F r a n ç o i s  G u e x ,  p a g e  2 5 6 .

( 4 )  G ıd a ,  r u h i  v e  b e d e n i  n e ş v  ü  n e m a n ın  e s a s ı  o l d u ğ u n d a n  b i r  ç o k  m e m l e k e t l e r d e  k a f i  m ik t a r d a  g ı d a  a lm a y a  

k u d r e t - i  m â l iy e l e r i  m ü s a i t  o l m a y a n  ç o c u k la r a  m u h t e l i f  s u r e t le r le  m u a v e n e t  e d i lm e k te d i r .  E z c ü m le  M . 

R a h m i  B e y ’ in  T ü r k  Y u r d u ’n a  g ö n d e r d i ğ i  b i r  m e k t u p t a  d e n i l i y o r  k i :  “ C e n e v r e ’d e  e r b a b - ı  h a y ı r d a n  ü ç  b e ş  z a t  

f a k i r  v e  a m e l e  ç o c u k la r ın ı n  ö ğ l e n d e  e v l e r in d e  iy i  y e m e k  b u l a m a d ık l a r ı n ı  d ü ş ü n e r e k  b u n l a r a  m e k t e p t e  ö ğ l e  

y e m e ğ i  v e r m e y i  d ü ş ü n d ü le r .  M a a r i f  İ d a r e s i  d e  ik i  m e k te p  b i n a s ı n d a  m u t f a k  y e r i  g ö s t e r m e k l e  m u a v e n e t  

e t l i .  2 4  T e ş r in - i  E v v e l  1 8 8 7 ’d e  i lk  y e m e k  v e r i l d i .  Ç o c u k l a r  m u h t e l i f  m e k t e p le r d e n  b i r e r  m u a l l im in  r iy a s e t i  

a l t ı n d a  b u  ik i  m e k t e b e  g e l e r e k  y e m e k l e r i n i  y iy o r l a r .  V e r i le n  y e m e k :  Ç o r b a ,  e t ,  s e b z e d i r .  E b e v e y n d e n  a l ı n a n  

p a r a  y e v m i  ü ç  m e t e l i k  k a d a r d ı r .  F a k a t  ç o ğ u  b u n u  d a  v e r m e z .  P a r a n ın  m ü h im  k ı s m ın ı  c e m i y e t  t e d i y e  e d e r .  

K ö y l e r d e  i k a m e t  e d e n  z e n g in  a d a m la r ,  b a h ç e l e r i n d e  y e t i ş t i r d ik l e r i  s e b z e  v e  m e y v e d e n  b u  y a v r u l a r a  h e d iy e  

g ö n d e r i r .  Ş e h r in  b a k k a l  e s n a f ı  p i r i n ç  v e s a i r e  v e r i r ,  h e r k e s  m u a v e n e t  e d e r .”

C e m iy e t in  1 8 9 6 ’d a  n e ş r e d i le n  b i r  d e  n i z a m n a m e s i  v a rd ı r .  M e z k u r  k a n to n d a  ş im d iy e  k a d a r  o n  ik i  m e k t e p  

lo k a n ta s ı  a ç ı lm ı ş t ı r .  L o k a n ta  t e d r i s a t  d e v a m  e t t i ğ i  m ü d d e t ç e  a ç ık t ı r .  A m e le  ç o c u k la r ı  i ç in  d a h a  h a y ı r l ı  b i r  

h i z m e t  d e  i fa  o lu n u r .  B a z ı  ç o c u k la r  e v le r in e  a n c a k  a k ş a m ı n  s a a t  y e d i  b u ç u ğ u n d a  g id e r l e r .  Ç ü n k ü  o  z a m a n a  

k a d a r  e b e v e y n  h a r i ç t e  ç a l ı ş ıy o r .  B u  ç o c u k la r  a k ş a m  ü z e r i  m e k t e p  d a ğ ı l m a  z a m a n ı  o l a n  s a a t  d ö r t t e n  y e d iy e  

k a d a r  m e k t e p t e  k a l ı r la r .  B i r  m u a l l im  o n la r a  e r t e s i  g ü n k ü  d e r s l e r i n i  h a t ı r l a t ı r ,  o y n a t ı r ,  g e z d ir i r .  B u  s ın ı f l a r a  

c la s s e  g a r d i e n n e  d e n i l i y o r . .  F a k i r  m e k t e p  ç o c u k la r ın ı n  i a ş e s in i  d e r u h t e  e d e n  c e m i y e t  b u  ç o c u k la r ın  ö ğ l e d e n  

a k ş a m a  k a d a r  b i r ş e y  y e m e k s i z i n  k a lm a la r ın ı  m u v a f ı k  b u lm a d ığ ı  i ç in  b u  ç o c u k la r a  e k m e k ,  ç ik o l a t a  v e  

m e y v e d e n  m ü r e k k e p  b i r  i k in d i  k a h v a l t ı s ı  d a  v e r m e k le d i r .

( 5 )  N o u v e a u  d i c t i o n n a i r e  d e  p e d a g o g ie ,  A r . T u r q u ie .

( 6 )  B i lg i  Y u r d u ,  Y e n i M e k te b in  D a r ü lm ü r e b b iy a t ı
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TALİM VE TERBİYE;

Maarifimiz Hakkında-3

Makalenin İkincisi 10’uncu cildin 8 'inci sayısaldadır.

Komenyus bundan bir buçuk asır evvel tahsili dört dereceye ayırmıştı:

1. Ana Mektepleri,
2. Mekatib-i İbtidaiye-i Umumiye,
3. Jimnazlar,
4. Akademiler (l)

Bu taksim aşağı yukarı bugünkü teşkilatın da ruhudur. Bizde tahsil-i ibtidai, tali 
ve ali derecede ayrılmıştır. Tahsil-i ibtidai ana mektepler ve sıbyan sınıflarında, 
mekatib-i ibtidaiye de el işleri ve ihtiraf mekteplerinde verilir. Numuneler ile 
dariileytamlar ve Kayseri, Sivas gibi bazı mahallerde açılan öksüz yurtları hep 
mekatib-i ibtidaiyedendir.

Tali mektepler, idadiler, darülmualliminler, darülmuallimatlar, bazı sanayi 
mektepleri ile sultanilerdir. Bunların fevkinde darülfünun ile darülfünun 
teşkilatının haricinde ticaret, ziraat, sanayi-i nefise, baytar gibi muhtelif mekatib-i 
aliyemiz daha vardır.

Teşkilat-ı maarife ait tetkikatımızı diğer bir makaleye bırakalım. Burada 
muhtelif derecelerdeki muhtelif mekatibin ders programlarını sıra ile bir gözden 
geçirelim:

Ana Mektepleri- Ana mektepleri hakkında henüz bir program ve talimatname 
neşredilmiş değildir. Yalnız sekizon maddelik muhtasar bir nizamnamesi vardır. Bu 
nevi müesseselerin bizde resmen açılması henüz iki üç senelik bir meseledir. Yalnız 
Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati’nin dördüncü maddesi bu mekteplerde 
neler gösterilebileceğini işaret etmektedir: “Ana mektepleri ve sıbyan sınıfları (2) 
çocukların sinleriyle mütenasip olarak faydalı oyunlar ve tenezzühler, el işleri, 
ilahiler, vatani manzumeler, dürus-i eşyaya müteallik mükaleme ve musahabeler 
ile nüınayı ruhi ve bedenilerine hizmet eden müessese 1 erdir.” Madde-i salife ana 
mekteplerinin hudut-u esasiyesini çizmiş olmakla beraber bütün meşguliyetlerini 
ve derslerini göstermiş değildir. En yeni ve son ana mekteplerinde meşguliyetleri 
kaydedersek fark derhal göze çarpacaktır:
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A. Bahçe işleri, tabiatı müşahede -küçük tenezzühler- çocukların en çok 
kullandıkları eşyayı ihzar eden müesseselerin ve yahut tezgahların ziyareti, bir 
şeyin küçük numunesini yapmak- tebeşirle, boyalı kurşun kalemle, fırça ile tabii 
resimler, -sağ ve sol el ile tersini- kesme, ölçme, yapıştırma işleri, mukavva işleri, 
tezyinata müteallik friselerin ve küçük oyuncakların imali, doğramacılık.

B. Hikayeler, masallar, şarkılar, manzumeler, oyunlar ve jimnastik.
C. Kil veyahut kum ile coğrafya hakkında pek ibtidai malumat.
D. İclare-i beytiye hakkında oyunlar ve oyuncaklarla malumat.
E. Heceleme, yazı, hesap (6-7 yaşındaki çocuklar için).

Maamafih ana mekteplerinde program yok, mürebbiye vardır. Çocukların 
maddi ve manevi inkişaf ve nemalarını temin etmek program işi değil, mürebbiye 
işidir. Her yeni şeyde olduğu gibi ana mekteplerinde de çok yanlış tefehhümler 
oldu. Ana mektebi her şeyden evvel ana kucağıdır, çocuk orada anasının lisanını, 
anasının şefkatini, anasının ihtimamını duymalıdır. Ana mekteplerini 4-7 yaşındaki 
yaramazları, söz dinlemezleri bir araya toplayarak analarını evde rahat bırakacak 
müesseseler telakki eden bazı yerler bu mektepleri ve bu çocukları yetmişlik ihtiyar 
kadınların ve hatta erkeklerin ellerine verdiler. Bir kısım yerde de çocuklar lisanı ve 
duygusu itibariyle kendisinden büsbütün ayrılan kadınlara teslim edildiler...

Ana mekteplerinin kısm-ı azami Frobel hediyelerine pek çok bağlanmışlardır. 
Frobel’in hediyelerindeki kıymet-i terbiyeviye kabil-i inkar olmamakla beraber 
ana mektepleri meşguliyetlerinde onları merkez olarak kullanmak da hiç doğru 
değildir. Esasen Frobel de hediyelerindeki kuruluğu bahçe işleri, teganni, oyunlar... 
ile tahfif etmiştir. Hatt-ı müstakim, hatt-ı mı'ınhani, dört zaviye. Sekiz dil’ gibi 
şeyler 4-7 yaşındaki çocukların hoşlarına gitmese gerek. Ana mekteplerinin 
ruhunu teşkil eden neşe ise ancak çocukların mektep meşguliyetlerinde zevk 
bulmalarıyla temin olunabilir.

İtalyalı Doktor Maria Montessori’nin Çocuk Evleri (Case dei bambini)’ nde 
çocuk daha iyi inkişaf edebiliyor. Çünkü Montessori, çocuğa mümkün olduğu 
kadar çok hürriyet vermiştir. Onun zevklerine, arzularına müdahale etmez. İhzar 
edilmiş vesait içinde çocuğun kendiliğinden neşv-ü nemasını takip eder.(3)

Ana mektepleri şimdiye kadar bizde tanınmamış olduğu cihetle bu müesseseleri 
idare edecek rnüreb-biyeleri hazırlamak üzere mekteplerde vücuda getirilmiş 
değildi. 1330 senesi Darülmuallimat programı, Darülmuallimatlara merbut olmak 
üzere Ana Muallime Mektepleri’nin de programını ihtiva etmektedir. Müddet-i 
tedrisiyesi Bir seneden ibaret olan bu mekteplerde; ulum-ı diniye, ulum-ı ruh, 
fenn-i terbiye, Frubel tedrisatı ve el işlerinin nazari kısmı, imla, kıraat, ulum-i
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tabiiye, hıfzıssıhha, hesap, hendese, gına, piyano, tarih-i Osmani, coğrafya, 
terbiye-i diniye, resim gösterilmektedir. Tatbikatlarını ana muallime mektebine 
merbut bir ana mektebinde görürler.

İmla ve kıraat dersleriyle meşgul bir hanıma ilm-i ahval-i ruh ve fenn-i terbiyeden 
bahsetmek oldukça zor bir iştir. Bilhassa ibtidai terbiye-i fikriyesini henüz almamış 
bir hanıma psikoloji ve pedagoji bahislerini hazmettirmek ve onu çocukların ahval-i 
ruhiyelerine vakıf bir hale getirmek herhalde gayr-i mümkün birşeydir.

İnsanın küçüklüğü nisbetinde terbiyesi nazik ve mühimdir. Meslek ve sanatın 
ruhuna gayr-ı vakıf ellerde sönen o kadar çok çocuklarımız vardır ki, küçüklükte 
ve gençlikte aldığı fena ruhi ve bedeni itiyatları iradesiyle kırmaya muktedir 
olmayanlar ebediyen o muzır itiyatların netayicini taşımaya mahkumdurlar. 
Bundan birinci derecede şüphesiz onun gençliğini ve çocukluğunu terbiye edenler 
ebeveyn ve mektep mesuldürler.

Küçüklerin ruhları ve bedenleri daha narin ve seri’ü’t-teessür olmak itibariyle 
onların terbiyesini deruhte edeceklerin herhalde çok büyük bir itina ve ihtimam
la yetişmiş bulunmaları lazımdır. Pek muhterem bir kadın bana demişti ki: “Bir 
zaman gelecek, mini minileri idare etmek isteyenlerin mutlaka darülfünunlardan 
yetişmiş olmaları icap edecektir. O zaman ise o kadar uzak değildir.”

Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 115-17, Ağustos 1916

( 1 )  H i s to i r e  d e  la  p c d a g o g ie ,  G .  C o m p a y r e ,  p . 7 0 3 .

( 2 )  A y r ıc a  a n a  m e k te b i  b u l u n m a y a n  y e r l e r d e  b e ş  v e  a l t ı  y a ş ın d a k i  ç o c u k la r  i ç in  m e k a t ib - i  i b t i d a iy e  d a h i l i n d e  

a ç ı l a n  s ın ı f - ı  m a h s u s l a r d ı r .

( 3 )  B u  m ü e s s e s e l e r i  d a h a  iy i  a n la m a k  iç i ı ı  b i r  g ü n l ü k  m e ş g u l iy e t in e  b i r  g ö z  g e z d i r e l im :

S a a t

9 - 1 0 :  M e k te b e  g i r m e k ,  s e la m la ş m a k ,  t e m i z l ik  y o k l a m a s ı ,  h a y a t- ı  r u z m e r r e y e  a i t  b a z ı  i ş le r ,  s o y u n m a k ,  

g ö ğ ü s lü k l e r i  g i y m e k ,  s ın ı f ı  g ö z d e n  g e ç i r e r e k  i n t i z a m s ız l ı k l a r  v a r s a  t a s h i h  e tm e k ,  t o z  v a r s a  a lm a k ,  b i r  

g ü n  e v v e lk i  v e k a y i i  a n l a t m a k ,  a h la k i  ı ıa s ih a t la r ,  m ü ş t e r e k e n  d u a .

10-1 l .F i k r i  t e m r in l e r ,  e ş y a  d e r s l e r i ,  lü g a t ,  h a v a s  t e m r in l e r i .

1 1 - 1 1: B a s i t  j i m n a s t i k ,  e ğ l e n c e l i  h a r e k e t le r ,  s ı r a  i le  y ü r ü y ü ş ,  m a n g a l a r  a r a s ı n d a  y ü r ü y ü ş .

1 1 ,5 - Ö ğ le y e  k a d a r :  İ s t i r a h a t  v e  k ı s a  b i r  d u a .

Ö ğ le d e n - I :  S e r b e s t  o y u n la r .

1 -2 : M ü m k ü n  o k l u ğ u  k a d a r  a ç ık  h a v a d a  o y u n la r ,  h a y a t - ı  r u z m e r r e y e  a i t  i ş l e r :  O d a  t e m i z l e m e k ,  t o z  a lm a k ,  

e ş y a y ı  t a n z i m  e tm e k ,  u m u m i  t e m i z l ik  y o k l a m a s ı ,  m ü ta l a a .

2 - 3 :  E l  i ş l e r i ,  k i l  i ş l e r i  v e  s a i r  n e v i  e l  i ş le r i .

3 - 4 :  M ü m k ü n  o l d u ğ u  k a d a r  a ç ık  h a v a d a  m ü ş t e r e k e n  j i m n a s t i k  v e  t e g a n n i ,  h a y v a n la r ı  v e  n e b a t l a r ı  z iy a r e t .
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Maarifimiz Hakkında-4

TALİM VE TERBİYE;

Makalenin üçüncüsii 10 'uncu cildin 11 ’inci say faşındadır

İptidai Mektepleri- Tedris ve terbiye-i ibtidaiye meselesini müdafaa-i milliye 
meselesi halinde düşünmek her halde yanlış değildir. İbtidai mekteplerinin 
vazifesi yekun kabiliyat ve malumatına nazaran hayat çarkında kırılmayacak halk, 
vatandaşlar yetiştirmektir. Tedrisat-ı İbtidaiye Kanun-ı Muvakkati’nin beşinci 
maddesi mekatib-i ibtidaiyenin vazifesini şu surede izah ediyor: “Mekatib-i 
ibtidaiye, çocukların bir suret-i miitevazenede küşayiş-i ezhamnı temin eyleyecek 
esasları vaz eden ve herkese lazım malumata mükesseb olan mekteplerdir.”

2 Temmuz 1331 tarihli Mekatib-i İbtidaiye-i Umumiye Talimatnamesi ise 
maksadı daha iyi izah ederek diyor ki: “Mektep sıralarındaki yeni nesil hem 
an’anat-ı diniye ve milliyeyi muhafaza ve hem de şerait ve ihtiyacat-ı hazıra ile 
telif-i nefse alıştırılır.” Buna binaen İbtidai derslerini ve meşguliyetlerini seçmek, 
onları birbirlerinin kuvvetlerini izale edecek değil, heyet-i mecmuasıyla daha 
büyük bir kuvvet yapabilecek bir halde telif ve tensik eylemek ne büyük bir iştir!

İbtidai Mektebi tabiri bu müesseselerin maksadını tamamıyla izah edemiyor. 
İbtidai mektepleri diğer derecar-ı tahsiliyeye bir geçit değildir. Bunun yanlış 
telakkisidir ki, bizde ibtidailer, numuneler, sultanilerin ibtidai sınıflan gibi 
cenk ve şekilce ayrı ibtidailerin doğmasını mucib olmuştur ve biz de her ibtidai 
mektebi kendisini sultanilere talebe yetiştirmekle mükellef biliyor. Hatta bir çok 
kaza ibtidai muallimleri gördüm ki, birincilik yahut ikincilik ile şehadetname 
alan köylü çocukları için:

-“Yazık, bu kadar tahsili boşa gidecek. Çünkü şimdi babasının bakkal yahut 
amcasının nalbant dükkanına girecek. Bir çare olsa da bu çocuğu şehre yollasak...” 
diyorlardı.

Niçin kanunlar tahsil-i ibtidaiyi mecburi tutuyor? Her millet için umumi ve milli 
bir terbiye vardır. Milletin bütün efradı bu umumi terbiyeyi almış bulunmalıdır. 
Herkes hal-i içtimainin icabatına, vatandaşlık hukukunun tahmil edeceği vazife 
boyun eğmeye mecburdur. Kezalik her millet için an’anat sırasına geçmiş bazı 
hatıratı ve vekayii olur ki, bunlar o milletle beraber yaşar ve bazen da o milleti
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yaşatacak bir iktidar kazanırlar. İşte vazf-ı kanunlar, ibtidai mekteplerinin bu 
umumi ve milli terbiyeyi verebileceğine kanaat hasıl etmişlerdir.

Hükümet vatan için düşünebilecek, vatanının mukadderatına iştirak edecek, 
muhitinde yaşayabilmek için vesait-i lazime ile mücehhez olarak hayata karışacak 
unsurları mekteb-i ibtidai terbiye ve tahsilinin verebileceği kanaatindedir. 
Bu kanaat dolayısıyladır ki, hemen her devlet ibtidai tahsilinin fevkini tevsi-i 
malumat vesaitinden addeder ve ibtidai mekteplerinde esasat-ı terbiye ve tahsili 
verdikten sonra ötesini efradın kendi ihtiyarına ve servetine bırakır.

Bu itibarla ibtidai mektepleri halk mektepleridir. İbtidai mekteplerinin 
gayesini çok iyi anlayan Cermen memleketlerinde İhtilal-i Kebir’in zadesi olan 
ibtidai mektebi tabiri yoktur. Onlar ibtidai mekteplerine Halk Mektepleri (Völks 
Schulen) diyorlar.

1286 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde sıbyan ve rüşdiye mektepleri 
mekatib-i ibtidaiyeden madutdur. Fakat bunlardan yalnız sıbyan mekteplerine 
devam nizamen mecburidir. Mezkur nizamnamenin altıncı maddesinde deniliyor 
ki: “Mekatib-i sıbyaniyenin müddet-i tahsiliyesı dört sene olup zirde muharrer 
dersler tedris olunacaktır. Usul-i Cedide Veçhile Elifba, Kur’an-ı Kerim, Tecvicl 
Ahlaka Müteallik Mesail, İlm-i Hal, Yazı Talimi, Muhtasar Fenn-i Flesap, 
Muhtasar Tarih-i Osmani, Muhtasar Coğrafya, Malumat-ı Nafıayı Cami Risale.”

Yirmi üçüncü maddede de: “Mekatib-i rüşdiyenin müddet-i tahsiliyesi dört 
sene olup zirde muharrer dersler tedris olunacaktır: Mebadi-i Ulum-ı Diniye, 
Lisan-ı Osmani Kavaidi, İmla ve İnşa, Tertib-i Cedid Üzere Kavaid-i Arabiyye ve 
Farisiyye, İlm-i Flesap, Defter Tutmak Usulü, Tersim-i Hutut, Mebadi-i Hendese, 
Tarih-i Umumi ve Tarih-i Osmani, Coğrafya ve Jimnastik” deniliyor. Dördüncü 
sene içinde istekli olanların Fransızca tahsilleri caizdir.

Nizamname, terbiye meselesine, tedrisin ve mekatib-i ibtidaiyenin ruhuna hiç 
temas etmemiştir. O devrin maarif hakkında hakim olan düşüncesi okutmaktan 
ibaretti. Ve maarif meselesi yalnız okutmak meselesi telakki olunuyordu. Elan 
mevcut bu tarz-ı telakkiyi 1331 mekatib-i ibtidaiye-i umumiye talimatnamesinin 
bir iki fıkrasını silmeye muktedir değildir. Maarif ve terbiye manzumesinde rol 
sahibi olanlar ve nihayet muallimler ve mürebbiler okutmayı bir terbiye meselesi 
haline sokmaya mecburdurlar. Terbiyesiz, gayesi anlaşılmayarak verilen tahsil 
emel-şikeste ve sınıfsız halk yetiştirir. Bu halkın heyet-i içtimaiyeye faydadan 
ziyade zararı vardır.
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İlan-ı hürriyeti müteakip ellerimizdeki mekatib-i ibtidaiye programı biraz 
daha vasidi. Müddet-i tahsiliyesi üç seneden ibaret olan bu devrin ibtidailerinde 
Elifba, Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İlm-i Hal, Kıraat, İmlavMuhtasar Sarf ve Nahiv, 
Hesap, Tarih, Coğrafya, Malumat-ı Diniye ve Ahlakiye, Malumat-ı Fenniye ve 
Sıhhiye, Hiisn-i Hat gösteriliyordu.

Şimdi altı sınıfı ihtiva eden mekatib-i ibtidaiye-i umumiyemizde tedrisat üç 
devreye ayrılır:

Devre-i İbtidaiye: Yedi ve sekiz yaşındaki çocuklara mahsus.

Devre-i Mutavassıta: Dokuz ve on yaşındaki çocuklara mahsus.

Devre-i Aliye: Onbir ve oniki yaşındaki çocuklara mahsus.

Gösterilen dersler de şunlardır: Kur’an-ı Kerim, Malumat-ı Diniye, Kıraat ve 
Hat, Lisan-ı Osmani, Hesap ve Hendese, Durus-ı Eşya, Malumat-ı Tabiiye ve 
Tatbikatı, Hıfzussıhha, Malumat-ı Medeniye ve Ahlakive ve İktisadiye, El İşleri 
ve Resim, Gına (İlahi ve vatani manzumeler), Terbiye-i Bedeniye ve Mektep 
Oyunları, Etraf-ı Zükura Talim-i Askeri, Etfal-i İnasa İdare-i Beytiye ve Dikiş 
İşleri.

Altı dershaneli mekteplerimizden farkları daimi muallimlerden maada beş 
seyyar muallim ile bir müdür muavinine ve inzibat ve muallimin meclislerine 
malik olmasından ibaret olan numune ibtidailerinin diğer bir farkı da 
programlarında ecnebi lisanının mevki tutmakta olmasıdır.

Mekatib-i ibtidaiyede tedris olunan derslerin müfredatı da 1329’da 
neşrolunmuştur. Bu müfredat bir ve iki dershaneli ve muallimli mektepler için 
ayn, üç, dört, beş, altı dershaneli ve muallimli mekteplerle numuneler için ayrıdır.

Mesela, devre-i mutavassıta birinci sınıf için “ İkiyüze kadar adetler üzerine 
tadad ve terkim gösterilecektir.” denildiği halde aynı sınıf için, “Üç dört haneli 
adetlerin bir ve iki haneli adetlerle taksimi” denilmesi gibi bazı noksanları ile 
beraber işbu müfredat, muallimlere üzerinde işlenmesi lazım gelen kıymettar bir 
kanavadır. Çocuklarımızın zekalarına, memleketin ihtiyacına göre bu müfredat 
üzerinde daha pek çok oynanabilir.

Bilhassa şunu da kaydetmek isterim ki, muallim, bu müfredatla çocukların 
zihnini herc-ü nıerc etmemelidir. 3/4 ile 7/8’i cem’, 3.7’yi 8.9 ile doğru darb 
edemeyen ibtidai son sınıf talebesini müfredatta vardır diyerek faiz, iskonto 
meseleleri ile meşgul etmede hiçbir fayda mutasavver değildir.
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İbtidailerimizde hesapçı, tarihçi, usancı değil fikri terbiye almış kafalar 
yetiştirmek isteriz. Program fikri inzibatı temin için muallimin elinde bir rehber 
olursa müfiddir. Yoksa muallim oradaki mevaddı çocuklara okutmak için 
programı bir kitap telakki ederse şüphesiz program pek muzır birşey olur. Pek 
çok maddeleri cidden vakıfane olan 1331 Temmuz Talimatnamesinin 61 ’inci 
maddesi bilhassa şayan-ı dikkattir. Bu madde dersleri takımlara ayırmıştır:

(Kur’an-ı Kerim ve Ulıım-ı Diniye), (Türkçe: Kıraat, İmla, Sarf ve Nahiv, 
Tahrir, Manzume Ezberi, Yazı), (Mu-sahabit-i Ahlakiye), (Hesap ve Hendese), 
(Tarih ve Coğrafya), Eşya Dersleri ve Ziraat), (İdare-i Beytiye ve Tabba-hat: -Kız 
mektepleri için-), (Resim ve El İşleri), (Ecnebi Lisan -Numune mekteplerinde-). 
Not takdirinde bu takımlar nazar-ı dikkate alınacaktır.

İbtidai mekteplerinin gayesi bir daha düşünülünce takımlar teşkilinin ne kadar 
ehemmiyetli olduğu tezahür eder. Halk mektepleri hesap mektebi, coğrafya 
mektebi, resim mektebi. Jimnastik mektebi... değildir. Bir mektepte hesaptan 
“on” alan çocuk coğrafyadan bir almışsa o mektep vazifesini anlayamamış ve 
yapamamış demektir. Derslerin ibtidailerde heyet-i mecmuasıyla ancak bir kıy
meti vardır. Teker teker hiç biri çocuğu hayat için, cemiyet için hazırlamaya kafi 
değildir. Takım meselesi bu maksatla atılmış hayırkar bir adımdır. Ümit ederiz 
ki, muallimlerimiz bu meseleye layıkıyla ehemmiyet verirler. Ve çocuklarımızı 
israf-ı kuvhadan, muvazenesizlik derdinden kurtarmış olurlar.

Türk Yurdu-Yıl 4, Sayı 116-31, Ağustos 1916
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TALİM VE TERBİYE;

Fakirlere, öksüzlere yardım etmek, onları insan cemiyeti arasında müfid 
ve faal bir uzuv olarak yaşatmak insanlara bir vazife olmuştur. Bu vazifenin 
ehemmiyet ve vüs’ati, medeniyet ve irfanın tevessü ve inkişafını takip ediyor. 
Yüksek, medeni bir sev’iyeye vasıl olmuş milletlerde hayırperver cemiyetler 
çok fazladır. Yaptıkları işler de pek çoktur. İsveç’in “selamet ordusu” iste böyle 
hayırkar bir cemiyettir ki kadınlığı sükuttan kurtarıyor ve onları, kadınlık vakar 
ve namusuyla mütenasip işlere hazırlıyor.

Sakatlar, aliller, manen düşkünler... mensup oldukları cemiyetin büyük kalpli 
insanları tarafından kaldırılıyorlar. Bu zavallılar, ekseriye kör bir talihin sillesine 
uğramışlardır yahut cemiyetin teşkilatında bir bozukluk, bir yanlışlık birçok beni 
nev’imizi sefil ve kötürüm bir hale getirmiştir. Her iki şıkta da cemiyet, kendi 
içinde yaşayan alillerine bakmak vazifesini yüklenmiştir.

Yine bir kısım insanlar var ki onlar belki kendi başlarına kalmış olsalardı pekala 
yaşamaya, oldukça mesut yaşamayı muvaffak olacaklardı... Çifti çubuğuyla 
meşgul olurken, çalışırken cemiyet kendi menfaat ve hissiyatı için onları iş ve 
ailesi yanından ayırdı... Dondurucu dağlara, yakıcı çöllere, ateş ve kan içinde 
yolladı. Yaşamak isteyen cemiyetin hakk-ı hayatı namına bu fertlerden birçoğu 
aceş ve kan içinde bir daha dönmediler... Dönmediler; fakat geride, içinde açlık 
hükümet süren isli bir kulübenin de boynu bükük, ümitsiz, cemiyet içinde hatta 
sendelemek için bile iktirada malik olmayan öksüzler kaldı. Ya bunlar ne olacak? 
Bu defa, cemiyet kendi hayatı için öldürdüğü fertlerin çocuklarını yaşatmak 
vazifesini omuzlarına alıyor; darüleytamlar, öksüz yurtları açıyor. Himaye-i 
Etfal, Fukarapervcr... Cemiyetleri tesis ediyor.

Meclis-i Mebusanın 6 Kanunievvel tarihli inikadında Maarif Nazır-ı sabıkı 
Şükrü Beyefendi, darüleytamların ne suretle ve ne zaman açıldıkları hakkında 
atideki beyanatta bulunmuşlardır,

Bu beyanat da gösteriyor ki biz yetimlere karşı vazifelerimizi ifada hem 
geciktik, hem de bunu layıkıyla ifa edemedik.

Darüleytamlar 12 Teşrinisani (Kasım) 1330 senesinde tesis edilmiştir.
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Darüleytamları tesise saik olan sebebi de arzedeyim. Devlet seferberliği 
ve harbi ilan ettikten sonra bazı düvel-i muhasama müessesatım kapamak 
mecburiyetinde bulundu. Bu düvel-i muhasama müessesatı meyanında birçok 
darüleytamlar vardı. Bu darüleytamları kapayınca orada bulunan çocuklar -ki 
Osmanlı çocukları idi- açıkta kalacaklar, sefil olacaklardı. Bunların sefaletlerine 
sed çekmek için onları sıyanet edecek darüleytamlar tesis etmek lazım geldi... 
Fakat darüleytamları açar açma, karşımıza gayet büyük bir ihtiyaç göründü. O 
ihtiyaç da Balkan Harbi’nden sonra bu tarafa hicret eden birçok ahali meyanında 
kimsesiz birçok çocukların da mevcut bulunması idi. Bu çocuklar şunun bunun 
himayesine sığınarak gelmişler; fakat bir tarafta melce bulamadıkları için birçoğu 
açlıktan, sefaletten ölmeğe mahkum bulunmuşlardı. İşte biz, düvel-i muhasama 
müessesatım kapadıktan sonra oradaki çocukları himaye etmek için müessesat 
açtığımız sırada bu çocuklara da rast geldiğimizden bunları da kendi uzviyetinde 
tekevvün eden alillere bakmak cemiyetin nasıl kutsi bir vazifesi ise yine cemiyet 
içinde cemiyetin menfaat ve hayatı uğrunda ölenlerin ahfadını da yetiştirmek 
cemiyetin mühim bir vazifesi oluyor ve bir insan kümesi ne kadar çok cemiyet 
haline girmiş ise, yani orada bu vazife-i insaniye daha büyük bir ihtimamla ve 
daha büyük bir şevkle yapılır.

Ermeni, Rum. Yahudi... nekahethaneler, eytamhaneler vardır. Ve bunların 
ekseriyeti şahsi teşebbüslerle yahut hayırperver zatların yardımlarıyla 
açılmışlardır; Halbuki yakın zamanlara gelinceye kadar bizde öksüz kalmış 
çocuklarımızın gözyaşlarını dindirecek şefkathanelerimiz maalesef yoktu... 
Bizde öksüz yok muydu? Var. Hemen harpsiz bir senesi bile geçmeyen Türk 
milletinin köylerde tahsilden, terbiyeden, yemekten, içmekten mahrum o kadar 
öksüzleri vardı ki... Biz, yalnız hudutlarda değil dahilde de ölümlerin envaıyla 
hal-i mübarezede bulunduğumuzu unutmayalım. Sari bir çok hastalıklar, maddi, 
gıdai mahrumiyetler her sene bize binlerce öksüz bırakıyor. Yaşamak isteyen bir 
cemiyet, bunlar sefaletin, ölümün ellerine bırakmayacaktı.

Birçok hususlarda bizi ikaz eden Umumi Harp bizde lisandan da kuvvetlendirdi 
üç dört seneden beri şehit çocuklarımızı, yetimlerimizi topluyor... Onları 
soğuktan, açlıktan kurtarıyor, maddi ve manevi gıdalarla besliyoruz. Birçok 
senelerden beri başka milletler tarafından yapılmakta olanı biz, ancak bu son 
senelerde yapmaya başladık. Filvaki bu müesseseleri almağa mecbur olduk... 
Darüleytamların tesisinden yedi ay sonra hükümet evlad-ı şühedaya daha mutena 
bir terbiye vermek için yeni müessesat açmak lüzumunu hissetti....

“...Biz düvel-i muhasamatım bu gibi müessesatım kapattığımız zaman 
onların açmış oldukları darüleytam müessesatı yüzden eksik değildi. Ecnebiler
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memleketimizde fedakarlık ederek yüzü mütecaviz darüleytamlar açmışlardı. 
Halbuki bu memleket henüz bir darüleytam açmamıştı. Fakat kabul ettiğiniz 
bütçe sayesinde bunları altmış beşe çıkardık. Kapattıklarımızla beraber sekseni 
mütecaiz idi. Bu altmış beş darüleytam ise kafi gelmiyor. Binaenaleyh bunları ne 
kadar tezyid edersek memlekete o nispette hizmet etmiş oluruz.”

Etrafında yükselen itirazların, şikayetlerin bir kısmı henüz susmadı; belki 
biraz daha devam edecek. Fakat cemiyet kendini anladıkça yetimlerine daha 
fazla bakacak... O zaman yalnız hükümetin teşebbüsüyle değil, millet kendisi 
cemiyetler yaparak yahut belediyeleri marife-livie yeniden yenhe mükemmel 
darüleytamlar vücuda getirecektir.

Yetimhanelere mutlaka anasız, babasızlar girmez ve esasen bu nevi 
müesseselerin yalnız bunlara da hasrı doğru değildir. Çocuklarına bakacak 
iktidar-ı maliye yahut salahiyete malik olmayan ebeveynin çocukları da muhtac-ı 
himayedirler. Çünkü bu nevi ebeveyn de madum hükmündedirler. Bütün 
memalik-i mütemeddinede darüleytamlarda gaye şudur:

Pek fakir çocukları büyüyünce çalışarak hayatı kazanabilecek bir hale sokmak, 
işsizliğin ve sefaletin maddi ve manevi tehlikelerinden korumak için okutmak ve 
terbiye etmektir.

Bu umumi gaye etrafında bilhassa dört şekilde darüleytam tefrik olunabilir:

1. Sırf bir hiss-i merhametkarane ile hatta iki üç yaşındaki çocukları kabul 
ederler ve bunlara on üç, on dört yaşına kadar bakarlar ki bu yaştan sonra onlar 
haricinde bir yerde çıraklık yapabilirler. Bu nevi dartileytamların masrafları 
zengin müesseseleri tarafından temin olunmuştur. Yahut altıdan on yaşma kadar 
çocuklar alınır ve bunlar yirmi yaşma kadar bakılır ve bunların sanatlarından, 
mesaisinden istifade olunur.

2. Bazı eşhas tarafından çocuklarımızın sanatlarından istifade olunmak üzere 
açılan sanayi darüleytamlardır ki buralara, bu maksatlara yarayacak çocuklar 
alınır.

3. Zirai yahut mesleki darüleytamlardır. Buralarda çocuklar istidatlarına göre 
mesleklere ve hizmetlere ayrılırlar.

4. Bir kısım darüleytamlar daha vardır ki bunlar fena, ahlaksız çocukları ıslah 
etmek gayesiyle açılmışlardır.

338 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı



Bizde mevcut darüleytamlar hükümet tarafından açılmışlardır, Bunların bir 
kısmı muvazene-i umumiye den tahsisat alırlar; bir kısmının da öksüz yurtlan, 
leyli iptidailer (Kastamonu’da) gibi vilayetlere masarifi deruhte olunmuştur. 
Belediyeler, eşhas henüz pek az vardım ediyor. Bunun içindir ki bizim darüleytam 
bütçemiz oldukça kabarık bir yekun tutuyor.

Adedi altmışa yakın olan darüleytamlarda anasız babasız, yahut anasından 
babasından biri bulunmayan yahut ebeveyni çocuğuna bakamayacak derecede 
düşkün olan çocuklar vardır. Bu darüleytamların bir kısmında sanat, ziraat vardır; 
bir kısmı ise yalnız tedrisat-ı iptidaiye ile iştigal ederler.

Hükümet, sanayi ve ziraat dariileytamlarında çocukların mesaisinden istifadeyi 
düşünmüş ve bütçesine “Darüleytamlar Hasılatı” namıyla bir varidat dahi 
koymuştur. Görülüyor ki Maarif-i umumiye Nezareti darüleytamlar teşkilatını 
yaparken darüleytamların umumi gayesini düşünmüş ve bu gayeyi temin etmek 
üzere her neviden darüleytamlar vücuda getirmiştir.

Ancak, bütün darüleytamlara sıcak ve şefik bir ruh ve hayat nem etmenin 
cidden müşkil olduğunu teslim edelim. Darüleytamlar alelade bir iptidai mektebi 
yahut diğer bir leyli mektebi gibi idare olunmaz...

Belki üç yaşından itibaren on beş, on altı yaşma kadar birçok çocuklar 
hayatlarını bir mektepte geçireceklerdir. Bunları dört duvar arasında pek mekaniki 
bir usul ile yetiştirecek olursak cemiyete faal ve müdrik değil, bilakis uyuşuk ve 
münfail bir nesil vermiş oluruz.

Ve sonra darüleytamlarda yüzlerce kol var. Bunları sırf bir müstehlik 
vaziyetinde bırakmak hem çocukların, hem de milletin atisi için kabahat olur. 
Düşünelim ki birçok memleketlerde çocuklar öğleye kadar tahsil ile meşgul 
olmalıdırlar. Sonra çocuk babasının dükkanında, anasının yanında bir fayda 
teminine çalışıyor... Bu yüzlerce, binlerce kol büyük bir kuvvet yapar ki bundan 
istifade etmek ve ettirmek gerektir.

Darüleytamlarımızın her birini biz bir aileye benzetmek istiyoruz. Orada 
çocuklarla beraber müdür ve muallim bir ailedir. Mutavassıt ve mesut bir hayat 
geçiren bir ailede nasıl tabii bir taksim-i âmâl varsa, nasıl çocukların her biri bir 
hakka sa’y ve amel ile mükellef ise ve bunu sevimli bir vazife olarak telakki ediyor 
ve yapıyorsa darüleytamlarda da çocuklar aynı vaziyette olmalıdır: Okunak, 
çalışmak, nafi ve müfid olmak için uğraşmak, tufeyli kalmamak... Gayesini tayin 
edemeyen darüleytamlar yarın bize mutlaka pusulasını şaşırmış birçok genç kız
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ve erkekler verecektir. Bu yekun 9-10 bine yakın çocuğun hayatını kurtarmaya 
uğrasan hükümetin bu çocuklara istikbalin ihtiyaçlarını ilmi bir surette düşünerek 
ve bularak bir gaye çizmesi lazımdır.

Ve sonra, ümit ederiz ki bu cemiyet ve millet içinde nail-i servet ve saadet 
olan birçok zenginlerimiz, bu cemiyet ve milletin tealisi için keselerini açmakta 
gecikmeyeceklerdir. Hangi bir cemiyetin düşkünleri, kimsesizleri, muhtaçları az 
ise, şüphesiz o en mesududur. Orada sunuf-ı içtimaiye arasında müsademelere az 
tesadüf olunur,

Hem-nevinden muhtac-ı muavenet ve layık-ı teali olanların imdadına koşmak... 
asrın bir düsturu da oldu. Bu vazifeyi ne kadar muvaffakiyetle ifa edersek asri bir 
millet olduğumuza da cihanı o kadar inandırmış oluruz.

Bostancı. 15 Kanımievvel (Aralık) 1917

Türk Yurdu-Yıl 7, Sayı 151-1, Ocak 1918
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Aile Münasebetlerimiz

Bizde kadınlık ve kızlık meselelerinden sık sık bahsedilmesine bakılırsa, bu 
mesele kendiliğinden bahse liyakat kazanmıştır demek. Filvaki şimdiye kadar da 
bu mesele etrafında yazılmamış değildi. Hatta kadınlar, hukuklarını muhafaza 
için cemiyetler teşkil eyledikleri gibi aynı maksatla gazeteler, mecmualar dahi 
çıkarmışlardı... Ancak, bütün bu yazılar, bizde hakikaten mevcut bir cereyanı 
ifade etmekten çok uzaktılar... Hisleri, fikirleri ecnebi şiirlerimiz, yazılarımız 
kadar da bizde kadınlık meselesine temas eden yazılarda da evvela yabancılık 
kokusu duymamak mümkün değildi. Beşeriyet, bütün haklarını pek çok 
mücadelelerden sonra kazandı. İçtimai meseleler, hikemi ve kimyevi düsturlar 
gibi her memlekette aynı şekilde mevzubahis edilemezdi. Harb-i hazır, milletin 
erkeklerine yüklettiği vezaifin mühim bir kısmını da kadınlarımıza tahmil etti... 
Şimdiye kadar kadınların aczi, bir kanaat halinde erkeklerde yaşarken de müşterek 
felaketteki müşterek faaliyet nihayet kadında da bir kuvvetin mevcut olduğunu 
teslim ettirdi... Kadın teslim ettirdi. Ve şayan-ı şükrandır ki erkekler de kadının 
iktidarını ve fedakarlığına mukabil de hakkını teslim etti. Bunun için kadın gibi, 
kadınlık da kafes arkasından sıyrıldı... Ve kadınlık meselesi de temas edilebilir 
şekle girdi. Bizde kadının hukukundan, irfanından, cemiyetteki vezaifinden 
vak’alara ve cereyanlara istinat ederek bahsetmek imkanı hasıl oldu.

Mesele münakaşa edilebilir bir sahaya çıktıktan sonra ona çeki düzen vermek 
imkanı hasıl olur. Ve kaniim ki kadınlar çocuk üzerinde hatta, çocuk terbiyesi, 
miras, hayat-ı umumiyeye alelıtlak iştirak gibi... bir çok meseleler, kadınlık 
meselesi etrafında mevki-i münakaşaya atılacak ve bu meseleler, içtimai, dini, 
ahlaki... nukat-ı nazardan pek çok fikirleri meşgul edecektir.

Zevç ve zevce münasebeti de... bu meselelerin belki en mühimidir. Türk 
milletinin içtimai hayatında bir neşe ve imtizaç görmek dileyenlerce bu meselenin 
hal-i vakti gelmiş geçiyor bile...

Bir defa, teelıhül gayr-i tabii şeraitle başlıyor, gayr-i tabii başlayan bu 
izdivaç... ızdıraplar içinde yine gayr-i tabii olarak sürükleniyor... Yalnız benim 
şahit olduğum üç dört vak’a var ki bunlar, aile hayatının ehemmiyetini takdir 
edenler indinde ne elim telakki edileceklerdir.

İzdivaç, teşrik-i hayattır; hayatta iştirak fikren, bilhassa ailede daha ziyade 
fikren ve hissen olur, erkek ve kadın her ikisi de kendi fikir ve hissine en yakın 
refik bulmak ister. Bunu genç ve ihtiyar, kadın ve erkek teslim etmeyenimiz

C u m h u r iy e t E ğ itim  D c v rim in in  M ü lk iy e li M im a rı 3 4 1



yoktur. Böyle olmakla beraber fikren, hissen birbirlerinin hakikaten refik-i hayatı 
olan bir zevç ile bir zevce bulmak bizde pek güçtür.

Sağımda, solumda, önde üç komşum var ki üçünün de halini arz edeyim:

1 -Biri altmış beşlik ihtiyar bir hoca genç bir kızla izdivaç etmiş.... Tabii 
birbirlerini anlamıyorlar. Hoca efendi, evden giderken kapıyı kilitliyor. Genç kız 
evde mahpustur.

2-Fena halde kaba bir kadın erkek başka bir kadınla peyda-yı münasebet 
etmiş. Kavga, hatta dayak bu evin içinde eksik değil.

3-Sarhoş bir adam. Akşamlan evine geliyor. Gece dörde, beşe kadar 
mütemadiyen sövüyor; anasına, refikasına, çocuklarına durup dinlenıııeksizin 
küfürler yağdırıyor.

Bir hayatı tamim etmek istemem. Çünkü maalesef ailelerimizde az çok hep bu 
imtizaçsızlığı müşahede etmek muhakkaktır.

Bir arkadaşım evlenmek istiyordu. Hatta yalnız simasını olsun tanıdığı bir 
kız yoktu. Eski usul izdivacı da istemedi. Yani validesinin şehadetine talihini 
bağlamayı muvafık görmüyordu. Nihayet mâzi-i hayatına müracaat ederek 
küçüklüğünde tanıdığı komşu kızına karar verdi.... Evlendi... Efkar ve hissiyatta 
büyük tehalüf hasıl olmuş, nihayet bir sene sonra iftirak vaki oldu.

Diğer bir arkadaşım yine teehhül sevdasına düştü. Bu zavallı dostumun bu 
kadarcık olsun tanıdığı bir kız bile yoktu. Nihayet teyzesinin hüsn-i intihabına 
tevdi-i talih eyledi... Evlendi. Fakat ilk mülakatta nefret başladı ve nikahtan beş 
on gün sonra ayrıldılar...

Bu elim vak’alar o kadar çoktur ki hepimiz bunların pek çoğuna şahit 
olmuşuzdur. İzdivacın ilk günlerindeki zevk-i maddi bazı defa, bütün hissiyat 
ve efkarı nazar-ı dikkate aldırmayacak derecede kuvvetli oluyor, fakat zaman bu 
zevkin kıymetini azalttıkça kadın ve erkek hayatlarım bağlayacak başka rabıtalar 
hissi ve fikri rabıtalar arıyorlar... Ayrı terbiyelerin, ekseriya ayrı muhitlerin tesiriy
le büyümüş oldukları için kadın erkeğe erkek kadına yabancı kalıyor. Ayrılmayı 
zül addedenler, çarnaçar bu yükü omuzlarına alıyorlar; sevimsiz sessiz, neşesiz 
bir hayat başlıyor ve devam ediyor. Bu sevimsizlik, bu neşesizlik ailelerimizin 
hududunu aşarak mulıit-i içtimaimize kadar giriyor. Kadın evine çocuklarına 
bağlanmaz. Erkek çalışmaya zevkle koşmaz. Her ikisi de hayat hakkında bedbin 
bulunurlar saadeti eski Hindiiler gibi Nirvana’da ararlar. Evlerimizin eşiğinde
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başlayan ölüm kokusu... tanınmayarak yapılan izdivaçlardan intişar ediyor. 
Şimdiye kadar bu meseleyi düşünenler, erkeklerimiz oluyordu. Fakat çok şayan-ı 
şükrandır ki kızlarımız da artık tanımayarak evlenmek istemiyorlar. Onlar da 
kuracakları ailenin saadetinden kendi hisselerinin de pek büyük olduğunu takdir 
ederek bu saadeti tevlid eyleyebilecek esbabı evvelden düşünüyorlar.

Pek çok genç arkadaşlarım tanıdıkları kız olmadığı için ve tanımayarak 
evlendikleri takdirde mesut olamayacakları endişesiyle evlenmekten sarf-ı nazar 
ediyorlar. İzdivacın hayat-ı içtimaiyemizle, nüfus siyasetimizle şiddet-i alakasını 
düşünürsek artık kızlarımızla erkeklerimizin hissi ve fikri temaslarına hizmet 
edecek vesileler ihzar etmek hepimize bir vazife olur.

28 Temmuz 1917

Türk Yurdu-Yıl 7, Sayı 158-15, Haziran 1918
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MAARİF TARİHİMİZDEN;

ilk Erkek ve Kız idadileri

İlk idadi mektebine Kemal Efendinin Mekatib-i Umumiye Nazırlığı (1264) 
zamanında tesadüf ediyoruz. Sıbyan ve rüşdiye mekteplerinde vücuda getirilen 
teccd-düdat iyi neticeler veriyor. Bir taraftan mektep kitapları, talimatnameleri 
ihzar, diğer taraftan da bu mekteplere muallim yetiştirmek üzere darülmualliminler 
tesis olunuyordu.

Kemal Efendinin nazırlığına kadar sıbyan ve rüşdiye mekteplerimizin 
fevkinde umumi mekteplerimiz yoktu. Yeni mekteplerin netayic-i hasenesinden 
cesaret alan Kemal Efendi, 1266’da o zamana kadar fevkalade addolunacak bir 
tarz-ı tahsili kafil olmak üzere bir nevi lise hükmünde olan Darülmaarif Mektebini 
kısm-ı idadiyi şamil olmak üzere -elyevm İstanbul’da Darülmualliminin bu
lunduğu binada- açmıştır. Filvaki, bu mektep, o zamanki rüşdiyelerin fevkinde ve 
Darülfünuna talebe ihzar edecek kuvvette tesis olunuyordu.

1266 senesinde neşrolunan 425 numaralı Takvim-i Vekayi nüshasında şöyle 
yazılıyordu: “Mekteb-i celil-i mezkur ebniyesinin derkar olan viis’at vc cesameti 
ve muallimin ve hademesinin taaddüdü cihetiyle mekatib-i rüşdiyeye mahsus 
ulum ve fünunun mafevkinde olarak tahsil-i fenn-i kitabetine medar olacak bazı 
fünun ve maarif talim ve taallüm olunmak ve derdest-i inşa olan Darülfünun 
ebniyesinin dahi bi-lutfıhi’1-kerim hüsn-i hitamından sonra gerek oraya ve 
gerek aklam-ı feyz aksama alınacak sakırdanın suret-i tertip ve tahdidi Meclis-i 
Umumi-i Maarifte tezekkür edilmiş ve mezkur mektebin rüşdiyelerin fevkinde üç 
senelik bir tahsili haiz olması kabul olunmuştur.

Bu mektep gerek müddet-i dersiyesi, gerek mevadd-ı dersiyesi itibariyle pek 
zayıftı. Darülfünun, Mekteb-i Tıbbiye açılmış, bunlarda o zamana göre ali bir 
tahsil verilmekte idi. Binaenaleyh, “Darülmaarif’in “pek mütevazi orta tahsili 
bu” yüksek ihtisas mektepleri için kafi gelemezdi.

“Hidemat-ı devletin her nevine kesb-i liyakat eylemek üzere Avrupa liselerine 
muadil ve Fransa mektepleri programlarına mutabık olup Türkçe ile Fransızcanın 
aynı derecede tedris edilmesi gayesiyle ve “Mekteb-i Sultani” unvanıyla 
müceddeden tesisi karargir olan mektep Galatasarayında kiişad ve nizamnamesinin 
neşriyle beraber talebe kayıt ve kabulüne 1285 senesi Muharreminin dördüne ve 
1284 Nisan’ının on beşine müsadif olan Pazartesi günü mübaşeret edilmiştir.”
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Safvet Paşa tarafından vücuda getirilen 1286 Cemaziyelevvel Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi bütün mektepleri olduğu gibi idadi ve sultanileri de 
tensik etmiş, bunlar hakkında ahkam koymuştur. Bu nizamname ikinci mad
desiyle meratib-i tahsiliyeyi üçe ayırmaktadır: Birincisi sıbyan ve rüşdiye, 
İkincisi idadiye ve sultaniye mekteplerine, üçiincüsü mekatib-i aliyeye mahsus 
olan derslerdir. Taksimde idadiye ve sultaniye mektepleri ayrı olmakla beraber 
hakikatte idadiye mektebi sultaniyenin -bugünkü tabiri veçhile- birinci devresidir.

“Mekatib-i sultaniyede okunacak dersler iki kısımdır. Biri kısm-ı adi, diğeri 
kısm-ı alidir. Kısm-ı adi, mekatib-i idadiyede okutturulan derslerdir. Kısm-ı ali 
dahi iki sınıfa miinkasem olarak biri edebiyat, diğeri ulum ve fünundur.” İdadiye 
mektepleri ile sultaniyelerin kısm-ı adisinde tahsil üç, Mekatib-i Sultaniyenin 
kısm-ı alisinde de tahsil üç senedir.

İdadi mekteplerinde “mükemmel Türkçe kitabet ve inşa, mebadi-i ilm-i servet-i 
milel (iktisat), hesap ve defter tutmak usulü, Fransızca, Coğrafya, Hendese ve 
ilm-i mesaha, kavanin-i Osmaniye; tarih-i umumi, hikmet-i tabiiye, mantık, ilm-i 
mevalid, kimya, cebir, resim”;

Sultani mekteplerinde de Edebiyat sınıfında: “Türkçe fenn-i kitabet ve inşa, 
Arabi ve Farisidcn edebiyata müteallik müellefat, maani, Fransızca, ilm-i servet-i 
milel, hukuk-ı milel, tarih. Ulum sınıfında: Hendese-i resmiye, menazır, cebir, 
cebirin hendeseye tatbiki, müsellesat-ı küreviye ve müsteviye, hey’et, hikmet-i 
tıbbiye, kimyanın muhtasar bir surette sanayi ve ziraate tatbiki, ilm-i mevaliye, 
fenn-i tahtit-i arazi” dersleri vardı.

1310 senesi tali mekteplerin hayatında büyük tahavvül senesi oldu. Bu sene 
zarfında mekatib-i umumiye hakkında Maarif-i umumiye Nezaretince yapılan 
ıslahatı havi tebliğ-i resmide “Taşra mekatib-i idadiyesi leyli ve nehari iki kısma 
ve vilayetin ehemmiyet-i haliye ve mâliyesine göre mekatib-i leyliyenin dahili 
talebesi elli ve yetmiş beş, yüz ve yüz elli olmak üzere dört dereceye taksim 
olunmuş ve sancak mektepleri vilayet mekatib-i leyliyesinin son iki sınıf-ı alisine 
mahreç olarak nehari bundan evvel leyli halinde idare olunanlarla beraber şimdilik 
on sekiz vilayet merkezleri mekatibinin leyli olarak müceddeden ve ibkaen teşkil 
ve küşadına karar” verildiği bildirilmekte idi.

Bu tebliğ-i resmi ile neşredileceği vaat olunan ve filvaki ufak tefek bazı 
tadilatla idadi mekteplerinde tatbik edilen mekatib-i idadiye talimatnamesi ile iki 
nevi idadi ihdas edilmiş oldu.

Bir kısmı vilayet merkezlerindeki idadiler, diğer kısmı da liva merkezlerindeki 
idadiler,
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Bu idadilerin teşkilatlarını iyice anlamak için mezkur talimatnamenin kırk 
dördüncü maddesini okumak lazımdır. Bu maddede şöyle deniliyor:

“Yedi senelik mekatib-i idadiyenin ilk üç senesi ile bazı yerlerde bulunan 
şubeler rüşdi ve diğer dört senesi idadi derecesindedir. Mekatib-i ibtidayeden 
musaddak şehadetnamelerle müracaat edenler bila-imtihan birinci ve mekatib-i 
rüşdiye ile idadilerin kısm-ı rüştlerinden şehadetnameyi haiz olanlar keza bila- 
imtihan dördüncü seneye kayıt ve kabul olunur.

Beş senelik mekatib-i idadiyenin kezalik ilk üç senesi idadi ise de bu 
nevi mekteplerde beşinci sene tahsilatını ikmal edenlere verilecek idadi 
şehadetnamesinde yalnız iki senelik tahsilat kaydedilecek ve ancak yedi senelik 
idadilerin yedinci ve Dersaadet idadilerinin dördüncü senelerinden neş’et edenlere 
tam idadi şelıadetnamesi ita kılınacaktır.

Beş senelik idadileri ikmal edenler, aldıkları şehadetnameleri ibraz ettikleri 
halde yedi senelik idadilerin altıncı ve Dersaadet idadilerinin üçüncü senelerine 
ve yedi senelik idadi şehadetnamesini haiz olanlar nizamat-ı mahsusasına tevfikan 
evkat-ı muayyenesinde Dersaadet mekatib-i aliyesine kabul olunurlar.”

1286 Maarif-i umumiye Nizamnamesiyle vaat olunan mekatib-i sultaniyeden 
yalnız biri İstanbul’da Galatasaray Sultanisi açılmış, İstanbul’da ve taşralarda 
rüşdiye sınıfları hesaba katılmamak üzere ikişer ve dörder senelik idadiler vücuda 
getirilmiştir.

1911 senesinde basılan Dictionnaire de Pedagogie’nin bahsettiği idadiler bu 
idadilerdir.

İlk Kız İdadileri

Osmanlı İmparatorluğunda kız tahsili, darülmuallimat tahsilini geçmemişti. 
İstanbul’a münhasır olan Darülmuallimatta pek az kız tahsil ediyordu. Meşrutiyetle 
beraber kadınlık tahsiline ehemmiyet vermek lüzumu da girdi. Tevfık Fikret’in:

“Elbet sefil otursa kadın, alçalır beşer ”

mısraı her münevverin kafasında yer tutmuştu. Ancak Osmanlı 
İmparatorluğunun en münevver merkezinde, İstanbul’da bile taassup o kadar 
korkutuyordu ki asri bir millet için en basit bir hakikat olan kadın tahsil ve 
terbiyesi meselesi ciddi bir surette ortaya atılamıyordu. Bilmem o vaktin ricali ne 
düşünüyorlardı. Fakat şu fıkrayı okursanız, kadın tahsilinde herhalde pek korkak 
hareket ettiklerini teslim etmiş olursunuz.
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Kız mektepleri için nezaret (Meşrutiyette Maarif Nezareti) az çalışabiliyordu. 
Taassuptan korkuyordu. Bunun için kız mekteplerine muallim girecek olan 
erkeklerin mutlaka fazla yaşlı, çirkin olması yolundaki an’ane-i idariyeyi muhafaza 
ediyordu. Biraz genç, muktedir muallimlere kız mekteplerinde iş verilmiyordu. 
Filvaki Darülmuallimat programında da bazı ıslahat yapıldı. Bahusus 1327’de 
vesait-i tedrisiyesi çoğaltılmak, programlarında daha esaslı tadilat yapılmak 
suretiyle Darülmuallimat hayatında bir tahavvül oldu.

Fakat nezaret yine korkarak hareket ediyordu. Hatta o kadar ki bu defa bir emirle 
müdürün dahi Darülmuallimatın içerisine girmesi birdenbire men olunmuştu. 
Müdür, asıl mektep binasından ayrı dairede, yalnız mektebin miibayaatı ve 
harici işleriyle meşgul olacaktı. Muallimler de o dairede bulunacaklar ve binaya 
yalnız ders için gireceklerdi. Muallim binanın kapısından girince kendisine bir 
mııbassıre refakat ediyordu. Muallim dersten çıkar çıkmaz yine bu mubassırenin 
kapıya kadar refakatiyle binayı terk, ediyordu (1).

Bu sene zarfında korkak bir adımla ve işittiğime göre o zaman Ankara Maarif 
Müdürü olan ve şimdi Anadolu Maarif Kütüphanesi sahibi Edib Beyin teklifiyle 
İstanbul’da bir “inas idadisi” nin temeli kuruldu. Bu mektebin suret-i tesisi 
hakkında aldığım malumat şudur: 10 Temmuz 1327’de Aksaray yangınında 
Laleli Türbesi civarındaki Darülmuallimat binası da yanmıştı. Darülmuallimat
o zaman nehari idi. Fakat bu mektepten çıkan hanımların ekserisi vilayetlerde 
açılan kız mektepleri muallimliklerine talip olmamalarına ve pek çok münhallata 
muallime bulunmamasına mebni Maarif Nezaretince vilayetlerden burada 
muallime yetiştirmek üzere vilayat inas mekatib-i rüşdiyesi mezunları getirilmiş 
ve bunların da Darülmuallimatın şubesi olmak üzere Çarşamba’da Sadi Paşa 
Konağında bulunan kız sanayi mektebinden tedris ve beytutetleri temin edilmişti.

Yangını müteakib asıl Darülmuallimat teşkilatı idadiye ve leyli kız sanayi 
mektebi de leyli darülmuallimata kalbedilmiş ve bu suretle ilk inas idadisi tesis 
olunmuştu.

Türk Yurdu-Cilt 15-1,Sayı 162, Ekim 1924

(1 )  M u a llim  M e c m u a s ı,  s e n e  1334 , s ay ı 11.
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Yarım Asır Evvel Türkiyede Maarif

Galatasaray Lisesinin ilk müdürü M. de Salve 1874 de “Revue Des Deux 
Mondes” da “Türkiyede Maarif ve Galatasaray Sultanisi” adiyle bir makale 
neşretmiştir. Bu mekalenin Galatasaray lisesine ait olan kısmı (1) evvelce 
arkadaşımız İhsan Bey Efendi tarafından tercüme edilmişti. Türkiye Maarifine ait 
olan kısmı da MaarifTarihimiz cihetinden mütalaaya lâyık olduğundan tercümeyi 
muvafık buldum:

I

Türkiyenin Avrupa milletleriyle siyasî ve ticarî münasebet ve temasları bu 
memlekette beklenebildi terakki ve tehavvüllere şimdiye kadar sevkedemedi. 
Babıâlinin ecnebi nüfuzlariyle kabule razı olduğu İdarî İslahat hakikî olmaktan 
ziyade zahirî kaldı. Çünkü bu İslahat ekseriyetle eski hurafelere çarpıyor 
ve haricin hareket ve faaliyetlerine az müsait olan tabiat ve âdetlerini unu
tuyordu. Cemiyetin temeli olan aile teşkilâtı hiç bir tebeddüle uğramadı. Fütuhat 
zamanlarında olduğu gibi türkler ziraata az rağbet gösteriyor; ve vergi tahsilatı 
müstahsil ve müstehlik için ayni derecede tahammülsüz şerait altında yapılıyordu. 
Ticaret hemen temamiyle Rumlar, Ermeniler ve ecnebiler elindeydi. Atalet ve 
rehavet içinde can çekişen aristokrasiyi faaliyetiyle uyandıracak orta sınıf da 
yoktu ve olamazdı.

Şeyhülislâm imparatorluğun daima en dehşetli ve korkunç recülü idi. Nüfuzu 
bir çok defalar sultanın nüfuzunu mağlûp etmişti. Teceddütten bahsedildikçe 
şeyhülislâmı da hesaba katmak lâzımdır. O eski ananelerin muhafızıdır. Bir 
cemaat içinde din âdabına riayetsizliğinden dolayı iki münevver Türk’ün şeriat 
namına bu son zamanlarda idamını talep ettiği ve vazifelerinden azledilmek 
suretiyle ancak tatmin edilebildiği kuvvetle söylenmektedir. Kuran hemen her 
şeye hakimdir ve dinde lâkaytliğe müsaade olunmaz. Ramazan ayında oruç 
tutmayanlar bizim anlayamayacağımız bir şiddetle ve takip olunur. Hiç kimse 
alenen orucunu bozmaya cesaret edemez; ve ben, bir kaç sene zarfında bir çok 
talebenin oruç ayında sabahtan akşama kadar bir şey yemeden ve içmeden 
mektebe devam ettiklerini gördüm.

300,000 Kişiye baliğ olan ordu Avrupa tarzında teçhiz olunmuştur ve 
eski Yeniçeri ordusunun inzıbatsızlığmı göstermemektedir. Bu ordu şecaat 
kanaatkârlıklariyle maruf askerlerden mürekkeptir. Fakat adet itibariyle zafı ve
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zabitlerinin umumiyetle kifayetsizliği komşu devletlerin tecavüzlerine müessir 
bir mukavemet kabiliyeti temin etmemektedir.

Umumî servet menbaları kısmen işletilmemiş kısmen de tükenmiş 
bulunduğundan varidat ile mesarif arasında çoktanberi muvazene kalmamıştır.

Kırım muharebesinden beri açık her sene ağır bir surette artmakta ve 
sonra yapılan istikrazlar gittikçe pek güçleşmekte ve ağırlaşmaktadır. Bütün 
memurlar ve zabitler alelade yedi sekiz ay ve bazı defa da bir iki sene aylıklarını 
alamamaktadırlar.

Maarif, müslümanlar arasında, hatta yüksek sınıfta bile o kadar az münteşirdir 
ki başka yerlerde ziraat, sanat ve hirfet sahasında yapılan terakkiler temamiyle 
meçhuldür. Cehalet yahut hakir görmek dolayısıyle türkler reayanın kendi gözleri 
önünde ve kendi zararlarına zenginleşmelerine müsaade etmekte ve kendileri için 
yalnız memuriyetten ve sultanın kerem ve sehavetinden istifade etmekten başka 
kazanç vasıtaları bırakmamaktadırlar.

Türkiyede tedrisatın hali Türk ehalinin komşu milletlere ve hatta kendi içinde 
yaşayan milliyetlere nispetle ne kadar geride olduğunu anlatmaya kâfidir. Eğer 
halkın talim ve tedrisine başlanmazsa hiç bir teceddüt hareketi neticelenmeyecek 
ve hiç bir ceht ve gayret bu işlenmemiş toprağı mahsuldar yapamayacaktır; ve 
imparatorluğun muhtelif amiller tesiriyle parçalanmasından korkulur.

Terbiye-Cilt 3, Sayı 12, Şubat ¡929

(1 )  G a la ta s a ra y  lise s in in  e l lin c i s e n e s i m ü n a se b e tiy le  n e ş ro lu n a n  risa le .
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Yarım Asır Evvel Türkiye’de Maarif (1)

II

Türkiye’de Türk kızları için hiç bir mektep yoktur. Onları bekleyen harem 
hayatının, her türlü maarifi onlar için faydasız bir hale koyduğu düşünülebilir. 
Bazı paşa kızları bir kaç seneden beri musiki ve bir ecnebi lisanı öğreniyorlar ve 
bu da onlara kâfi geliyor.

Haricî hayatla alâkası olmayan kadınların harem dahilinde ve bilhassa 
çocukları üzerinde nüfuzları çoktur. Çocuklarına tahsil vermek istedikleri halde 
refikalarının mumaneatile bundan vaz geçmiş çok babalara tesadüf ettim.

Yüksekçe ailelerde erkek çocuklar altı, yedi yaşlarına kadar haremde 
cariyelere, yahut hadımağalara teslim olunmuşlardır. Böyle bir muhitin, 
çocuklarda tahsil zevkini ve ahlakiyeti tenmiye edemeyeceği bellidir. Bu 
yaşlardan sonra çocuklar, neharî olarak mekteplere devama başlarlar. Bu umumî 
mektepler de üç nevidir:

1 - Mahalle mektepleri,
2 - Rüşdiyeler
3 - Cami mektepleri (Medreseler)

Hemen her mahallede küçük bir mahalle mektebi vardır ki, burada imam 
çocuklara türk elifbesi ile Kuran öğretir. Mahallenin her çocuğu beş altı sene bu 
mektebe ufak bir ücret mukabilinde devam eder.

Bu mekteplerden on, on iki yaşlarında çıkan çocuklar rüşdiyelere girerler. 
Bu. mektepler daha yüksekçe bir tahsil vermekle beraber meccanidirler. Burada: 
Türkçe kıraat vc yazı, ve Türkiye’nin tarih ve coğrafyası hakkında iptidaî malûmat 
elde ederler. Bu mekteplere devam müddeti 4-5 senedir, ve ekseriya bu tahsili 
bitirenler aileleri muhitine avdet ederler.

Rüşdiyelerin fevkinde cami mektepleri (Medrese) tedrisatı vardır ki bunlarda: 
Türkçe, Arapça, felsefe (kelâm), ilahiyat, ve biraz da tarih okutulur. Bu dersler 
umumiyetle Arap lisanı ile verilir, ve fıinuna ait hiç bir malumatı ihtiva etmez. On 
altı- on sekiz yaşlarında bu tedrisata başlayan talebe, medreselerde ikamet etmek 
üzere on - on beş sene devam ederler.
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Bana temin edildiğine göre İstanbul’da 500 medrese varmış. Ramazan 
aylarında medrese talebesi vilâyetlere dağılır, ve camilerde vâz vererek birkaç 
kuruş para toplarlar. Otuz - otuz beş yaşlarında medreseleri ikmal edenlerin bir 
kısmı kadı, müftü ve müderris olurlar, mühim bir kısmı da yine medreselerde 
kalırlar.

Her İslam çocuğuna açık olan bu mekteplerden başka muayyen mesleklere 
ihzar eden bazı meslekî mektepler vardır: Harbiye, bahriye, topçu, tıp mektepleri 
gibi. Bu mekteplerin her birine mülhak olmak üzre de birer İdadiye mektebi 
vardır. Bunların hepsi meccanidir. Riişdiyelerde okunulup okunulmadığına göre 
idadiyelerde tahsil müddeti 3-5 senedir. Bu mekteplerde: Türkçe kıraat, yazı, 
hesap, Türkiye tarihi ve coğrafyası, bazılarında da İngilizce, Fransızca, Almanca 
dillerinden biri gösterilir.

Bunlardan başka, daha az ehemiyetli olmak üzre, diğer bazı meslekî mektepler 
de vardır. En marufları rüşdiye muallimleri yetiştiren bir Muallim Mektebi, Lisan 
Mektebi, 8-10 kadar talebesi buluuan Orman Mektebi.

1869 Maarifi umumiye nizamnamesi tahsili ciddi bir programa tabi tutmak 
istemiş ise de bu teşkilât maalesef tatbik olunamamıştı. Varidat menbaları 
mefkut olduğu gibi her yerde hey’eti talimiye noksanı da barizdir. İstanbulda bir 
darülfünun tesisine teşebbüs olunmuştu. Bu kifayetsizlik yüzünden darülfünunda 
pek iptidaî dersler açıldı ve bu teşebbüs bile taassubun hücumu önünde sukuta 
mahkûm oldu.

Maarif Nezaretinin bütçesi bütün iınperatorluk için uzun zamanlar 2 milyon 
frank raddesindeydi. 1871 de Sadarete gelen Mahmut Paşa bu miktarı 1,200,000 
franga indirdi. Bu bütçenin yarı yarıya yakın miktarının da Nezaret erkânına ait 
olduğunu da hesaba katmak lâzımdır.

1869 nizamnamesi tedrisatın vaziyetinde de hakikî hiç bir tebeddül yapamadı. 
Pek mahdut adette meslek mekteplerine devam edenlerden gayri talebe kıraat, 
yazı ve biraz hesaptan başka bir şey öğrenmiyorlardı. Arapça, Acemce kelimelerle 
dolu olan Türkçeyi öğrenmekde hayli müşküldür. Ali ve Fuat Paşalar yüksek 
bir üslupla kendi aralarında konuştukları zaman bir çok arkadaşları tarafından 
anlaşılmayacakları hikâye olunuyor.

Kendi lisanının tahrir ve kıraatini layikile bilen bir Türk’ün âlim şöhretini 
alabilmesine hayret etmemek lâzımdır.

Müşterek merkezlerde gençleri ve çocukları birleştiren, fikirleri genişleterek
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birlik rabıtaları vücuda getiren terbiye, Türkiyede unsurlar arasında iftiraka bir 
amil olmuştur. Çünkü burada her millet kendi hesabına kendi mektebini tutmuş, 
ve bu mekteplerde dinî an’anasına ve siyasî efkârına göre çocuklarını yetiştiriyor.

Muhtelif hiristiyan cemaatlarında olduğu gibi musevilerin de hayli mektepleri 
vardır. Bu mektepler arasında mühim olanları İstanbul’da 300-400 talebesi ile 
Fener Rum Mektebi, Hasköy Ermeni Mektebi, Beyoğlunda cezvitler tarafından 
idare olunan İtalyan mektebi, Fransiz, Alman, İngiliz v. s. mektepleri vardır.

Görülüyor ki talî tahsil Hiristiyanlar ve museviler arasında tesis olunmuştur. 
Türkler arasında ilk tahsil mahalle mektepleriyle rüştiyelerde yüksek tahsil cami 
tedrisatiyle meslek mekteplerinde verilebildiği halde orta tahsil 1868 den evvel 
yoktu.

Bu büyük noksanı izale etmek üzre Paris’te 40 Türk genci için açılan “Paris 
Osmanh Mektebi” de tabiî beklenen faydalı neticeleri vermedi ve kapandı.

Terbiye-Cilt 3, Sayı 13, Mart 1929

( I )  “ D e  S a l  v c ”  in  1 8 7 4  d e  y a z d ığ ı  m e k a l c d e n  ih t i s a r e n .  B u  n ı e k a l e n in  ü s t  t a r a f ı  “ T e r b iy e , ,  n in  12  in c i  

s a y ıs ın d a d ı r .
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1869 Maarif Nizamnamesi

1869 yılının Maarif tarihimizde ehemiyeti bu tarihte ilk defa olarak toplu 
bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu maarif manzumesinin teşkili hakkında 
düşünülmüş ve bunun için de bir nizamname hazırlanmış olmasındadır. 1867 den 
1871 tarihine kadar devam eden ilk maarif nazırlığı zamanında Saffet Paşanın 
himırıetile vücude gelen bu nizamname 1869 a kadar parça parça devam eden 
maarif teşkilâtını bir kül halinde toplamakta ve tevsi etmektedir.

“Terbiyeli âmmenin istikmali her devlet ve hükümetin mühim vazifelerinden 
olduğu” için artık imparatorluk içinde de maarifin bir devlet işi olarak düşünülmesi 
sırası gelmişti.

Saffet Paşa yeni maarif nizamnamesile ( i)  İmparatorluk Maarifini tensik 
etmeği düşündüğü zaman maarifin vaziyeti şöyle idi:

1 - Mevcut mekteplerin nevileri ve dereceleri maarifin tamimine müsait 
değildir.

2 - Yüksek tahsilin faydalı olabilmesi ilk ve orta tahsilin münteşir ve muntazam 
olmasına mütevakkıf iken memleket içinde “Sıbyan Mektepleri” nüfusa göre pek 
azdır.

3 - Adedi pek az olan bu mekteplerde de tahsil yalnız din dersleri 
başlangıçlarına münhasırdır.

4 - Bu mekteplerin idareleri ehliyet ve mahiyetleri meçhul bir takım hocalara 
verilmekte olduğu için senelerce devam etmiş çocuklar, ekseriyetle bir şey 
öğrenmeden mektepten çıkıyorlardı.

5 - “Rüşdiyelere” girenler de tahsil zamanlarının çoğunu mahalle mekteplerinde 
öğrenilmesi lâzımgelen derslerin tekrarile uğraşarak zamanlarını kaybetmekte 
idiler,

6 - Muhtelif i lim ve fenler için yüksek mektepler yoktu. Bunun için rüşdiyeden 
çıkanlar ya kalemlere yahut askerî mekteplere girmekte idiler.

Halbuki “ilim ve maarif, hiref ve sanayiin ibdaına ve hiref ve sanayi dahi 
cemiyeti beşeriyece ihtiyacatı zaruriyeyi teshil edecek bunca vesait ve âsârı
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nafıanın ihtirama medar ve delil” olduğu halde “ameliyatı, nazariyatı İlmiyeye 
istinat ettirecek” ve sanat ve fende tam maharet ve vukufa malik adamlar 
yetiştirecek mektepler olmaması yüzünden Osmanlı Devleti “mevkien ve 
istidaden haiz olduğu bunca esbabı temettü ve ticaretten” istifade edememektedir. 
Bu pek yerinde sebeplere istinat eden Maarifi Umumiyye Nizamnamesi;

1 - İlk tahsil için mecburivet kaidesini koyuyor.

2 - Umumî mektepleri muhtelif kısımlara ve derecelere ayırıyor.

3 - Talim usulünü tertip ve tanzim ediyor.

4 - Talim heyetinin malûmat ve itibarını arttıracak ve hallerini terfih edecek 
çareleri düşünüyor.

5 - Maarif Nezareti merkez idaresini tensik ve vilâyetlerde de muktazi 
şubeleri teşkil ediyor.

6 - Talebenin şevk ve gayretini celbedecek imtihan kaide ve usullerini 
koyuyor.

7 - Maarifi umumiyye tahsisatı olmak üzere ahaliden mürettcp iane 
alınmasına karar veriyor.

Esasları şu suretle hulâsa edilen 1869 Maarifi Umumiyye Nizamnamesine 
göre memleket içinde mektep teşkilâtı da şöyle oluyor:

a) Köylerde ve mahallelerde Sıbyan Mektepleri,

b) Beş yüz evli kasabalarda Rüşdiye Mektepleri,

c) Bin evi geçen kasabalarda İdadi Mektepleri,

ç) Vilâyet merkezlerinde Sultani Mektepleri,

d) İstanbulda bir kız ve bir erkek muallim mektebi ile bir Darülfünun.

e) Lâzım ve münasip olan yerlerde de kızlara mahsus Rüşdiye mektepleri.

Bu programın tatbik edilebilmesi o zamanın şartları içinde mümkün değildi. 
Bu imkânsızlığın sebepleri: parasızlık, binasızlık, kitapsızlık ve muallimsizliktir. 
Bunun için, tahsilin mecburiyeti kaidesini binnazariye koymakla beraber
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vilâyetlerdeki Sıbyan mekteplerinin masraflarını ahaliye bırakıyor ve bu mektep 
teşkilâtını masrafın dörtte biri devlet hâzinesinden verilmek ve dörtte üçü de 
vilâyetçe bulunacak karşılık ile ahaliden alınacak vergi ile tesviye edilmek üzere 
yalnız İstanbul’da yapmağa karar veriyor. Vilâyetlerdeki mektep teşkilâtını da 
İstanbul’da “meydana gelecek semerelerin istihsaline talik” ediyor.

Terbiye-Cilt 4 Sayı 18 Teşrinievvel (Ekim) 1929

( I )  1 9 8  m a d d e y i  i h t i v a  e d e n  b u  n i z a m n a m e  M a h m u t  B e y in  “ M a a r i f i u m u m i y c  N e z a r e t i  T a r i l ıç e i  T e ş k i l â t  v e  

İ c r a a t ı ”  k i t a b ı n d a  v e  “ E s k i  D ü s tu r ”  l a r d a  v a rd ı r .
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Mektep inzibatının ideal şekli, kabahat ve hataların meydan bulmasına ve 
tekerrür etmesine evciden mâni olacak tedbirleri ittihaz eden şeklidir. Yoksa hata 
ve kabahatleri zuhur ettikten sonra tenkili istihdaf eden bir inzibat makbul bile 
değildir.

Mektepte bu nevi inzibat telâkkisi çocuğun tekâmülünün ve çocukluğun hüviyet 
ve mahiyetinin hakkile anlaşılmasından sonra doğmuş bir telâkkidir. Çocuğun 
fikrî ve ahlâkî hüviyeti, daha ziyade muhitinden alacağı tesirlerle teessüs eder. 
Onu artık ne bir zamanın papazları gibi şeytanî temayüllerle dolu bir şer kutusu, 
ne de bazı filesofların telâkkileri gibi temiz ve berrak istidatlarla meşbu bir melek 
farzetmiyoruz. Ona, muhitinden alacağı tesirler ve o muhite tabiatının yapacağı 
aksi tesirlerle büyüyen ve beslenen bir mevcut gibi bakmağa mütemayiliz. Bu 
bakımdandır ki: “talebemiz, kusurlarının cezalarını çektirmek için onlara karşı 
ıstırap aletleri kullanmak icap eden mücrimler değildirler. Artık İçtimaî adalette 
bile ismi unutulmuş olan “kefareti zünup” meselesi mevzuubahs değildir. Hatta 
gittikçe ceza, cemiyetin intikam alan bir mukabelei bilmisli olmaktan, da çıkıyor. 
O, yalnızca mücrimin ıslahına hedef edinen ahlâkı düzeltecek: ve kabahatin 
sirayetine mâni olacak bir tedbir olarak düşünülüyor.”

Mektep cezası, beşerî tabiatin anlaşılması tarzına göre bu muhtelif telâkkilere 
uğradı ve muhtelif şekiller aldı. Ahlâkın maveraî bir mebdee mensup ve gencin 
yalnız hariçten doldurmağa istidatlı bir kap olduğuna inanıldığı devirlerde 
mektep cezaları da sultalara muhalefet günahını çıkartacak bir tedbir idi. Ve 
bunun için de pek sertti. Gerek İslâm ve gerek Hiristiyan âleminde terbiyede dinî 
mebdelere istinat edilerek idare edilen mekteplerde ahlâkî ve fikrî iıızibatsızlıklar; 
dayak - muhtelif şekillerde - hapis, aç bırakmak, gibi cismanî ve ağır cezalarla 
cezalandırılırdı. Kabahatin menşei, tabiatı aranılmadığı gibi tatbik edilen ceza ile 
işlenilen kabahat arasında da ekseriyetle bir nisbet bulmak pek güçtür.

Osmanlı İmparatorluğunda mekteplerin ve terbiyenin meşihat tarafından idare 
edildiği devirlerde, mektep cezalarının bu mahiyet ve şekilleri tamamen mevcuttur. 
“Dayak cennetten çıkmıştır”, “Hocanın vurduğu yanaktan gül biter” tabirleri, 
çocuk muallime teslim edilirken “Eti senin kemiği benim” gibi bir mukavele 
zihniyetinin ebeveyiııde mevcut olması, cezanın ne hadlere kadar gidebileceğini 
gösterir. Filhakika, uzun zamanlar, mekteplerde falakaya vurmak, tokat atmak, 
kulak çimdiklemek, saatlerce tek ayak üstünde tutmak, hapsetmek, aç bırakmak...
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gibi bugün çocuk ve iıısaıı hakkındaki idrakimizle barıştıramıyacağımız çok ağır 
ve haysiyet kırıcı cezalar tatbik edilmiştir.

Maarifi Umumiye Nezareti kurularak mektepleri meşihatten aldıktan sonra 
bile medrese terbiyesinin bol bol nüfuz ettiği devirlerinde, cismanî cezalar gene 
yaşadı. 1846 tarihlerinde garplaşma ihtiyacile maarifi umumiye işleri meşihattan 
ayrılmıştı. Ancak bu tahavvülün terbiyenin mahiyetinde büyük bir inkılâp 
yapabilmesi mümkün değildi. Çünkü ne çocuğun tabiatım, her türlü sultalardan 
kurtulmuş, hür, müşahede ve mütalea edebilen mütefekkirler vardır, ne de devlet, 
hür vatandaşların tam inkişaflarına müsait bir şekilde idi. Mutlak bir idarenin ceza 
mefhumu ile medresenin ceza mefhumu biribirine pek uygundur. İkisi de fertten 
korkar, ikisi de en tabiî istidat ve temayüllerin tezahürünü kendi otoritelerine düş
man görür. Bunun için kabahatleri tenkil eden cezalarda da hakikaten bir tenkil 
mahiyeti vardır. Mektepte dayağı, mutlak idarenin Meşihatten ayrılmış Maarif 
Nezareti, Meclisi Kebiri Maarif kararı ile kabul ediyor ve diyor ki: “Darp ile 
mücazat olunmak iktiza eylediği halde dört karış boyunda budakları kesilmiş 
incerek fındık çubuğu ile şer’i şerif ahkâmına tatbikatı baştan geriye aşırılmamak 
şartile darboluna”.

Fransa 1834 te dayak cezasını mekteplerinden kaldırmıştı; Fransa maarif 
teşkilâtından mülhem olarak Saffet Paşa 1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesini 
hazırladığı zaman mekteplerde dayak cezasını da yasak etmişti. Bu nizamnamenin 
bir maddesinde “Mekâtibi umumiye ve hususiye-de etfalin yolsuz hareketlerinden 
veyahut derse çalışmamalarından dolayı muamelei darbiye icrası kat’iyyen 
memnu olup”... denilmektedir, îgte mekteplerden dayak cezasının tedricen 
kalkması, bunun yerine talebenin haysiyet ve şahsiyetini kımuyarak onu ıslah 
edecek tedbirlerin kaim elmas: hu nizamnameden sonra başlıyor. Dayağın 
tedricen kalkması diyorum, çünkü bu nizamnamenin, muallim ve mürebbilerde 
terbiye telâkkisini birdenbire değiştirdiğine inanmak güçtür. 1869 dan çok 
sonraları meydan dayağının bile nasıl cari olduğunu öğrenmek için Ahmet Rasim 
Beyin “Falaka” atlı kitabım okumak kâfidir.

Esasen imparatorluk devrinde dayağın yasak edilmesi ne uzun terbiyevî 
münakaşaların neticesidir, ne de cemiyet telâkkisindeki bir tehavvülün 
mahsulüdür. Belki garbin terakkilerine adım uydurarak Osmanlı İmparatorluğu 
teşkilâtını garp cemiyetindekilerine benzetmek için tarizinin! ricalinin sarfettikleri 
gayretlerden biridir. Ve bunun içindir ki her talimatnamede cismanî cezalar ve 
ağır sözler şiddetle menedilmiş olduğu halde hakikatte yaşamışlardır.

Dayak gibi ağır cezalar kalktıktan sonra mekteplerde resmen kabul olunan 
cezalar şunlar oldu:
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İDADİLERDE: Tenbib. nişanei tevbih, tevkif, izinsizlik, tekdiri alenî, ihracı 
muvakkat, ihracı kat’î.

RÜŞTİYELERDE: Tenbih, teneffüs vakitlerinde ders ile meşgııl etmek, 
isminin ceza tahtasına yazılması, tart.

İPTİDÂİLERDE: Tenbih, tekdir, ayakta tutmak, teneffüsten men, muvakkaten 
velisine göndermek, tart.

İdadilerde ve sultanilerde, yukarda saydığımız cezalar devam ettiği halde, 
rüştiyelerle iptidaîler birleşerek 1913 te 6 senelik iptidaî mektepleri teşkilâtı 
kabul edildiği zaman bu mektepler için şu cezalar kabul edildi:

Şifahen tevbih, mücazat defterine yazdan tahrirî tevbih, bir veya birkaç 
teneffüs esnasında oyundan men, başmuallim tarafından şakirdi yalnız olarak 
veyahut clersaııecle arkadaşları önünde tekdir, talebenin ebeveyin veya velisine 
tahriren malumat vermek, mecburiyeti talısiliye yasını geçmiş olan talebenin 
muvakkaten veya kat’iyyen mektepten ihracı.

Cumhuriyet maarifinin terbiye telâkkisi, cumhuriyet ve demokrasi cereyanları 
içinde bir tekâmül takip ederken, ceza sisteminin de değişmesi zarurî idi. 
Memleket idaresine her vatandasın iştiraki bir hak ve vazife olunca her vatandaşı 
bu vazifeyi ifaya muktedir bir hale getirmek te bu rejim maarifinin en mühim 
vazifesi olur.

Binaenaleyh evvelâ yetiştirmek mevzuubahstır; görüyoruz ki Cumhuriyetin 
M aarif Vekâleti mekteplerde yeni cemiyetin vatandaşlarını yetiştirecek bir muhit 
hazırlıyor ve bu muhit: “talebenin sıhhî itiyatlar almasını, bir aile uzvu, bir meslek 
adamı ve Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı sıfatile millet hayatı içinde müsmir 
bir faaliyette bulunmasını, boş zamanlarım iyi istimal etmeğe alışmasını, hulâsa 
ahlâkî seciyesinin teşekkül etmesini hedef ittihaz eder, ve mektep bu hedefi 
tedrisatile, telkin edeceği faaliyet tarzları, vereceği itiyatlar, meharetler, alâkalar 
ve mefkurelerle ve bilfiil talebeye yaşatacağı İçtimaî hayat ile istihsale çalışır” 
(I) ve böyle bir muhit hazırladıktan sonra gene cezaya müracaat mecburiyetinde 
kalınca cezanın takdirinde “talebenin cezayı icap eden fili irtikâp ederken 
bulunduğu vaziyet ve vak’anın hudusü ile münasebettar şurut ve zurufu daima 
nazarı dikkatte” tuttuğu gibi “ceza ile fiil değil, ceza ile fail arasında azamî bir 
nisbeti adile bulunması” na da ehemmiyet verir.

Bu şartlar içinde tatbiki tecviz edilen cezalar ancak şunlardır:
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1 - İhtar.
2 - Tescil.
3 - Tekdir.
4 - Muvakkat ihraç.
5 - Kati ihraç.

İlkmekteplerde de inzibat yeni rejimin icaplarına uygundur; filhakika 
“ilkmektepteki inzibat, yerinde ve yolunda bir sâyden, sıhhî ve terbiyevî bir oyun 
faaliyetinden, mazbut ahlâkî bir muaşeretten ve umumî menfaatler için hakikî 
taavün ve tesanütlerden, talebe ile muallimlerin karşılıklı sevgilerinden doğarak 
itiyatlaşan tabiî hür ve demokratik inzibat olmalıdır. Haricî emir ve tedbirlerle 
tesis ve tanzim olunan inzibat tarzlarına zaruret miktarmca mevki ve kıymet 
verilmelidir!” (2)

Haricî tedbirlerle tesis edilmek islenilen inzibat çareleri ile ancak şunlar 
olabilir:

1 - Şifahî ihtar.
2 - Tahrirî ihtar.
3 - Ders mahiyetinde olmıyan gezişlerden men.
4 - Başmuallim tarafından mektebin bütün muallimleri önünde tevbih ve 

veliye ihbar.
5 - Büyük paydosta iki günden altı güne kadar oyundan men.
6 - Başka bir mektebe nakil.

Saltanatın gerek mutlak ve gerek meşrutî şekillerindeki ceza şekillerindeki, 
Cumhuriyetçi demokrasinin inzibat anlayışı ve ceza tertip edişi arasındaki 
fark büyüktür. Hele ilk Mektepte, her ne suretle olursa olsun tardın men edilişi 
demokratik bir idarenin mecburî tahsil umdesinin büyük eseri telâkki olunmağa 
değer.

Terbiye-Cilt 4,Sayı 19,Teşrinisani(Kasım) ¡929

( 1 )  L i s e  v e  o r ta  m e k t e p l e r  t a l i m a tn a m e s i  m a d d e :  2 .

( 2 )  İ lk m e k te p l e r  t a l i m a tn a m e s i :  m a d d e :  2 4 .
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Comenius

Jean Amos Komensky (Comenius lâtince ismidir) 28 Mart 1592 de 
Moravya’nın küçük bir kasabasında doğmuştur. Babası bir demirci idi. Küçük 
yaşında ana ve babasını kaybetti. Okuma ve yazmayı da 16 yaşlarına doğru 
öğrenebildi. Tahsilsiz geçen zamanları telafi etmek için çok ve sürekli çalıştı. 
Tahsili kolaylaştırmak ve herkes tarafından elde edilebilir bir hale sokmak 
hususunda sonradan yaptığı tetkikler ve bulduğu usuller, belki de, Comenius’un 
kendi geç kalışını telafi için gösterdiği gayretlerden mülhem olmuştur.

Comenius bir papazdı. İlahiyat tahsilini Herborn ve Heidelberg 
darülfünunlarında yaptı. İki sene kadar Hollanda ve İngiltere’de gezdi. 1614 ’te 
Bohemya’ya döndüğü zaman bir mektebe müdür tayin olundu. Bu mektepte iken 
ilk eseri olan ve 1616’da Prag’da basılan Lâtince tahsilini kolaylaştırmak için 
gramerini yazdı.

1618 de Morav cemaatinin mühim merkezlerinden biri olan Fulneck’e 
papaz olarak gitti. Morav frerlerinin mezhebi Bohemya’da 1457 senelerinde 
kurulmuştu. Katolik ve protestan akidelerinden ayrılan bu mezhep bir nevi sırrı 
(,mystique) Hıristiyanlıktı. Protestanlığın düşmanı ve müteassıp bir katolik olan 2 
inci Ferdinand Alman İmparatoru olunca siyasî vahdeti temin için katoliklikten 
başka bütün mezheplere karşı çetin bir mücadele açtı. Tarihte 30 sene muharebesi 
denilen bu muharebede Bohemya harap oldu, ve birçok halk hicret etti. Comenius 
da bu sırada Polonya’ya kaçmağa mecbur oldu. Bundan sonra Comenius İngiltere, 
İsveç, ve Hollanda’da mektep ve tedris meselelerile meşgul olarak yaşamış ve 
1671 de Amsterdam’da vefat etmiştir.

Comenius, eserleri ilibaıile cidden çok feyizli bir muharrir olmuştur. Çek, 
Alman, Latin dillerinde yalnız hayatında ilahiyat ve pedagojiye ait 80 eseri 
çıkmıştır. Bütün eserleri 148 i buluyor.

Bu eserlerin hepsi de mükemmeldir denilemez. Asrında yaşayan hurafeler, 
mezhebe merbutiyetin verdiği darlık bu kıymetli pedagogun eserlerinde yer 
tutmuştur. Böyle olmakla beraber Comenius Kurunuvustanın dar çerçevesinden 
sıyrılarak pedagojiye yeni ufuklar açmış bir müceddittir.

Terbiyevî eserlerini tetkik eden bir muharrir Comenius’un esas ve usullerini 
şöyle hülâsa ediyor:
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1- Eyi talim için çocuğun tabiatini tanımak lâzımdır.
2- Hasselerin terbiyesine ehemmiyet vermelidir.
3- Hafıza mühimdir.
4- Tedriste bir tedriç takip olunmalıdır.
5- Ancak faydalı olan şeyi öğretmelidir.
6- Tahsili meraklı ve cazibeli yapmalıdır.
7- Her ders umumî malûmata yardım etmelidir.
8- Mekteplerde inzibat ve ahlâk terbiyesi lâzımdır. Kendinden sonra 

gelen Rousseau, Pestalozzi gibi cesaretli ve müceddit pedagoglar, prensiplerini 
telhis ettiğimiz bu çalışkan adamın mesaisinden çok istifade ederek terbiyeye 
yeni istikametler vermişdirler.

Zamanında Lâtince umumî bir ilim lisanı haline girmiş olduğu için 
Comenius bu dilin tetkikine büyük bir ehemmiyet vermiştir. Eserlerinin çoğu ve 
ehemmiyetlileri bu dilin tedris usullerine aittir. Nitekim ehemmiyetli eserlerinden 
biri olan “Janua Linguarium Resereta” yani “Açık Lisan Kapısı” Lâtince tahsilini 
kolaylaştırmak için yazılmış bir kitaptır. Kelimeleri eşyanın ifadesine yarar bir 
âlet telâkki eden Comenius, dil tahsiline ancak bu noktadan kıymet vermektedir. 
Eşyayı tanıtmaktan bağlıyarak lisan tahsiline gittiği için zamanının adamlarından 
ayrılmış, bugünün İlmî zihniyetine yaklaşmış bulunuyor.

“Çocuklar, kelimeleri öğrenirken bu kelimelerin ifade eyledikleri efyayı 
da öğrenmiş olacaklar ve bu öğreniş onları diğer tetkiklere hazır uyacaktır. 
Bu suretle bir talebe 18 yaşında tahsilini bitirdiği zaman her şeyi Lâtince 
olarak yazmağı ve söylemeği bilecek ve hayat hakkında ciddî malûmata malik 
olacaktır.”. Eşya ile insan münasebeti hakkındaki bu müspet görüş Comenius’un 
pedagojisinde şu neticeleri veriyor: Zihnî faaliyet şahsî işle beraber olmayınca 
çocuğa faydalı değildir. Malûmatın miyarı tatbikatıdır. Yapmak, bilmekle beraber 
olmalı. Düşünen zihne, söyleyen dile istihsal eden eli de ilâve etmelidir. Tedricî 
temrinlerle çocuk kendi kendine elde etmeğe alışacaktır.

Comenius'un diğer büyük bir eseri de “Didactica Magna” dır. Bu büyük 
Didaktika kitabında, müellif terbiye ilminin mühim meselelerine temas ederek 
birçok noktalarda bugün bile kiymetini kaybetmemiş fikirler beyan etmiştir.

“İnsan nev’inin bozulmasına mâni olacak devayı ancak gençliğin makul ve 
basiretli terbiyesinde” bulan Comenius, terbiye telâkkisini şöyle bir teslisle ifade 
etmektedir: Beşerin tabiati tedricî üç inkişaf derecesi arzeder : Nebatî hayat, 
hayvanî hayat, fikrî hayat. Bu üç derece, insan hayatının üç muhtelif devri ile 
karşıkarşıyadır. Ana karnında geçen hayat, dünyada geçen hayat, gökte hayat.
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İnsan üç şeyi kazanmağa muhtaçtır: İlim, ahlâk, din hissi. Bunların tohumları 
beşerin tabiatınde vardır. Terbiye bunları nemalandıracaktır. Bunun için kız 
erkek her gencin terbiyeye ihtiyacı vardır. Bu terbiye de umumî mekteplerde 
verilmelidir.

Terbiyenin lüzumunu anlatmak için Comenius’un söylediği bu mutaleaların 
içinde görülüyor ki bir garip mistiklik vardır. Froebel, Pestalozzi gibi bazı 
pedagoglarda da tesadüf olunan bu mistiklik yaşadıkları devrin ve tuttukları 
tarikatin mahsulüdür. Mutalealarındaki bu mistikliği atarsak Comenius’un yeni 
ve makbul görüşlerini sezeriz: O da insanı mütemadiyen nema halinde görmesi 
ve terbiyesini de bu nemaya uydurmağa çalışmasıdır. Kolaydan güce, azdan çoğa, 
basitten mürekkebe, yakından uzağa gitmek tarzları bu esas görüşün tatbikatıdır. 
Onun tedris usullerinde de bir teslisi vardır. Comenius’e göre “öğrenmek malûm 
bir bilgiden meçhul bir bilgiyi elde etmektir. Bu ameliyede üç unsur vardır; 
Malûm, meçhul ve birincisinden İkincisine geçmek için zihnin yaptığı hareket”.

François Guex “Talim ve terbiye tarihi”nde Comenius’u tam terbiyenin ve tek 
mektebin resullerinden biri olarak takdir ediyor. Filhakika “Didaktica Magna” 
smda planını çizdiği mektep teşkilâtı bize bugünkü birçok demokrasilerin 
takip ettikleri tek mektep siste mini hatırlatmaktadır. İçtimaî sınıf farklarını 
gözetmiyerek herkese ayni mektepte ilk tahsili mecburî tutan Comenius, yüksek 
tahsilde de yalnız istidatları göz önüne almaktadır. Mektebe verdiği ehemmiyet 
büyüktür. “Mektep beşeriyet atelyesidir” diyor.

Çocuğun 24 senelik hayatını dolduran Comenius’un mektep teşkilâtı, herbiri
6 senelik 4 devreye ayrılır:

1 - Ana Mektebi.
2 - Halk Mektebi, yahut Millî mektep.
3 - Jimnaz.
4 - Akademi.

A nam ek teb i;

Bu mektepler çocukları 6 yaşına kadar meşgul ederler. Gayesi hasselerin 
ve hafızanın terbiyesidir. Eşya ve vasıtalar yardımı ile anne, çocuğa kolaylıkla 
lisan, hesap, taganni, coğrafya, tabiat ilimleri, evidaresi malûmatı verebilir. Oyun 
yardımile el mahareti de tekemmül ettirilir. Ahlâk terbiyesi bilhassa eyi misallerle 
verilir.
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Halkmektebi, yahut Millî Mektep ;

6 sene devam eden bu mektebin gayesi melekelerin terbiyesi, el ve dil 
temrinidir. Çocuk evvelâ anadilini öğrenir. Bir ecnebi dili ile lisana başlamak 
yürümeği öğrenmeden ata binmeği istemeğe benzer. Halk mektebinin 
programında şu dersler vardır: Din malûmatı, kıraat, yazı, kullanılan hesap, 
tarih, coğrafya ve kozmoğrafya malûmatı sanayi hakkında malûmat. Bu malûmat 
tedricen genişletilerek ve tamamlandırılarak verilir. Her nahiyede böyle bir 
mektep bulunur ve her çocuğun mektebin nimetlerinden istifadeye hakkı vardır.

Jinınaz;

12-18 yaş arasındaki çocukların devam ettikleri bu mekteplerde: 4 dil (anadili, 
lâtince, yunanca, ibranice) ile tatbikî fizik, tarihi tabiî, kronoloji, tarih, coğrafya, 
ahlâk ve ilahiyat okudulur. Bu nevi mekteplerden her büyük şehirde bir tane 
bulunacaktır.

Akademi;

Comenius, mektep teşkilâtını jimnazdan ileri takip edemedi. Akademi, yahut 
üniversite (darülfünun) beşerin malûmatını küllî olarak mutalea etmelidir diyor 
ve dünyanın bütün âlimleri arasında rabıtalar kuracak bir “ İlimler Akademisi” 
temenni ediyor.

Terbiye-Cilt 4 Sayı 21 Kanunisani(Kasım) 1930

M üracaat cdilccek eserler :

Dictionnaire de pedagogie.—

Histoire de l’inst-mction et de le’ducation, François Guex.— 

Histoire de la pedagogie L. Riboulet.—

Pedagoji tarihi. N.A
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Sanat Mektepleri Tarihine 
Bir Bakış

“Terbiye” nin 18 sayılı nüshasında kısaca tahlil etmek istediğimiz 1869 tarihli 
maarifi umumiye nizamnamesinde san’at mektepleri hakkında bir kayde tesadüf 
olunmamaktadır. Sadullah Paşa kaleminden çıkan mazbatasında hirfetlerin ve 
san’atlerin ehemmiyeti ve bu san’atlerin babadan görme usullerle ilerliyemiyeceği 
tasrih edilmiş olmasına rağmen nizamnamede bu nevi mekteplere dair ahkâm 
yoktur. Bunun sebebini bir taraftan, bu nizamnamenin Fransız maarifinden 
mülhem oluşunda ve Büyük Fransız ihtilâlinden sonra esasen Fransa’da da san’at 
mekteplerinin bir durgunluk geçirdiğinde, diğer taraftan da memlekette san’at ve 
ticaret hakkındaki umumî temayüllerde aramak doğrudur.

James Bryce “Asri Demokrasiler” kitabında demokrasilerde maarifin ve 
edebiyatın inkişafını mütalea ederken “Bunlar şimdiye kadar izah edilmemiş, ve 
ihtimal ki de hiç izah edilemiyecek birtakım sebepler tesirile inkişaf ve terakki 
ederler. Bunlar üzerinde tesir icra eden şey İçtimaî muhittir ve devrin umumî 
temayülleridir” diyor.

İngilizlerin hürriyet ve refaha her milletten evvel nail oluslarmm hikmetini 
Montesquieu İngilizlerin tacir bir millet oluşunda, ve tacirlerin İngiliz cemiyeti 
içinde asilzadeler kadar hürmet ve tebcile lâyık görülmelerinde buluyordu. Buna 
ilâve edilecek daha birçok coğrafî ve tarihî amiller olmakla beraber bu hükümde 
bir hakikat hissesi olduğu meydandadır. Nitekim medeniyetlerin ticaret ve 
san’atle beraber inkişaf eyledikleri bir hakikattir.

Loncaların ecdattan kalma tarzlarla kalfa ve usta yetiştirmek usulü yerine, 
ferdin kudretlerini daha çabuk ve daha mükemmel inkişâf ettirecek san’at 
mekteplerinin kaim olması için san’at ve ticaretin de bir mefkure ve bir ihtiyaç 
olması lâzımdır. Halbuki İslâm cemaatinin hayat telâkkisi kanaat ve tevekkül ile 
ifade olunuyordu. Ölmiyecek kadar kazanmakla iktifa eden İslâm san’atkâran ve 
tacirin yüksek adam ideali de “hafızı Kur’an, şeriate vâkıf, mütevekkil” adamdan 
ileri geçmiyordu.

Bu tembel kanaat ve tevekkül Sadullah Paşanın şu hatırasında nasıl tebarüz 
ediyor: Sadullah Paşa Berlin’den döndükten sonra bir gün kitap almak için 
Sahaflar çarşısına gidiyor. Bir kitapçıdan birkaç kitap satın alıyor. Dükkândan
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ayrıldıktan sonra aklına bir kitap daha almak geliyor; dönüyor. Dükkânın önüne 
gelince dükkânı kapalı buluyor. Yanındaki dükkânlara kitapçının ne olduğunu 
soruyor.

- Akşama kadar bekliyecek değildi ya.... Size birkaç kitap sattı. Bugünkü 
yiyeceğini aldı. Dükkânı da kapadı, gitti... cevabını alıyor.

Hayata ve hayatın istilzam ettiği çalışmağa kavuşmak için evvelâ milliyeti 
bulmak lâzımdır.(I)

Mükemmel fert örneği olarak uzun zamanlar yaşıyan bu umumî telâkki bütün 
müesseselere sirayet ettiği gibi cemiyetle en çok irtibatı olan mektebin de bu 
zihniyetten müteessir olmaması mümkün değildir. Tanzimat bu telâkkiye bir de 
biraz dünya malûmatı ilâve edebildi. Binaenaleyh dinî malûmatı kuvvetli, arabî 
ve farisiye aşina, türkçe okuryazar, biraz da hesap ve coğrafya gibi dünyaya 
müteallik malûmata sahip mütevekkil adam uzun zamanlar ideal tip olarak kaldı.

Bunun için Mithat Paşa ile başlayan sanayi mektepleri “islâhaneler” tekâmül 
edememişlerse, onlar da nihayet okuma ve yazdırma da öğreten birer an’aneci 
kunduracı ve marangoz dükkânlarından ileri geçmemişlerse bunun sebeplerini, 
rejimin kötülüğünden başka, tip adam halikındaki kanaati doğuran cemiyetin 
umumî şartlarında da aramak lazım gelir.

Esasen Mithat Paşa da Islahhanelerini 1860 ta açarken memleketin İktisadî 
hayatından ziyade İnsanî bir histen mülhem olmuştur. N iş’te vali iken açtığı ilk 
islâhhanenin açılma tarzı da bunu göstermektedir:

“İslâm ve Hıristiyan evlâdından bazı bikes ve yetim çocuklar şurada burada 
sürünüp mahiv ve telef olduklarından o makule etfali âcize toplattırılıp ve eshabı 
hayrat ve hasenatın ianesile bir mahal yaptırılıp talim ve terbiyelerine bakmak 
ve san’at öğretmek için hocalar ve muallimler tayin ve teayyüş ve idareleri için 
muktezi varidat tedarik ve tahsis kılınmıştır. Etfal ve eytamın bu vecihle infak ve 
İslahı ve muhafaza ve terbiyesi hususunda surî ve manevî müsellem olan hayır ve 
menfaat cihetile bu madde bittabi herkesin hamiyet ve mürüvvetini celbetme ile 
idaresine muktezi olan varidatın günden güne çoğalıp ve varidat tevessü ettikçe 
etfalin adedi dahi tekessür edip 100 neferi tecavüz ettiği halde çünkü bu iş bizim 
memlekette yeni ve muhdes bir şey olup emsaliden sonra tahsile devam etmek 
istiyenler üç suretle tahsile devam edebilirler :

(...emsali) olmadığı cihetle münasip bir isim bulunup vazolunamamaştı. 
Nihayet Kuran’dan tefe’ül ile ne hüküm zuhur ederse onunla tesmiyesi bitensip
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ol veçhile tefe’ül olundukta yetimlerin ıslahına müteaallik ayet zuhur etmekle 
teberrüken islahhane temiye kılınmış ve ondan sonra sair mahallerde ve 
vilayetlerde buna misal olarak terbiyei eytam için yapılan mahallere dahi bu isim 
vazolunmuştur.” (3)

Bazı Arupa memleketlerini de gezmiş olan Mithat Paşa da bu yetimhane fikri 
tedricen sanayi mektebine tahavvül ederek bundan sonra valilik ettiği heryerde, 
Tuna Vilayetinin Sofya ve Rusçuk kasabalarında, Şam’da, Selanik’te de böyle 
birer islahhane açıyor ve bu islahhanelere alınan çocuklara terzilik, kunduracılık, 
araba yapıcılığı, mürettiplik, litoğrafyacılık, dokumacılık gibi sanatlar da 
gösteriliyor. Erkek çocuklar için açılmış olan bu islahhanelerin iyi neticeler 
verdiği görüldüğünden Rusçuk’ta bir de kız islalıhanesi açılıyor.

Bu neviden daha muntazamı İstanbul’da yapıldığı gibi 1869’da “Tophane-i 
Amire tarafından Yedikule’de kain ve hali baruthane tamir olunarak Kız Sanayi 
Mektebi ittihaz olunuyor ve gene aynı seneler içinde Maliye Nezaretinin 
idaresinde bir orman mektebi vücuda getiriliyor.” (4)

Sanayi mekteplerine maarifi umumiye manzumesi içinde bir mevki vermek 
isteyen ve “ticaret ve ulümu maddiye kuvvetile ümran ve sâmânı memleketin 
artmasına ve terakkiyatı medeniyenin tekemmül etmesine faideli olacak” fen 
mekteplerini teşvik ve teçci eden Sait Paşa oluyor.

Fransa Büyük İhtilalini müteakip hürriyet mebdeine istinat ederek ameli 
birer sanat mektepleri de olan korporasiyonlar kaldırıldıktan sonra Fransa’da 
sanat mektepleri cılız ve köksüz bir şekilde açılıyor. Halbuki Almanya’da 
teknik mektepler sanayi ve ticaret hayatı ile beraber inkişaf ediyor. İlk Tanzimat 
adamları Fransa’yı örnek almışlardı. Binaenaleyh onların teknikten ziyade 
edebiyata temayül eden maarifinden müteessir olmuşlardı ve bu vaziyet Osmanlı 
İmparatorluğundaki umumi temayül ve seviyeye uygundu. Sait Paşa ise Almanya 
maarifini tetebbü ediyor ve Osmanlı İmparatorluğunun mevcut mektep sistemini 
bozmamak şartile şu tadilatı teklif ediyor (1888): (5)

Hepsinin yanında sanat talimine mahsus mahallerin bulundurulması icap eden
8-14 yaşındaki çocuklara mahsus sıbyan mekteplerin (den sonra...)

1- Yüksek ilimleri takip edecek olanlar sultani mekteplerine,

2- Sanayi tahsilini iltizam ederlerse sıbyan mekteplerinin derslerinin ikmaline 
mahsus rüşdiye mekteplerine - ki sanayi mekteplerine mahreçtirler - girerken orada 
dahi üç sene okuduktan sonra sultani mektepleri gibi ikinci derece mekteplerden
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madut olan sanayii nefise yüksek mekteplerine girerek fenni mimarî, hendese, 
ziraat gibi intihap edecekleri san’ati tahsil ederler.

3 - İşbu iki mektepten, yani ulûm ve sanayi mekteplerinden hiçbirini ihtiyar 
etmiyerek mutlak surette malûmat ve terbiyelerini ikmal etmek istiyen sıbyan 
mektepleri talebesine mahsus olmak üzere gene Almanya usulüne göre “ulûmu 
maddiye mektepleri” (2) namile diğer bir kısmı mektepler ihdas olunabilir ki 
bunların da tahsil müddeti 6 sene olmalıdır.

San’at tahsilini teşvik meselesi Sait Paşa’yi o kadar meşgul etmiştir ki 1888 
de maarifi umumiyenin ıslahı hakkında hazırladığı bir lâyihasında bu meseleye 
temas eder:

“Mütefavit derecelerde bulunan mekâtibi umumiyenin teşkilâtı esasiyeleri 
ile ders cetvellerinin karışıklığından ve ittıratsızlığından dolayı” hükümet ve 
ahalinin mütenevvi ihtiyaçlarına uygunsuzluğu maddeleri menşei nekayis olduğu 
tebeyyün eder.

“Ezcümle avamı nasın terbiyesine münferiden medar olan mekâtibi iptidaiye 
programlarının bir gûna malûmatı filiye ve sınaiyeyi mutazammın olmaması, 
fukara ve esnaf evlâdının esbabı taayyüşlerini kendi mesleki mahsusalarında 
aramağa mâni olduktan başka gerek bunları, gerek istidat ve kabiliyetleri derecei 
kâfiyede bulunmayanları istihsali maişetleri için alelûmum devlet memuriyetlerine 
sevketmededir ki bu cihetle hem erbabı sanayiin tekessürü, hem de memurini 
devletin adet ve iktidarlarınca ihtiyaca tevfikı müyesser olmamak gibi nice büyük 
mahzurlar tevellüt ettiği arz ve tafsile muhtaç değildir.”

Terbiye-Cilt 4, Sayı 22, Şubat ¡930

( 1 )  M . İ z z e t  B e y in  M i l l i y e t  N a z a r iy e l e r i  k i t a b ı n a  m ü r a c a a t .

( 2 )  S a i t  F a ş a  b ıı n a m  a l t ı n d a  r i y a z iy e  v e  t a b i î y e y c  k ı y m e t  v e r e n  R e a l  ş u le l e r i  k a s te d iy o r . .

(3) “Mithat Paşa" Ali Haydar Mitat
( 4 )  “ M a a r i f 'N e z a r e t i  T a r ih ç e i  t e ş k i la t ı  v e  i c r a a t ı ” : M a h m u t

( 5 )  S a i t  P a ş a  H a t ı r a t ı
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Mektep inzibatı Hakkında Bir Vesika

Mekteplerde inzibatı temin etmek için hazırlanmış talimatnameler-en biri de 
Meclisi Maarifi Umumîyeniıı 1860 tarihinde Rüştiye Mektepleri Muallimlerinin 
harekâtı lâsimelerini mübeyyin talimattır. (I). Bu talimat beş bendi yani maddeyi 
ihtiva ediyor. Birinci madde Rüştiye mektepleri talebesinin tahsil ve terbiyelerine 
mâni olan üç şeyi sayıyor:

1- Devamsızlık.
2 - Derslere çalışmamak.
3 - Arkadaşlar ile geçimsizlik.

Mektep inzibat ve ahengini bozan bu üç hale göre talebenin ne suretle 
cezalandırılacağı ve muallimin talebeye ne suretle muamele edeceği bu talimatın 
esasını teşkil eder.

On dokuzuncu asrın bağlarında Türkiyedeki terbiye tarzı hakkında bir fikir 
vermeğe yarıyan bu vesikayı tahlil edelim ve inzibata mugayir görülen hallerin 
ıslahı için neler düşünüldüğünü gözden geçirelim:

1- Devamsızlık eden talebe için hükümler şunlardır: “Talebeden biri tayin 
olunan vakitte gelmemek, yahut azal vakitlerinden bir iki saat evvel savuşmak, 
yahut haftada bir iki gün devam edip diğer günlerde haylazlıkla vakit geçirmek 
gibi hareketlerde bulunduğu takdirde bu talebeye evvelâ nasihat edilir. Bu 
nasihatten müteessir olmazsa ertesi gün mektebe geldiği zamaıı nekadar geç 
kalmışsa o kadar müddet ayak üstünde tutulur. Gene mtitenebbih olmazsa tabanına 
üç deynek vurulur. Bu cezadan sonra gene mazeretsiz devamsızlık temadi ederse 
üçer deynekle beraber her gelmediği gün için alettevali her gün iki üç saat ayakta 
tutulur.”

Ancak bu ceza üç defa mazeretsiz devamsızlık içindir. Devamsızlık üçüncü 
defayı tecavüz ederse ana babasına malûmat verilerek velisinden, çocuğun 
devam edeceğine dair mühürlü bir senet alınır. Buna rağmen çocuk gene 
haylazlık ederse bu makulelerle uğraşmak sair şakirdana suimisal ve vakit 
kaybetmeği neticelendiren bir şey olacağından çocuğun tardı için İstanbulda 
Maarif Nezaretine, vilâyetlerde de valiye müracaat olunur.

2 - Bir talebe dersine çalışmazsa onu çalıştırmakla cezalandırmalıdır. Çünkü
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(Bir şakirt her ne cünha ile müttehem olursa yine onunla mücazat olunmak diğer 
mücazattan daha ziyade tesir icra eder.) Binaenaleyh bir talebe dersine çalışmadığı 
vakit o dersi öğrenip matlup veçhile cevap verinciye kadar ve yazı yazmakta ve 
resim yapmakta tekâsül gösterirse o gün nekadar karalama yazacaksa iki misli 
karalama tahrir veyahut resim yapıncıya kadar meşgul ettirilmesi ve şu yapılacak 
cezadan talebenin çok müteessir olması için daima teneffüs vakitlerinde yapılması 
lâzımdır. Derse çalışmadığı için ceza olarak talebenin döğülmesi caiz değildir.

3 - Arkadaşlar ile geçimsizliği görülen talebe bu geçimsizliğin derecesine 
göre ceza görür. Eğer geçimsizlik arkadaşlarını iz’aç eden yaramazlıktan ibaretse 
sınıfta yeri değiştirilir. Fakat gerek mektep içinde ve gerek dışında arkadaşlarına 
kötü söz söylemek yahut döğmek nevinden bir geçimsizlikse (müdür ve 
muallimler vasıtasile muhakemeleri yapıldıktan sonra ayakta durdurmak ve darp 
ile cezalandırılması ve döğüşmekte yaralayıcı aletlerden birile kan çıkarmak ve 
arkadaşlarının eşyasını çalmak., tardı mucip kabahatlerden madüt olacağından 
bunlarm dahi evvelâ mektepçe muallim ve müdür efendiler marifetile lâzım gelen 
tahkikatın icrasile tardolunmak üzere) Maarifi Umumîye Meclisine bildirilmesi 
lâzımdır.

Mektep cezalarını bu suretle tayin ettikten sonra talimat, beşinci bendinde 
muallimlerin talebe ile münasebetinin hududunu çizmekte ve bu cezaların nasıl 
tertip edilmesi münasip olacağını işaret eylemektedir. Bu beşinci maddede 
denilmektedir ki: (Müttehem olan çocuklar hakkında müdür ve muallimler 
tarafından kötü söylemek ve düşmanlık beslemek veyahut her zaman hakaretle 
bakmak veyahut lâtife etmek asıl matlup olan iyi terbiye esasma muhalif 
düşeceğinden) bunlardan sakınmak icap edeceği gibi (Bir kabahatten dolayı 
bir talebe hakkında zikrolunan cezalardan herhangisi yapılacaksa müdür ve 
muallimler tarafından daima muayyen bir vakitte umum talebe önünde evvelâ 
cünhası beyan olunduktan sonra lâzım gelen nasihatle beraber bu yapılan ceza 
müttehem olan talebe hakkında mücerret hakaret için olmayıp belki ahlâkını 
düzeltmek için bir sebeptir gibi sözler söylenmek suretile hareket olunması) 
tavsiye edilmektedir.

Değnekle dayak atmağı sarahatle caiz gören bu talimat değneğin uzunluğunu 
ve cinsini de tayin etmektedir: (Darp ile mücazat olunmak iktiza eylediği halde 
dört karış boyunda budakları kesilmiş incerek fındık çubuğu ile şeriat ahkâmına 
göre baştan geriye aşırnamak şartile döğülüp herhangi ele geçen değnekle) 
dövülmemesi tenbih olunuyor. Çünkü cezadan maksat terbiyedir ve çocuklarda 
dayağı tabiatı saniye haline sokmamak için dayak cezasını mümkün mertebe az 
kullanmalıdır.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D c v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı 369



Talimatın şayanı dikkat bir noktası da zengin ve fakir çocuklarına mütesavi 
muamele yapılmasını beyan eden hükümdür. (Talebenin içlerinde fukara ve 
gureba evlâtlarından bulunacaklarına mebni bazı zengin çocuklarına hatır için 
müsaade olunarak o gibi fakir çocuklara yeis ve fütur getirmemek üzre cümlesi 
hakkında daima bir muamele olunmasına dikkati) tavsiye etmektedir.

Hiç şüphe yok, bu talimat yarık tabana tuz bağlamak ve türlü türlü kötü 
sözlerle çocuğu tahkir etmek gibi bu talimatın çıktığı devirlerde tatbik edilmekte 
olan çirkin ve ağır cezalara nazaran daha mutedil cezaları ihtiva etmekteydi.

Terbiye-Cilt 5,Sayı 24, Nisan 1930

( I )  M e c l i s i  M a a r i f i  U m u m iy e ı ı i ı ı  ı n a / a b i t  v e  m ü z a k e r a t  k a / i t  d e f t e r i , .  A n k a r a  U m u n ı î  K ü tü p h a n e s i  

M e k te p l e r i m i z d e  i n z ib a t ın  g e ç i r d iğ i  i s t ih a l e le r  h a k k ın d a  ş u  m a k a l e le r e  m ü r a c a a t ;  E s k i  m e k t e p le r im iz d e  

c i s m a n î  c e z a l a r :  İ h s a n  .T e r b iy e  M e c m u a s ı ,  2 9  A ğ u s t o s  1 3 3 4  M e k te p  c e z a l a n :  N .  A . ,  T e r b iy e ,  T e ş r in i s a n i  

( K a s ım )  1 9 2 9 .
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Çocuğun Hukuku

Ferdin, kadının hukuku gibi mütemeddin cemiyetlerde çocuğun hukuku da 
mevzuu bahistir. Her devletin kanunu medenîsi ile, ve diğer kanunlar ile bu 
haklar tesbit edilmekte ve gittikçe de genişlemektedir.

Çocuk hukuku, bilhassa on dokuzuncu asırdaııberi milletleri meşgul eden bir 
mesele olmuştur. Çocuğun aile ve devlet içinde haiz olduğu hukukun geçirdiği 
tekâmül safhalarını tetkik ve mütalea etmek pedagoji ile meşgul olanlar için 
çok faydalı ve hatta zarurî bir keyfiyettir. Bir muharririn (1) pek haklı olarak 
dediği gibi: “Her pedagoji sistemi çocuk hukukunun bir teşrihinden başka birşey 
değildir.”

Eski Roma kanunları, Atina ve İsparta kanunları, aile reisine çocuğun şahsı 
ve emvali üzerinde mutlak bir hak tanıyordu. Ailenin reisi olan baba çocuğunu 
çalıştırabilir, cezalandırabilir, onun mesaisini kiraya verebilir, ve hatta çocuğunu 
satabilirdi. Hulâsa çocuğun bütün hayatı müddetince onun şahsına ve hizmetlerine 
baba tasarruf edebilirdi. Baba için tanınmış olan bu hakkın istinat ettiği prensip,
- fiiliyatta çocuğun zararına olmak üzere - ailenin birliğini ve devamını temin 
etmekti. Maamafih, babanın bu mutlak hâkimiyetini, ananın şefkatli müdahalesi, 
din, ahlâk kaideleri hafiflettiği gibi devlet de bu hâkimiyetin ağır ve fena şekilde 
istimal edilmesine mani olurdu.

Binaenaleyh, zahirde mevcut gibi görünen babanın çocuk üzerindeki bu 
mutlak hâkimiyeti, çocuk hukukunu tazammun eden ve aileye yükletilen bâzı 
mecburiyetler yüzünden takyit edilmiş bulunmakta idi. Bu mecburiyetlerden 
birincisi çocuğun terbiyesi ve bakımıdır. Her terbiye nazariyesi ve en basit 
düşünce çocuğa karşı ihtimamı ana ve babaya bir vazife olarak verir.

Büyük Fransız İhtilâlinden ve bu ihtilâlin pedagojiye ait doğurduğu felsefeden 
beri çocuk hukuku daha işlenmiş, ilerlemiş ve filiyata geçmiştir. Çocuk hukukunun 
bu inkişafında bilhassa iki âmil ehemmiyetlidir: Ahlâkî ve hissi olan âmil, fikrî 
olan âmil.

Ahlâkî olan âmil, ya insanı uhrevî saadete eriştirmek gibi dinî, yahut sırf 
beşeri bir hayatta müsbet ve maddî saadeti ariyan dünyevî bir düşünüş ve duyuş 
tarzının mevlûdudur.

Beşeri bu saadete eriştirmek İhtilâlin umdelerinden olmuş ve hiç kimse
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çocuk için bu saadet ve neşe hakkını Rousseau kadar belâgatle ifade etmemiştir. 
Rousseau’nun “Emile” inde bu hak için tahsis ettiği satırlar cidden çok nefis bir 
müdafaadır. Ezcümle diyor ki: “Hali, müphem ve karanlık bir atiye feda eden, 
çocuğu her türlü zincirlerle bağlıyan, onu ileride belki de hiç idrak edemiyeceği 
mevhum bir saadet hulyasile oyalıyan bu zalim terbiyeden ne umulabilir? 
İnsanlar! beşerî olunuz! bu sizin birinci vazifenizdir.

Çocukluğu seviniz! onların oyunlarını, eğlencelerini sevimli insiyaklarını 
teşci ve teşvik ediniz!

Fakat, İhtilâlin ruhunda bu ahlâkiyeden ve hissiyeden daha başka, her ferdin 
hürriyetini ve hürriyetlerin müsavatını istemekte başka sebepler de vardır. 
Descartes’m fikriyeciliği Refarmanın ferdiyeciliği ile beraber İhtilâlin ruhunda 
müessir olmuştur. Akliselimin dünyada en âdilâne ve en iyi tevzi edilmiş birşey 
olduğunu ilân eden Descartes, müsbet hakikatlar sahasında doğruyu her zekânın 
bulabileceği ve binaenaleyh ferdî akılların müsavatı prensibini de ortaya atmış 
bulunuyordu.

Bu prensibin neticeleri ehemmiyetli ve geniştir. Fikrî hürriyeti de ilân eden bu 
prensibe göre her fert kendi kendine düşünebilmek, ancak sarih ve doğru tanıdığı 
şeylere inanmak hususunda müsavi hakka maliktir. Böyle olunca neden bu hakkı 
insanlarda rüşt çağma kadar geciktirmeli ? İnsan 20 yaşından evvel de anlamağa, 
tanımağa, doğruyu yanlıştan ayırmağa muktedir değil midir? Çocukların da bir 
aklı yok mudur? İki kere ikinin dört ettiğini bilen bir çocuk bunun ilerisindeki 
hakikatleri bilmek hususunda bir yetişkinden de daha az mı kabiliyetlidir?

Bu suretle insana fikrî ve manevî muhtariyet istiyen yeni telâkki XX nci asırda 
çocuk hukukunu tevsi ve tanzim etti. Erkeğin hürriyetini verdikten sonra kadın 
da hürriyetini almıştı. Bununla kalmadı: kibelî (a priori) düşünüşle, tabiat ve aklı 
daha az şayanı hürmet olmayan çocuk ta hürriyetini aldı. Mantık icap ve zaruretile 
İhtilâl bir dümdüzlük yapmaya başladı. Yeni hukuk, an’aneyi cezri bir surette 
yıkmak ve tabiî nizamı ilân etmek oldu. Devletin şiddetli murakabesi altında 
olmak üzre babaya çocuğu himaye etmek vazifesi yükletildi; çocukta bütün 
haklara sahip edildi. “Baba, ailede milletin bir delegesi” addolundu. Fransada 
Nappoleon bu ifratı tadil ederek babaya tabiate uygun, kanunla mahdut ve teyitli 
bir hak tanıdı. Fakat bu hak ancak çocuğun menfaati için kullanılabilirdi. Bir 
asırdanberi çocuğun bu menfaatinin mahiyet ve hududunun tesbiti meselesi 
efkârı umumiyeyi alâkadar eden ehemmiyetli bir mevzu olmuştur. Bu alâkayı 
tevlit ve tahrik eden sebepleri kısaca saymak, bütün XIX uncu asrın ahlâkî ve 
İçtimaî tarihini yapmak demektir.
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İçtimaî nizama hâkim olan yeni umdeler, çocuğun bu asra kadar hemen hemen 
filen murakabesiz nüfuzu altında kaldığı, iki sultayı yıktı: aile ve kilise sultaları. 
Uzun zamanlardanberi bu iki sultanın makul ve yerinde kullanılmayışı çocuğa 
matuf ideal bir adalet hissinin bu müstebit velayetlere karşı harekete geçmesini 
mucip oldu. Evvelâ zayıfların himayesile başlıyan bu hissî hareket gitgide bu 
himayeyi tesadüflere bırakmıyacak şekilde kanunileşmek istikametini aldı. 
XVII ve XVIII inci asırların edebiyatı, tiyatroları, romanları da çocuk terbiyesi 
sahasında onu müdafaa eden neşriyatı ihtiva etmektedir.

Bu suretle bir taraftan yeni bir adalet mefhumu, diğer taraftan da aile adat 
ve tabiatinin yumşaması çocuğu, umumî ve hususî hayat içinde gittikçe daha 
ehemmiyetli ve daha hur bir şahsiyet yapıyordu. Bu iki hareket XIX uncu asrın 
ortasında büsbütün arttı.

Çocuğun hukuk ve menafii ile daha ciddî ve şümullü bir tarzda meşgul olmak 
lüzumunu son asır zarfında artıran diğer bazı amiller daha hadis olmuştur. Bunlar 
büyük sanayiin inkişafı ve fakrın çoğalması, sâyin yeni rejimi, yeni zevkler 
ve eğlenceler tesirile aile ocağının zayıflamış olması; diğer taraftan da umumî 
maarifin ve İçtimaî muavenetin inkişafı, yani Devletin rolünün artmış olmalarıdır.

Büyük sanayi, binnetice, amele kadım, yani evinden dışarda fabrikalarda 
çalışan kadını yarattı; ve bunun neticesi olarak ta bakımsız ve metruk çocuklar, 
fabrikalarda çalışan çocuklar türedi. Ananın fabrikalarda çalışmak mecburiyetinde 
kalması yüzünden bakımsız kalan çocuklar için melceler (salle d ’asile) yapıldı. 
Ayni zamanda yeni medeniyet ibda eylediği cazip birçok eğlencelerle ana ve 
babayı çekiyor, onları aile ocağından uzaklaştırıyor. Sinemalar, tiyatrolar, kafe 
konserler, umumî eğlenceler v. s. ye iştirak arzusu karşısında çocuk ana babaya 
bir yük oluyor. Çocukların iştirak edemiyecekleri bu nevi eğlencelerden ana baba 
istifade edebilmek için çocuktan kurtulmak isterler. Hülâsa say rejimi ve eğlence 
gittikçe aile müessesesinin metanet ve tesirini sarsmaktadır.

Aile müessesesinin bu zâfı sebebiledir ki çocuğu korumak endişesi gitgide sırf 
insaniyet sever bir hareket mahiyetinden çıkarak kanunî ve hukukî müeyyidelerle 
tatmin edilmektedir. Evvelâ, şahsî teşebbüslerle çeşit çeşit yardım ve koruma 
müesseseleri çoğalmaktadır. Kreşlerin, emzirme yerlerinin, çocukları koruyacak 
cemiyetlerin adedi artıyor. Şahsî teşebbüslerin, hususî cemiyetlerin vücuda 
getirmekte oldukları bu müesseselere devletin, vilâyetlerin komünlerin İçtimaî 
yardım hizmetleri de inzimam etmektedir. Bu resmî teşkilât, hususî müesseselere 
geniş mikyasta yardım etmekte olduğu gibi onlar üzerindeki murakabesini ve 
nüfuzunu artırmakta ve gitgide bu hususî teşekkülleri yutarak kendi resmî teşkilâtı
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arasına almaktadır. Bu suretle hususî, hayırsever yardımlar yerine, çocuğun 
himayesi doğrudan doğruya bir devlet vazifesi oluyor. Kanunlarda tedricen daha 
geniş mikyasta çocukları koruyacak hükümleri ihtiva ediyor.

Diğer taraftan bütün mütemeddin memleketlerde fikriyeci ve halkçı cereyan 
ve hareketin kuvvetlenmesi tesirile maarif nimetinden istifade eden çocukların 
adedi artmaktadır. Hatta bazı memleketlerde bu nimetten istifade etmiyen 
çocuk kalmamaktadır, ilmin hayat şartlarını ve tarzını değiştirdiği bir asırda her 
ferdin maarif nimetinden nasibini alması gayet tabiî bir hak olarak görülmeğe 
başlanmıştır. Talim, terbiye ile birlikte devletin yalnız murakabesine tâbi bir iş 
halinde kalmamış, bilâkis doğrudan doğruya devlet tarafından resmen tanzim ve 
idare edilecek bir devlet vazifesi olmuştur.

Bu yüzden, bütün XIX. uncu asrı meşgul etmiş olan niza bu gün de ayni 
şiddetile devam etmektedir. Nizam sebebi malûmdur: Çocuk devlete mi? yoksa 
aileye mi aittir? devlet, çocuğun hukukunu ve menfaatlerini korumak ve bu hukuka 
herkesi riayet ettirmek için onu ailenin velayetinden çekerek kendi velayeti altına 
almak istiyor. Binaenaleyh, çocuk hukukunu müdafaa etmek endişesile iki taraf 
karşı karşıyadır: devlet ve aile. Her iki tarafın da noktai nazarlarını teşrih ve 
müdafaa eden muharrirler ve pedagoglar vardır.

Hulâsa, Mme. Ellen Key’in dediği gibi XX inci asır kadın asrı olduğu kadar 
da bir çocuk asrıdır. Çocuğun tabiati hakkındaki tetkikatm ilerlemesi de onun 
başlıbaşma ve ayrıca mütaleaya değer bir mevzu olduğunu meydana koymaktadır.

Birzamanlar“çocuk babaya aittir, babanın sultası mutlaktır” deniliyordu. Şimdi 
çocuğun hukuku ve tabiatinin muhtaç olduğu o kadar ihtimamlar mevzuubahstır 
ki bu gün eski ifade yerine: “Baba çocuğa aittir” demek daha doğru olacaktır. 
İstikbali hazırlıyan çocuktan azamî mesai ile azamî İçtimaî randman almak için 
gerek ailenin vc gerek devletin çocuk mihveri etrafında çalışması ve düşünmesi 
bugünün İçtimaî mütearefe ve icaplarından biridir.

Terbiye-Cilt 5, Sayı 26, Haziran 1930

( I ) C h a r le s  C h a b o t .  L e  d r o i t  d e  l ’e n f a n t .

3 7 4 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r in in im  M ü lk iy e li M im a rı



Kınalızade Ali Efendi, 
Ahlakı ve Terbiyesi

Ahlâk gibi İçtimaî bir miiessesenin burada izahına girecek değilim. Muallim 
arkadaşlarım ahlâk mevzuu etrafında kıymetli malûmatı ve düşünceyi H. Cahit 
B. tarafından tercüme edilmiş Durkheim’in (Ahlâk Terbiyesi) eserinde bulurlar. 
İçtimaiyatın tetkik sahasına dahil bulunan bu mevzu bu kitapta hakikaten çok 
istifade verici bir şekilde izah olunmuştur. Ahlâkın bizde bu suretle telâkki ve 
mütaleası sosyoloji mektebinin tesiri altında Ziya Gökalp ile başlar. Bundan evvel 
bizde ahlâkın nasıl mütalea edilmekte olduğunu uzun asırlar Türk muhitinde tesir 
yapmış olan bir eserin, Kınalızade Ali Efendinin “Ahlâkı Alâî” sinin tahlili ile 
göstermek istiyeceğim.

Şüphe yok ki, bu eser ahlâk hakkında bugünkü telâkkilerimizle hiç de uygun 
olmıyan mütalealara istinat etmektedir. Aristo’nun ahlâk mevzuu etrafındaki 
fikirlerde, İslâm dininin ve medrese ulemasının ahlâk telâkkilerinin telifinden 
ibaret olan bu eser, bugünkü İlmî kanaatlerimizle banşmıyabilir.

Eserin teşrihinden anlaşılacaktır ki, Ali Efendinin felsefe tarifi ve felsefenin 
taksimi, ilimlerin tasnifi, ruhiyat vadisindeki mütalealan... bir tarihten başka 
kıymeti haiz değildir.

Esasen biz de bu eseri tahlil etmek isterken asırlarca medreselerde ve 
mekteplerde okutulmuş bir ilmin, ahlâkın, ne gibi esaslara istinat etmiş oldu
ğunu göstermeği düşündük. Bu suretle de fikir tarihimizin bir safhasında uzun 
zamanlar müessir olmuş bir eseri ve bir idraki arkadaşlarımıza tanıtmak istedik.

* * *

Bursalı Mehmet Tahir Beyin (Osmanlı Müellifleri) kitabında verdiği malûmata 
göre Kınalızade Ali Efendi İsparta’da doğmuş ve 1571 de Edime de vefat etmiştir.

Kamusülâlâm’da ise Ali Efendinin Edirne’de hastalanıp İstanbul’da ve
fat ettiği yazılıyor. 1510 tarihinde doğan Kınalızade medrese tahsilini ikmal
den sonra uzun zamanlar Bursa’da müderrislik yapmış, bir müddet de muhte
lif vilâyetlerde kadılık ile dolaşmıştır. “Ahlâkı Alâî” sini de Şam’da kadı olarak 
bulunurken yazmıştır (1).
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Hukuk, terbiye, bediiyat gibi İçtimaî müesseseler nasıl asırlarca maveraî 
mebdelere istinat ettirilerek {lnductif) istikraî ilmin şümulü haricinde kalmış 
ise ahlâk da böylece ¡skolâstik bir zihniyetle - asıl sudur ettiği cemiyete istinat 
ettirilmiyerek - uzun asırlar nassî bir telâkki ile mütalea olunmuştur. Ziya 
Gökalp, millî ahlâktan bahsettiği sıralarda bile mekteplerimizde okutulan ve 
gençliğin, münevverlerin ellerinde bulunan ahlâk kitapları hep bu orta zaman 
¡skolâstiğine mensup ahlâk kitapları idi. idadilerde okutulan (Bergüzan Ahlâk), 
Abdurrahman Şeref Beyin (Ahlâk) ı, rüştiyelerde okutulan (Vezaifületfal)... bu 
nevi kitaplardandır.

Mektebi olan bu eserlerin hepsi Kmalızade Ali Efendinin “Ahlâkı Alâî”- 
sinden mülhemdirler. (Nasireddini Tûsi) nin (Ahlâkı Naşiri) si ile (Celâled-dini 
Devvani) nin (Ahlâkı Celâli) sinden istifade edilerek yazılan bu eser, Aristot 
mantığı ve felsefesi ile İslâm ilahiyatını mütalea eden bir tefekkürün mahsulüdür.

Filvaki eser daha başlangıcında hikmeti - İslâmda felsefenin adıdır - ikiye 
ayırıyor:

1 -  Hikmet-i nazariye
2 -  Hikmet-i ameliye

Hikmet “Nefsi insaniyede ilim ve amelin husulü, ve nefsi insaniyenin bu iki 
cihetten kemal olan mertebeye vusulüdür.”

Medrese âlimlerinin “nefs-i insaniye” veya “nefs-i natıka” dedikleri şey 
(ruh) tur.

Ruhun mahiyeti ve ruhî hâdiseler İslâm hükemasını da meşgul etmiştir. Ancak 
Kuran, bir ayetinde ruhun mahiyetini araştırmağı menettiği için Ali Efendi de 
ruhun hakikatini beyan ve mahiyetinin ne olduğunu keşfeylemek mümin olana 
ve ubudiyet adabına lâyık değildir, diyerek bu bahse temas etmek istememiştir. 
Yalnız tedrisatta talebeye tefhimde kolaylık olmak için haricî ve zahirî eserlerinden 
istidlal suretile ruhu, ulemaya uyarak, şöyle tarif ediyor: Nefsi İnsanî - yani ruh
- gayricisim ve gayricismanî bir basit cevherdir.

Bizzat makulâtı idrak ve bedende aletler ve kuvvetler (meleke mukabili) 
vasıtasile tedbir ve tasarruf eder.

Hikmet hakkında yukardaki tarif ilim ile ameli şamil bir tariftir. Nefsi 
insaniyede ilmin husulü, haricî mevcudatı nefsülemirde ne halde ise takati 
beşeriye vefa ettiği kadar o hal üzere bilmektir.
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Haricî mevcudat iki kısımdır. Bir kısmının, vücudunda bizim iktidar ve 
iradetimizin asla methali yoktur: yer, gök, insan ve hayvan gibi. Diğer bir kısmında 
ise vücudunda bizim kudret ve iradetimizin dahli vardır; ve bu müdahale olmayınca 
onlar vücut bulmazlar: bizden sadır olan fiiller ve hareketler gibi.

Birinci kısım haricî mevcudattan bahseden kısma nazarî hikmet, ikinci kısım 
haricî mevcudattan bahseden kısma da amelî hikmet diyorlar.

Bu yolda bir tasnif IX uncu asır âlimlerinden El-kindi’de de aynen vardır. 
El-kindi kadar da hiçbir İslâm filosofu (Aristot) nün izini sıkı sıkıya takip 
etmemiştir.

Aristot’ya nazaran beşerin malûmatı iki nevidir:

Biri bilâvasıtadır ki, doğrudan doğruya hissî tecrübelerle elde edilir. Diğeri 
bilvasıtadır ki, muhakeme ve kıyas suretile kazanılır. Cüz’iyatı bilâvasıta, 
külliyatı da bilvasıta idrak ederiz, îhsasattan başlar, külli malûmata yükseliriz. 
Ve bu malûmattan mütevellit neticeleri de mantık vasıtasile istihraç eyleriz. 
Hakikatin şibhi hakikatten temyizini temin eden, mantık kaideleridir. Yani mantık 
ilmin aletidir. Tecrübe ilmin malzemesini tahsile hizmet eder.

Fikirlerin bilvasıta veya bilâvasıta hasselerimize temas eden eşyadan neşet 
ettiğini söylemesine rağmen Aristo, âkıleyi (intellect) de mebadiden addetmiş ve 
ona da hususî bir vazife vermiştir. Gerek Hıristiyan ve gerek İslâm âlimleri dinlerin 
değişmemesi asıl olan ahkâmile beşerî tekâmülün ve tabiî hadiselerin tazyiki 
arasında kalınca eski Yunan filosofiarının ve bilhassa Aristo’nun mantığında ve 
âkile nazariyesinde büyük bir mesnet bulmuşlar ve onun hasselerimizle idrak 
olunan eşyaya da kıymet veren fikirlerini bir tarafa bırakarak yalnız istidlal ve 
muhakeme yolu ile hakikati bulabilmek gayretine düşmüşlerdir. Binaenaleyh 
nasıl hıristiyanlıkta ¡skolâstik, esas itibarile dinî, “ve fikrî faaliyetin hıristiyan 
akidelerine konulan ve tayin edilen hudut dahilinde cevelân etmesi ise, İslâm 
iskolâstiği de İslâm ilahiyatının Yunan ilimleri ve bilhassa Aristo’nun mantığı ve 
istidlali ile telifine çalışılmasından başka bir şey değildir. Hür fikirlerin mahsulü 
olan felsefe ile değişemez telâkki olunan din ahkâmının telifi elbette güçtür. 
Telifteki bu güçlük, İslâm âlimlerini ve medrese erbabını asırlarca faydasız ve 
neticesiz münakaşalarla meşgul eden amillerden biri olmuştur.

Hikmet-i nazariye de üç kısımdır: ilmi İlâhî, ilmi riyazi ve ilmi tabiî.

İlmi İlâhî, hariçte ve zihinde cisimli maddelerden müstağni olanlardan 
bahseder.
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İlmi riyazi, zihinde maddeden müstağni, lâkin hariçte ona muhtaç olanlardan 
bahseder.

İlmi tabiî ise zihinde ve hariçte maddeye muhtaç olanlardan bahseder.

Bu ilimlerden birincisine ilmi âlâ, İkincisine ilmi evsat, üçüncüsüne ilmi esfel 
de denir.

Hikmetin ikinci kısmı olan amelî hikmet de üç kısma ayrılmıştır:

1) Ahlâk;
2) Tedbirilmenzil;
3) Tedbirilmedine.

Amelî hikmetin bu suretle bir taksimi sarahatle Aristot’da görülmez. Fakat, 
Aristot’nun ahlâk felsefesi ile siyaset hakkındaki mütalealan tahlil olununca 
böyle bir taksimin rüşeymlerine pek âlâ tesadüf olunur.

Ali Efendinin “Ahlâkı Alâî” si 3 kitaptır. Birinci kitapta, hikmet tarif 
olunduktan ve hikmet taksim edildikten sonra (ahlâk) ilminden bahsetmektedir, 
ikinci kitap da (Tedbirilmenzil) dir. Bu kitapta menzil ehli, yani çoluk çocuk, 
hizmetçi ve sair aile efradı arasmda nizam ve intizamın husulünden ve lâyık 
olduğu üzere geçinmek tarzlarından bahsetmektedir. Son kitap (Tedbirülmedine) 
ilminden bâhistir’ki, Aristo bundan (Siyaset) inde bahsetmiştir. Bunun mevzuu 
memleket idaresine ait tedbirler ve nasihatlerdir.

Ahlâk ilmini Ali Efendi şöyle tarif ediyor: “Bir ilimdir ki, ahlâktan ve nefsi 
insaninin fiillerinden bahseder. Bu cihettendir ki, hangisi makbul ise ona sülük 
kılma, ve hangisi mezmum ise ondan içtinap oluna”.

Hulku (huy) “bir melekedir ki onun sebebile nefisten fiiller kolaylıkla sadır 
olur” diye tarif ettikten sonra bunu da üçe ayırmıştır: Fazilet, rezilet, ne fazilet 
ne de rezilet. Ahlâkın ve ahlâkî terbiyenin gayesi de fazileti tahsil ve iktisap, 
reziletten içtinap oluyor.

Nefsi insaninin iki kuvveti (melekesi) vardır: birisi müdrike kuvvetidir ki, 
nefis bunun sebebile aklî idraklere kadir olur. İkincisi muharrike kuvvetidir 
ki, nefisten bunun sebebile bedenî tahrikat sadır olur, işte bu kuvvetlerin tesiri 
altında bizden sadır olan faziletleri Ali Efendiye göre dört hulka ayırabiliriz. 
Hikmet, adalet, iffet, şecaat. Bu faziletler hep itidaldir, ifrat ve tefritleri rezilet 
olur. Meselâ müdrike kuvvetinin itidali olan hikmetin ifratı cerbeze ve tefriti de
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aptallıktır ki, her ikisi de rezilettir. Kezalik, meselâ muharrike kuvvetinin itidali 
şecaat bir fazilettir. Fakat bunun ifrat ve tefriti olan tehevvür ve korkaklık, her 
ikisi de rezilettir.

Aristot da fazilet ve saadeti hep itidalde ve vasatta bulmuştur. O, “Hayatın gayesi 
saadettir. Saadet hürriyeti güzel kullanarak daima ifrat ile tefrit arasında, yani 
itidal haddinde bulunmak ve ihtiraslarda intizam ve muvazenet gözetmektir. Bu 
hale fazilet denir. Ve saadet, fazileti tatbik etmektir. Meselâ şecaat cür’et ve korku 
arasında orta haddi teşkil eder. Cömertlik israf ile cimrilik arasında, alicenaplık 
fuzulî bir tefahür ile tabiat zâfı arasında memduh bir hassadır.” demektedir ki, 
birçok İslâm uleması da ahlâk miitalealannda ba telâkkiye ve bu dereceye sadık 
kalmışlardır. Nitekim Kınalızade Ali Efendinin de ahlâk nazariyesinin müstenit 
olduğu fikir ve düstur saadettir. Ahlâkta bu nazariye “Eudemonisme” dir.

İkinci babında bu faziletlerin birçok nevilerinden bahsettikten sonra üçüncü 
babında da faziletin zıddı olan reziletin kısımlarından bahsolunmaktadır.

Bu kısımlar pek çoktur. Reziletler nevilere ayrıldığı gibi faziletlerin herbiri 
de muhtelif kısımlara ve şubelere ayrılmaktadır. Bu taksimlerde de ekseriya 
İslâm hükemasımn Muallimi Evvel dedikleri Aristot esas ittihaz olunmaktadır. 
Meselâ altıncı bapta faziletlerin kısımlarından bahsederken Aristot’nun adaleti 
üçe ayırışındaki taksimi esas olarak almıştır,

Ali Efendi lıulku ve hulkun faziletini ve fazilet nevilerini uzun uzadıya tarif 
ettikten ve şubelere ayırdıktan sonra kitabının VII inci babında, faziletlerin tahsili 
ve saadetin iktisabının neye mütevakkıf olduğunu, beyan etmektedir.

Kemalâta vesile olan hareketlenil mebadisi ve sebepleri iki nevidir:

Birisi tabiat, diğeri de sınaattir. Ahlâk ilminden maksut olan ahlâkın tehzibî ve 
faziletlerin iktisabı sınaî bir iştir, yani insanm tedbirde olur. Terbiye işini bir san’at 
olarak kabul eden Ali Efendi bu san’atin tabiate istinat etmesi lüzumuna kanidir. 
Tabiati üstat ve muallim telâkki ettiğine göre ona uymak gerektir. Binaenaleyh 
“herne ki tabiatte mukaddemdir, ahlâkın tehzibinde dahi onu mukaddem etmek 
gerektir.”

Terbiyede tabiati de takip etmeğe ehemmiyet verildiği için kitapta tabi- 
atin ahvali ve insanın hilkatinde tesirleri hakkında malûmat vardır. Verilen bu 
malûmattan anlıyoruz ki, çocukta ilk zahir olan kuvvet, gıda istemektir. Çocuk 
büyüdükçe (gazap kuvveti) zahir oluyor. Yani şahsî meyelânlan uyanarak çocuk 
kendine zararlı olan şeylerden korunmak için tedbirler anyor. Bu kuvvetleri
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kullana kullana insanın en büyük hassası olan temyiz kudretini kazanıyor ki, 
bunun ilk eseri de hayadır. Çocuk iyiyi kötüden temyiz çağına geldiği içindir ki, 
kötü bir şey karşısında haya duyuyor. Bu kuvvetler çocuk büyüdükçe tekâmül 
eder. “Gazap kuvveti - ki ilk şekli yeni psikoloji tabirile şahsî meydândır - 
inkişaf ederek İçtimaî meyelân yani diğer fertleri sevmeğe ve düşünmeğe vardığı 
gibi temyiz kuvveti de inkişaf ederek müşahhasların ve cüz’iyatm idrakinden 
mücerretlerin ve külliyatın idrakine yükselir. Bu idrake (akıl) ve bu melekeye de 
(teakkul) diyor.

“Bu mertebeye - yani teakkul mertebesine - geldikten sonra tabiatten sadır 
olan kemaller nihayet bulur. Ve bundan sonra nöbet tedbir ve sınaat sebebile olan 
kemalâta erişir. Eğer bu kemalât dahi hâsıl olursa - ol insaniyet ki tabiat sebebile 
hâsıl olmuştur - sınaat sebebile hakikî beka ve ebedî devam bulur.”

Ali Efendi terbiyede bu safhaları tafsil ettikten sonra fikirlerini şu suretle 
hulâsa ediyor: (Fazilet tabibine lâzımdır ki, müteveccih olduğu kemali sınaat 
sayesinde tahsil ve tekmil etmek istedikte tabiate uya. Tabiatten istifade olunan 
tertibi kuvvetlerin tehzibinde istimal ve riayet evliye. Meselâ evvelâ şehvet 
kuvvetinin tadiline, ondan sonra gazap kuvvetinin tekmiline, ondan sonra da 
hikmet kuvvetinin tekmiline himmet edip onda hatim eyliye.)

Nasıl ki (tabibi cismanî) insanın bedenine sıhhat vermeğe gayret ederse 
(ahlâk tehzibi) ilmine yani (tıbbı ruhaniye) salık olan (tabibi ruhanî) de yukarda 
zikrettiğimiz esas ve usul dairesinde insanları terbiye etmekle mükelleftir.

Ali Efendi ilimleri de terbiye bakımından bir tasnife tâbi tutmuştur. Evvelâ 
mantık ilminin tahsilini tavsiye etmektedir: çünkü bu ilim ilimlerin tahsiline 
alettir.

Bundan sonra riyaziyatı, sonra tabriyatı ve bunları tahsil ettikten sonra da 
ilahiyatı tavsiye etmektedir. Bu ilmilerin tahsili biterse yukardanberi zikrettiğimiz 
üç kuvvetin terbiyesi de ikmal edilmiş olur. Bunları tahsilden sonra fazilet talibi 
isterse bedenî ve medenî faziletleri de tahsil edebilir.

VIII inci bapta, bedenî terbiyeye müteallik sıhhî tedbirlerden bahsolunmaktadır. 
Ayrıca bir bap da her reziletin ilâcına ve izalesi çaresine tahsis olunarak ahlâktan 
bahseden birinci kitap bitmiş oluyor. Ve hatime olarak Ali Efendi terbiyenin 
mümkün olup olmadığı hakkında geçmiş olan münakaşaları da telhis ederek 
diyor ki:

(Her reziletin ilâcı mazarratını ve mefsedetini tefekkür, ve onun takbih ve 
men’inde varit olan âyat ve hadisleri, ulema ve hükcma eserlerini tezekkür edip
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zıddı olan faziletin menfaatlerini mülâhaza ve anın hakkında varit olan kelimeleri 
hatırlamaktır.)

Bu suretle ahlâkı değiştirmek ve fazilet tahsil etmek mümkündür; yani terbiye 
imkânı mevcuttur. Bazı tasavvuf mesleğine salik olanların (bu tarikle ahlâk tebdili 
güç, belki de imkânsızdır. Bir iyi huyu tahsil veya bir kötü huydan nefsi kurtarmak 
için nice meşakkat ve mücadeleye lüzum vardır ki ekseriya bu mücahedeye ömür 
vefa etmez) yolundaki kanaatlerine Ali Efendi iştirak etmiyor görünmektedir.

Ruhiyat ve ahlâk hakkında mütalealannı birinci kitapta yazan Ali Efendi 
terbiyeye dair fikirlerini de (Tedbirülmenzil) kitabında beyan etmektedir. Ali 
Efendi yukarda da bahsettiğimiz üzere terbiyenin imkânma kanidir. Gazali gibi 
Ali Efendi de çocuğu her kalıba yoğrulacak bir mahlûk telâkki etmektedir. Filvaki 
(çocukların levhi idrakleri sade olmakla her canibe kabildir) diyerek terbiyeye ait 
esas mütaleasını söyledikten sonra şu ihtirazı kaydi de ilâve etmektedir: (Eğer 
ki ekser reziletler behimî tabiatin iktizasından olmakla ona maildir. Lâkin zecir, 
tenbih, yasak ve tevbih olunca levh sade olmakla ihtiraz dahi kalbinde temekkün 
eder.)

Çocukların taklide çok meyyal olduğunu kabul ederek (tabiat hırsızdır) diyor; 
ve çocukların haşan ve havaî arkadaşlarile ülfet ettirilmemesini ve fakat huy ve 
terbiyesi güzel olan kişizadelerle birlikte talim olunmasını tavsiye etmektedir. 
Her nedense Ali Efendi böyle iyi huy sahibi çocukları zamanında pek az görüyor, 
ve bu sebeple de çocukların mektepte talim ve terbiyelerine taraftar olmuyor. 
Anlaşılıyor ki Ali Efendi de muayyen bazı sınıflara mensup’ kişizadelerin evlerde 
hususî mürebbi ve hocalarla talim ve terbiye görmelerine taraflardır. Böyle 
bir fikri sarahatle söylemiyorsa da mektebi tavsiye etmeyişine ve ötedenberi 
insanlar arasında sınıf farkları yapan tarihçilere uyarak insanları dört sınıfa 
ayınşma bakılırsa Ali Efendinin de tasnifindeki ilk iki sınıf mensuplarının tahsil 
ve terbiyesine ehemmiyet verdiğine hükmolunabilir. Su, ateş, hava ve topraktan 
ibaret olan bedenin dört unsuruna mukabil Ali Efendi cemiyetin bedeninde de 
dört unsur buluyor ve bu unsurların yani sınıfların herbirini de bedenî unsurların 
mukabilleri telâkki ediyor. Cemiyetin bu sınıflan da;

1) Ulema ve kadılar;
2) Bahadırlar ve sipahiler;
3) Hirfetler ve san’atler erbabı;
4) Ziraatçiler ve ekinciler.

İlimlerin müntehasmı (ilmi âlâ) olan ilmi İlâhî olarak kabul etmekle beraber 
müellif, nizamı âlemin husulü için diğer sınaatlerin de tahsiline ehemmiyet 
vermekte ise de bunların nerede ve nasıl verileceğine dair malûmat yoktur. Yalnız
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geçinmenin haleldar olup nizamı âlemin bozulmaması için (levh-i sade) fikrinden 
burada rücu eden Ali Efendi (her tabiat bir fenne münasip ve her istidat bir san’ate 
mülayimdir) demek mecburiyetinde kalmıştır.

Sınaati fakir ve zengin çocuklarına da tavsiye eden ve el emeği ile geçinmeği 
(şimei ebrar ve hasleti ahrar) diye tavsif eyliyen Ali Efendi eserinin diğer bir 
yerinde de çocuklara verilecek terbiyeden bahsederken muallimlerin, dünya 
malını gözlerine hakir göstermeleri ve altın ve gümüşe muhabbetten ve bunları 
saklamaktan tenfir lüzumunu da ileri sürmektedir.

Ali Efendinin ilk tahsilden anladığı şudur: (din, sünnet ve şeriat adabını talim 
ve telkin edeler. Farz, sünnet, helâl ve haram nedir talim ve telkin edeler. Çünkü 
hadiste varit olmuştur ki çocuklarınız 7 yaşına vardıkta namaz kılmağı emredin,
10 yaşına vardıkta kılmazlarsa darbedin). Buna ilâve olarak da salih adamları ve 
hayır sahiplerini çocuklara medih ve şerir ve şakileri zemmetmeli ki çocuk şerden 
sakınsın ve hayra rağbet etsin.

Bunun fevkindeki tahsil evvelce bahsettiğimiz dereceleri takip eder; yani 
evvelâ mantık, sonra riyaziyat, labiiyat... olarak ilahiyata müncer olur.

Şimdiye kadar bahsolunan terbiye erkekler içindir. Kadınların terbiyesi de 
buna kıyas olunabilir. Şu kadar ki, kadınların terbiyesinde haya, iffet, erkeklerden 
sakınmak hususlarında daha dikkat ve ehemmiyet gösterilmek lâzımdır. 
Kadınların okuması ve yazması meselesinde Ali Efendi geçmiş ve zamanında 
mevcut muhtelif kanaatlerle kendi mütaleasmı şöyle hulâsalandırıyor: (Hoca 
Naşiri Tusî kadınları okumaktan ve yazmaktan menetmek lâzımdır diyor. Lâkin 
diğer ulema yazmaktan menedeler, lâkin okumaktan menolunmaya diyorlar. 
Belki din ve şeriat ve bilhassa kadınlara mahsus hayız ve nifas gibi hükümler 
okutulmalıdır). Ali Efendi de şu son mütaleaya iştirak etmiş görünmektedir.

Muallimde aradığı vasıflar şunlar oluyor: (Muallim, salih ve dindar, âkil, 
selim, aklı yerinde olmalı. Güzel huylu ve büyüklerin adabına vâkıf olmalı, 
gazap ve hilimde mutedil olmalı. Çocukları sık ve sebepsiz dövmemeli ve 
fakat doğduğu zaman da adamakıllı döğmeli ki şekavet etmekten muhteriz ola. 
Döverken çocuğun çığlık ve feryadına meydan bırakmamalı ve böyle feryat ve 
figan zayıflara yakışır diye menetmeli.)

Terbiye-Cilt 7,Sayı 36, Haziran 1931

( I )  E t r a f l ı  t c r c ü m e i h a l i  o ğ lu  H a ş a n  Ç e le b in in  t e z k e r e s i n d e  v a rd ı r .
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Türkiye’de Ecnebi Mektepleri 
Nasıl Açıldı?

Türkiyede ecnebi mektepleri kiliselerden ve manastırlardan doğmuştur. 
Osmanlı İmparatorluğu, Fatih Mehmet zamanında Rumlara mezhebi 
teşkilâtlarında tamamen serbestlik vermekte mahzur görmediği gibi, ondan sonra 
gelen Osmanlı hükümdarları da her din erbabının kendi kiliselerinde serbestçe 
ayinlerini yapmalarına müsait davranmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu içinde, Rum, Ermeni, Bulgar gibi bir çok milletler 
mevcut olduğu gibi bütün bu hiristiyanlar da mezhebi noktadan ayrı ayrı yollarda 
idi; bir taraftan Papanın sevk ve idare ettiği katoliklik, bir taraftan da Rus Çarının 
reisi ruhaniliğini deruhte ettiği Ortodoksluk, bunlardan başka, birde Protestanlık.. 
Memlekette hiristiyanlık unsurları muhtelif cemaatlere ayrılmıştı.

Fransa’da katoliklik ve protestanlık mücadelesinin pek şiddetli olduğu devirde 
Fransa Kralı Henri IV, 1604 tarihli kapitülâsyonla birinci Sultan Ahmed’e şu 
imtiyazları kabul ettirmişti:

Madde - 4 : Fransa Kralına ve mumaileyhin muhipleri veya müttefikleri olan 
sair mülûkü İseviyeye tabi efradın Kudüs’teki makamatı mübarekeyi ziyaret etmek 
hususunda serbest bırakılması ve kendilerine mevani ve müşkülât ika edilmemesi 
ve haklarında teca vüzatta bulunulmaması bizce matlûp ve ınültezemdir.,,

Madde - 5 : Fransa Kralı ile beynimizde carî olan muhabbete hürmeten 
Kudüs’te ikamet edip Kamama Saint Scpulcre kilisesinde icrayı ayin eden rahipler 
orada kemali enınü huzur ile ikamet ve istedikleri yere azimet edebileceklerdir. 
Bunların emnü ve huzuru ihlâl olunmayacağı gibi haklarında hiç bir tecavüz 
vukua getirilmiycek ve serbesti etvar ve harekâtlarını mâni müşkülât irae 
olunmayacak ve kendilerine herhalukârda ibrazı âsârı himaye ve muavenetten 
geri durmayacaktır.

Bu maddelerle verilen bu teminat: “Şarktaki Katolikleri himaye ve tesahup 
hususunda Fransa’nın haiz olduğu hakkı mahsusunun menşeini teşkil etmektedir.”
(I)

Avrupada Katolik Protestan mücadele ve rekabeti şiddetlendikten sonra 
katolikler birçok tarikatlar açarak Protestanlığın yapılmasına engel olmak üzere
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çok çalışmaya başlamışlardır. Cizvitler, bilhassa zengin halk tabakası arasına 
yayılarak mekteplerile ve sair müesseseleri ile onların çocuklanın katolikliğe 
ısındırırlarken “Kapüsen” tarikati mensubu olan Papazlar da daha ziyade halkın 
fakir tabakasının içine yayılmış, onları katolikliğe sokmağa çalışmıştır. 1621 
de Paris Kapüsenlerin’den papaz Pacifico, Osmanlı İmparatorluğuna gelmiş ve 
kendi rivayetine göre Osmanlı İmparatorluğu içinde 12 manastır açmıştır. (2)

İngilizler ve Venediklilerden başka bütün yabancı millet gemilerinin Osmanlı 
sularında ancak Fransız bayrağıyla gezmeğe mecbur oldukları bu devirde 
Fransızların istihsal eylemiş oldukları imtiyaz ehemmiyetli idi. Nitekim bundan 
sonraki 1673, 1740 tarihli kapitülâsyonlarda da himayeye ait hükümleri daha 
tevsi ederek almayı Fransızlar unutmamışlardır.

1673 tarihli kapitülasyonu 41, 42, 43 üncü maddelerine göre “bundan evvel 
ancak Kudüste ve Kamama kilisesinin civarında mukim frenk rahiplerinin 
tasarruflarında bulunan mabetler üzerindeki temellük hakkı tasdik edilmiş olduğu 
halde yeni kapitülasyon muahedesinde Osmanlı memleketinin her neresinde 
olursa olsun bilumum piskoposlarla rahiplerin idarelerindeki, mabetler üzerindeki 
tasarruf hakkı kabul olunmuş ve bunların serbestçe ayin yapmak hususundaki 
hakları ipka edilmiştir. Fazla olarak evvelce bazı tekâlife tabi tutulan kiliselerin 
dahi badema rüsumdan muafiyetleri ilân olunmuştur” ...

Bir taraftan mezhebi tesirler, ve diğer taraftan bilhassa IV inci Hanri 
zamanında Fransa sanayi ve mamulâtının inkişafı dolayısile bu mamulâta çok 
revaçlı bir pazar halini almakta olan Osmanlı memleketinde Fransa nüfuzunun 
hakiki mürevviçleri olan katolikleri himaye endişesi Fransayı katolik dini 
müesseselerile bilhassa alâkadar olmıya ve kapitülâsyonlarda bu alâkayı gösterir 
maddeler sokmaya icbar etmiştir.

Bu katolik kiliseleri, yalnız katolik cemaatinin dinî ihtiyaçlarını temin 
eden birer mabet halinde kalmamışlardır. Evvelden, kiliselerine mahsus rahip 
yetiştirmek, daha sonra fakir çocukları gündüz veya yatı mektepleri açarak 
okutmak gibi hayır işlerini deruhte eder görünerek kiliseler etrafında mektepler 
açmağa başlamışlardır,

Bu mekteplerin nasıl başladığı 1864 tarihli gümrük muafiyeti 
nizamnamesinden sarahatle anlaşılmaktadır. Bu nizamname ecnebi devlet 
şubesinden ve muhtelif mezheplerden bütün rahipler ile bunların manastırlar ve 
binaları hakkında gümrük muafiyetlerini saymaktadır. Bu gümrük muafiyetleri o 
kadar çoktur kî, bu binalar içinde yaşıyan rahip, talebe, hademe... iğneden ipliğe 
kadar bütün ihtiyaçlarını hiçbirgiimrük resmi vermeksizin kendi memleketlerinden
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getirtmeğe muktedirdirler. İşte bu nizamnamede muafiyetten istifade edecek 
binalar şöyle gösteriliyor: Her manastırda mevcut olan rahip ve rahibelerin idare 
etmekte oldukları Rehabin mektepleri, hayrat hastahane, eczahane ve eytamhane 
ve haricî ve dahilî namile meccanen sübyan talim ve terbiye olunan mektepler ve 
imaretler ve saire...

Bu namlar altında açılarak gittikçe büyüyen bu mektepler yalnız katolik 
Fransız tabakasının Katolik çocuklarını değil, gayri müslim unsurların çocuklarını 
da kabul ederek Osmanlı İmparatorluğunda Fransız nüfuzunun artmasına müessir 
birer vasıta olmuşlardır.

* * *

Gerek kiliseler ve mektepler için cari bu kapitülâsyonlar nihayet, Türkiyenin 
şeref ve haysiyetini muhil olduğu kadar dahili idaresi noktasından serbestîsine 
mani bir şekil ve mahiyet iktisap etmiştir. Türkiyede oturan ecnebi tabea bir 
takını hususî muafiyetlerden müstefit olduktan başka Osmanlı devletinin kendi 
tabeası bile Türkiyenin dahilî işlerine müdahale etmeyi kendi menfaatleri iktiza 
-sından bilen bazı devletler tarafından Osmanlı memleketinde ihdas ve tesis 
olunup ecnebilerin bulundukları garip ve istisnaî mevkiden hiç te farklı olmıyan 
hususî bir hal ve vaziyetten ahvalin ve vukuatın sevkile istifade eylemekte 
idiler... (3) Nitekim Rusya, 1770 Küçük Kaynarca muahedesine, Fransızların 
1673 kapitülâsyonuna soktukları maddeye benzer bir kaç maddeyi zorla soktular.

Bu maddeler şunlardı:

Madde -  8 : Rusya devletinin gerek rehabin zümresinden ve gerek sair 
raayasından olanlara tamamen ruhsat verileki Kudüsüşerif ve şayestei ziyaret olan 
sair mahallere seyahat edeler. Bugün yolcu ve seyyahlardan gerek Kudüsüşerifte 
ve gerek sair mahallerde esnayı tarikte dahi bir türlü ceziye ve haraç ve vergi ve 
asla bir teklif talep olunmıya.,,

Madde - 7 : Devleti aliyemiz taahhüt eder ki Hıristiyan diyanetinin hakkına 
ve kinisalarına kaviyyen sıyanet eder ve Rusya devletinin elçilerine ruhsat verir 
ki her ihtiyaçta gerek on dördüncü maddede zikrolunup İstanbulda beyan olunan 
mezkûr kiliseye ve gerek hademesinin sıyanetine ibrazı tefhimatı mütenevvia 
eyliye..

Madde - 1 7 : Hıristiyan diyanetine asla onu bir taarruzla isali tazyik olunmayıp 
kiliselerin tamir ve tecdidine vücuhîa mümanaat olunmıya. Marüzzikir kiliselerine 
hizmet eden eşhasa asla bir takriple taarruz ve müdahale olunmaya..

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li  M im a rı 3 8 5



Osmanlı İmparatorluğunda hakikati söylemek icap ederse, tam bir serbestli 
edyan vardı. Hükümet hıristiyanların kendi mezhepleri dahilinde tam bir şekilde 
icrayı ayin eylemelerine asla mümanaat etmemiştir. Buna rağmen muahedelere 
bu gibi maddelerin sokulması, sırf siyasî ve ticarî idi. Osmanlı devletinin dahilî 
idaresine müdahale için vesile kapıları hazırlamak, bilhassa Osmanlı tebaasından 
olan hıristiyanlan elleri altına alarak memleket işlerine karışmaktı. Tanzimat 
ricali bu tehlikeyi anladılar ve bütün tanzimat devrinde tanzimat ricali muhtelif 
vesilelerle bu imtiyazları hafifletmeye çalıştılar. Hatta 1858 Paris kongresinde 
Ali Paşa Türkiye’nin münasebatı ticariyesine ve hükümetin icraatına engel olan 
müşkülâtı zamanı hasır ihtiyaçlarile artık kabili tevfik ve telif olmayan bir takım 
muahedelerin mevcudiyetine atfeylemekte olduğunu açıkça söylemiştir.

“Babıâli itiraz ve şikâyet vadisinde ilerledikçe vaktile azamet ve ikbal devrinde 
vermiş olduğu ve şimdiki yeni zamanın icaplarıle telif kabul etmez bulduğu 
imtiyazları tahdit etmeye çalışıyordu. Bu cümleden olmak üzere, serbesti-i edyanın 
zarurî neticesi olan tedris hürriyeti, birkaç senedenberi Osmanlı hükümetinin 
suizannını davet eylemektedir. Babıâli ecnebiler tarafından tesis olunan 
mekteplerin gittikçe ziyadeleşmesinden ve bu mekteplerdeki tedrisatın İslâm 
âleminin âdetlerine ve itikatlarına mugayir bulunmasından telâşa düşerek bundan 
soma hiç bir mektebin Babıâlice ruhsat istihsalinden ve küşadına iradei seniye 
sadır olmasından evvel açılamıyacağına dair bir karar ittihaz etti. Ayni zamanda 
merkezde ve başlıca vilâyetlerde maarif teftişleri ihdas olundu. Bu müfettişlerin 
vazifesi bütün mektep programlarını kitaplarını teftiş ve gerek efrat ve gerek 
mezhebi cemaatler namına gümrüklere gelen bütün kitap ve risaleleri muayene 
etmek ve icabında bunların Osmanlı memleketine sokulmasına engel olmaktı. 
Bundan başka mezkûr tedbirleri daha müessir bir hale koymak ve Babıâlinin 
bundan sonra tedrisatı yüksek nezareti altında bulundurmak hususundaki kat’î 
azmini göstermek için maarif nezaretinin talep ettiği evsaf ve şerait haricinde 
açılmış ecnebi mektep ve müesseselerine İslâm çocuklarının devamı menedildi.,,

Ancak Osmanlı hükümeti tarafından alınmış olan bu sıkı tedbirlerin tatbik 
edilemediğini söylemeye hacet yoktur. Bu tedbirlerin tatbik edilememesi için 
ilk mukavemet tabiatıyle ecnebi devletlerinden geldi. Kapitülâsyonlar müellifi 
bu mukavemeti bizzat yazıyor: “Ecnebi ilim müesseselerinin ve mekteplerinin 
adedim tahdit etmek ve yeniden açılmasını menetmek maksadile ittihaz edilen 
bu tedbirler büyük devletler tarafından kabul edilmedi. Bilhassa müessesatın 
çokluğu, Fransızca'nın tefevvuku hasebile Türkiyede bir rüçhan mevkii ihraz 
etmiş olan Fransa BabIali’nin mektep programlarına müdahale etmek ve nüfuz 
dairesi içindeki mahallerde açmak istediği mektepler için Osmanlı hükümetinin 
evvelbevvel ruhsat vermek hakkını haiz olmadığını iddia etti ve el’an da ediyor. 
(Kitabın telif tarihi 1898)”
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Papaz M ekteplerinde Terbiye ve Tedris

Jules Ferry (4) maarifinin Osmanlı İmparatorluğunda bu kadar iltizamla 
müdafaa ettiği ve hemen hemen hepsi papaz mekteplerinden ibaret olan 
mekteplerin terbiye ve tedrisatı ne idi.? Bizde meşrutiyete takaddüm eden 
senelerde 1906 da Fransa hükümeti namına M ısır’da ve Türkiye’de yüz on 
altı Fransız mektebi ziyaret eden maarif müfetişlerinden Marsel Şarlo, Fransa 
hariciye nazırlığına vermiş olduğu raporundan bu mekteplerin nasıl çalıştıklarını 
anlamak mümkün olur.

* * *

Papaz mekteplerinde, tedrisat, mülayim ruhlu ve muhite uygun olacak yerde, 
tersine ekseriyetle köhne terbiye usullerine istinat etmektedir. Orada zekâ 
ve muhakemeden ziyade hafızaya müracaat edilmektedir. Gramer tamamile 
müccrrct bir tarzda okutulmaktadır. Tarih hemen hemen sadece bir zamanlar İlmî 
gibi gösterilmektedir.

Coğrafyada, Fransızcayı zor anlıyan altı, sekiz yaşındaki çocukların Avrupa’nın 
ne olduğunu bilmedikten başka payitaht kelimesinin manasından bile bihaber 
oldukları halde Avrupa hükümet merkezlerinin listesini ezber saydıklarını işittim.

Edebiyatta Cezvitlerin, Lazaristlerin büyük kolejlerinde olduğu gibi tedrisatı 
daha yeni olan Firerlerin kolejlerinde de talebelerin ellerinde, müelliflerin eserleri 
yerine ezber edindikleri tahliller, muhakemeler vardır. Hiç bir şahsî buluş, hiç 
bir zatî muhakeme yoktur. Hep hazırlanmış bir takım fikirler.... Hep mihaniki bir 
ezberleme..

Bu din telkinatında mutat tarzın, din haricindeki derslere de teşmil edilmesinden 
doğmuş bir haldir; mukaddes metinlere hürmet, “hakikat’” ın dimağa hariçten 
geleceğine kanaat itiyadından mütevellittir. Bu, dinî tedrisatı taklit eden bir 
terbiye usulü....

Cezvit kolejlerinin birçoğunda “fikirler müdavelesi” ismi verilen temrinlerde 
hazır bulundum. Bundan daha garip şey olamazdı: Muallim tarafından tayin 
olunan iki talebe sınıf ortasına doğru ilerler. Biri elinde, bir sepetin içinden 
rastgele çektiği bir kâğıttaki ilk suali, meydan okurcasına bir tavırla yüksek sesle 
irat eder. Diğeri cevap verir, ilk sual ve cevabı, aynı pandomima ile yeni bir takım 
sual ve cevaplar takip eder. Bütün bunlar, tavırlar hitabet tarzı evvelden tanzim 
edilmiştir. Bu, birbirile cenk eden, birbirini tazyik eyleyen iki fikir değil, birbirine 
cevap veren iki hafızadır. Temrinin sonu halkın - talebelerin demek istiyorum - 
alkışlarıyla selâmlanır.
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Bütün bu müesseselerde muallim yalnız bir talebeye hitap eder. Sınıf isticvaba 
asla karıştırılmaz. Bir noktayı aydınlatmak bir hakikati elde etmek için birlikte 
araştırmalar hiç yapılmaz. Her ne vakit talebeden birine alıştığından başka bir 
tarzda bir sual sordumsa muallim hemen müdahalede istical ediyor ve o suali 
kitapta tayin edilmiş olan şekilde tekrarlıyordu. Hattâ pek çok vakit te çocuğun 
cevabının önüne geçiyordu.Ve ne kadar çok defalar sorgularım talebelerden 
ziyade muallimleri hayrette bıraktı idi.. On, on üç yaşında otuz kız çocuğundan 
mürekkep bir sınıf karşısında cebimden saatimi çıkararak ancak içlerinden 
üçünün ve yahut dördünün zorla saatleri okuyabildiğini gördüğüm vakit muallim 
hayret içinde ve sualimin çocukcalığına muhalif görünüyordu.

Başka bir yerde, çocuklara evlerinde kullanılan tenvir tarzına dair sorduğum 
ve kendilerini fikir ve müşahedelerini izhar ettirecek surette petrol, yağ, gazdan 
bahsetmiye mecbur ettiğim vakit muallim: “Efendi, bunlar derste yoktur.” diyerek 
karışıyordu.

Bir “Sör” mektebinde tab’anın krallara karşı vazifeleri hakkında ne talebenin 
ve ne de muallimin anlamadığı belli olan bir bent okunduğunu işittiğim zaman 
muallime bazı tavzihlerde bulunmasını rica etmiştim; buna karşı şu cevabı 
almıştım: “Metinleri izah etmiyorum; çünkü çok zaman tutar”.

Kıraat dersleri bile pek köhne bir halde kalmıştır. Mekteplerin bir çoğunda her 
çocuk bir satır okur, satırın sonunda rahibenin el vurması duyulur ve çocuktan 
sonraki devam eder; bir suretle ki, asla bir ibareyi tekmilleyemez, ve hatta bazen 
bir kelimenin ortasında kalır ve bu suretle de metinden bir şey anlıyamaz.

Beden terbiyesine gelince, onu papaz mekteplerinde pek itinalı bir yer 
sahibi buldum; yalnız bir cihette istisna gördüm: Sihhat ve temizlik endişesi o 
müesseselerde, bugün her yerde cari olduğu üzere banyolara ve yıkanmalara 
kadar varmıyor. Yatı mekteplerinde banyo ve duş salonları yok; tesadüfen olsa 
bile bırakılmış.. Buna karşı hayretimi gören bir baş papaz bana şu ccvabı verdi: 
“Fakat efendim. Ne vakit tabip bir talebeye banyo tavsiye ederse onu dışarıdaki 
müesseselere yollarız” . Onu ikna edemedim ki: Banyo umumî bir kaide olmalıdır. 
Ve bir tabip talebeyi ancak bu kaideden istisna ettirmek için karışmalıdır.

* * *

Papaz mekteplerinde buna ait ve talebelerin bu suretle ihmali, izalesi kabil 
olmıyan sebeplerden ileri geliyor: Katolik mezhebince bütün ihtimamlar ruha 
masruf olmalıdır. Vücut süflî bir kısımdır. Onun üzerine fazla ehemmiyet 
verilmesi günahtır. Bir kaç ay evvel bir gencin banyo istemekte ısrar ettiği için 
bir Cezvit kolejinden kovulduğunu biliyorum. Halkın ahlâk terbiyesi ise ancak
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din tedrisatı şeklinde verilmektedir. Bu din tedrisatında bir sıra uzun ve boş 
düsturlara irca edilmektedir: “Büyü nedir? Sihir nedir? Dua nedir? v. s...„ Ben bu 
sahada çocukta vakar ve istikamet duygusunu boğmaktan veyahut hiç olmazsa 
bozmaktan başka bir netice vermiyecek bir takım işler saymalıyım. İkiden fazla 
örneğine tesadüf etmediğim cismanî cezalar üzerinde İsrar etmiyeceğim; fakat 
bilmemezlikten gelmek yalandan hasta görünmek, yalancılık, riya gibi hallerin 
tevbih ve ceza ile karşılanmak şöyle dursun muallim ile talebe münasebetlerinde 
sık sık görüldüğünü söylemek mecburiyetindeyim. Bunlar miiessesenin havasına 
sinmiş gibidir.

Protestan bir aile reisi bir cezvit kolejinin ders nazırına oğlunun katolik 
ayinlerinde hazır bulunmağa mecbur tutulmasından şikâyet eder: “Sizinkinden 
başka bir kiliseye mensup olduğu için sizin dualarınızı kalbinden söyleyemez” 
der. Nazır bu sözlere şu suretle cevap verir: “Zararı yok, ayinlerde hazır bulunsun, 
ve dudakları ile dua ederken zihni ile başka şeyler düşünsün”.

Aynı müessesede bir çocuk babasının razı olmadığından bahsederek oyuna 
iştirakten imtina eder; muallim şu cevabı verir: “Babanız burada değil ya; onun 
haberi bile olmaz”.

Bir genç çocuk bir kabahati üzerine bir kolejden kovulduktan sonra ayni 
kumpanyadan diğer bir koleje gitmişti. Bu kolejin idaresi, kabahate arkadaşlarından 
birisi vasıtasile elde ettiği bir mektuptan haber alır; çocuk, büyük bir doğrulukla 
mektubu kendisinin yazdığını söyler, ve kabahatini itiraf eder. Ailenin ve diğer 
bir çok dostların ricası üzerine baş rahip, talebeyi yazdığı mektubu inkâr etmesi 
şartile affedeçeğini söyler. Fakat suçlu çocuk, beraetini yalanla elde edeceğine 
müesseseyi terketmeyi tercih ey ler...

Papaz M ekteplerinin Umumi Temayülleri

Burada, şarkta papaz mektepleri tedrisatı meselesinin en nazik noktasına 
dokunuyoruz. Bazı papaz heyetleri, pek muhtelif mezheplere ayrılmış olan bütün 
şark Hiristiyanlığını Romaya tevcih ettirmek maksadını takip ettiklerini itiraf 
ediyorlar.

Talebenin ellerine verilen kitapları, ders programlarını, müesseselerin 
propaganda plânlarını tetkik ettim; ve Fransaya muhabbetleri malûm olan 
müslüman memurları ile, papaz mekteplerinden çocuklarını aldıklarını işittiğim 
aile reislerini isticvap ettim, mümkün olduğu kadar doğru tahkikatta bulundum. 
Söylemeye mecburum ki din değiştirmek mesleğini ferdî propagandalardan 
ziyade inzibatın ve tedrisatın umumî teşkilâtında gördüm.
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Bununla beraber Cezvitler gibi bazı papaz heyetinde dinden döndürme gayreti 
her türlü ihtiyattan daha kuvvetli bir derecededir.

Lâyik bir mektebin müdürü, talebelerinden birine, zengin bir müslüman 
pamuk tacirinin oğluna, bir Cezvit papazı tarafından yazılmış mektubu okudu; 
onda papaz genç çocuğa şöyle hitap ediyordu:

“Aileniz ve eğer evlenirseniz zevceniz projelerimize muhalefet edeceklerdi; 
fakat eğer siz, şimdi ümit ettiğim gibi din değiştirmiye hazır iseniz bu engellerin 
hepsine galebe edeceksiniz”.

Aynı müdüre iki çocuğu ile bir kadın geldi. “Bundan sonra artık papazları 
istemem, dedi, Büyük çocuğumu Cizvitler dininden döndürmek üzeredirler. 
İnanırmısınız, bir papaz ona yazdığı bir mektupta “mektuplarımı ailenizden 
gizleyiniz” diyordu.

Şüphesiz bu türlü vak’alar ifratın canlı örnekleridir. Maamafih ben bu türlü 
hareket ve teşkilâtın umumî olduğunu iddiaya hak görmem; her kolejde sebatlı 
olarak buna çalışıldığını zannetmem. Fakat Katolik mezhebinin tamamiyle 
lehinde olan zamana ait tarihler göstermek, Nant fermanının (5) istirdadını doğru 
bir hareket olarak göstermek, Jan Jak Russo’yu, Volter’le beraber adeta tekfir 
etmek, sarf kaidelerinde hep kiliseye karşı alınmış sıkı tedbirlerin tarihinden 
misaller almak, din âyinine çok vakit tahsis ve talebeleri buna mecbur etmek, 
ihtiyarî kaydile itikat neşri uğrunda sarfedilmek üzere çocuklara vergi tarhetmek, 
bilhassa genç Musevilere din değiştirmek için bir tedris müessesesi açmak., gibi 
vak’alarda din değiştirmek meselesi gibi pek vazihî bir surette görülmektedir.

* * *

Bu hale göre pek tabiîdir ki: katolik bir kısım halk yanında mergup olan papaz 
heyetine karşı bilakis başka muhitlerde pek umumî ve pek bariz bir surette bir 
emniyetsizlik vardır.

Birçok asırlardan beri rakipsiz olarak vazife yapmakta olan Fransız Katolik 
mektepleri yanında sahneye faal, müstevli, zengin, sokulgan ve yapışkan Avusturya 
ve İtalyan katoliklerinin Almanya, İngiltere ve Amerika Protestanlarının dahil 
olması ile vaziyet değişmiştir. (6)

Umumî harp ilân edildiği zaman (1914) Osmanlı Hükümetinin ilk işlerinden 
biri kapitülâsyonları kaldırmak oldu. Bu meyanda tabiatile ecnebi mektepleri de 
kapatıldı. Ancak müttefik devletlere mensup mekteplerle Amerika mektepleri 
istisna edildi.
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30 Teşrinievvel (Ekim) 1918 Mondros mütarekesi imza edilerek İtilâf 
devletleri İstanbul’a girince kapitülâsyonlar iade edildi ve kapatılmış olan bütün 
ecnebi mektepleri tekrar ve hatta bizzat ecnebi askeri kuvvetlerinin yardım ve 
müdahalesiyle açıldı. Bu mekteplere papazlar ve arkalarında toplanan Hıristiyan 
unsurlarla beraber süngülü ecnebi askerleri de beraber girdi; bu hâdise sarahaten 
gösteriyordu ki Osmanlı İmparatorluğundaki ecnebi mektepleri doğrudan doğruya 
hükümetlerinin memleket dahilinde birer nüfuz ve istilâ âletleri idi.

Osmanlı hükümeti murahhasları Paris’te Sevr Muahedesini (10 Ağustos 
1920) kabul ettikleri vakit kendilerine kabul ettirilen maddeler içinde ecnebi 
mekteplerinin vaziyetlerini kuvvetlendirecek maddeler de vardı. Bunlardan biri 
146 inci maddedir.

Madde - 146 Osmanlı hükümeti musaddak ecnebi darülfünunları ile 
mekteplerinden verilen ruus şehadetnamelerinin mer’iyetini tasdik eylemeyi 
taahhüt eyler. Bu şehadetnameierle ehliyet ve iktidar ihraz edenlerin serbestçe 
icrayı san’at etmelerine muvafakat eyler.

İşbu hüküm Türkiye’de sakin müttefik devletler tebaası hakkında da 
tatbik edilecektir... Bundan sonraki dört beş maddede de bu mektepler inin 
kapitülâsyonlarla verilmiş ve ondan sonra da fermanlar, beratlar, tezkereler ve 
saireyle tekit edilmiş bulunan bütün imtiyazların iadesi hakkında hükümler 
yazılmıştır.

Büyük Mustafa Kemal’in sevkü idaresi altında Anadolu, İstiklâl Mücadelesini 
muvaffakiyet ve şerefle bitirdikten sonra kazanılmış bu muvaffakiyetin bütün 
neticelerini Avrupa alemine kabul ve tasdik ettirmek için Lozan’da şiddetli ve uzun 
müzakereler cereyan etti. Bu müzakereleri idare eden ve çetin münakaşalardan 
sonra Türkiyenin kudretini ve hakkını teslim ettiren İsmet Paşa, Lozan muahedesi 
metnine ecnebi mektepleri hakkında bir tek kelime koydurmamaklaTürk milletine 
tarihî ve büyük hizmetlerinden birini daha yapmış oldu.

Vakit Gazetesi-14-18 Kanunisani (Ocak) 1933

( 1 )  K a p i tü l â s y o n la r :  T e r c ü m e  e d e n  A l i  R e g a t  S . 1 0 8 .

( 2 )  T a r ih i  O s m a n î  M e c m u a s ı  S e n e  14  S a h i f e  1 2 5 .

( 3 )  K a p i tü l a s y o n la r  S .  2 2 8  .

( 4 )  J u l l e s  F e r ry ,  1 8 3 2  d e  d o ğ m u ş tu r .  M f .  n a z ı r l ı ğ ı n d a  l a y ik  m e k te b i  m ü d a f a a  e t t i .

( 5 )  N a n t  f e r m a n ı  F r a n s a  K r a l ı  H e n r i  I V ’ü n  P r o te s t a n l a r ı n  F r a n s a ’d a  s e r b e s t ç e  a y in  y a p a b i l m e l e r i n e  m ü s a a d e  

e d e n  f e r m a n d ı r .

( 6 )  T e r b iy e ,Y ı l  : 1 9 3 0
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Terbiye Anlayışında ilerleyiş

Son asır içinde Türkiye’de mektep terbiyesinin tekâmülü çocuğun bünyevî 
ve İçtimaî vaziyeti hakkındaki telâkkilerin değişmesine sıkı bir surette bağlı 
bulunmaktadır. Nasıl ki kadın terbiyesi de kadının İçtimaî vazifeleri hakkında 
hasıl olan kanaatlara muvazi olarak ilerledi.

Bu tekâmülün gidişini takip edebilmekte kolaylık olmak için son asırlık 
terbiye tarzımızdaki değişiklikleri üç devrede ayırmaık, ve her devrede çocuk 
hakkındaki telâkkiyi ve bu telâkkiye uygun olmak üzere tatbik edilen terbiye 
tarzını tetkik etmek yerinde olur.

1-Çocuk uzun asırlar yetişkin adamın küçük örneği sanıldı. Bu sanış primitif 
insanlarda olduğu gibi, dinin terbiye sahasına da yayılmış bulunduğu devirlerde 
de devam etti. Hakikaten ilk insan kümelerinde çocuk mümkün olduğu kadar 
çabufe, yetişgine yetişmek mecburiyetinde olan bir mahlûktu. O kadar ki “bizim 
çocuklarımız teneke kılıçla oynadıkları ve bastonu at yaparak üstünde koştukları 
çağda bir bedevi çocuğu, muharip ve birinci” olurdu. Bu yüzden kız çocuk ananın, 
oğlan çocuk babanın yanında, onlarını meşguliyetletine uyarak ve onların işlerini 
taklit ederek yetişirdi.

İlk insanlarda terbiyenin ikinci devresi olmak üzere dinî telâkkiler doğarak 
kabileler içinde dinî âyinler yapılmağa başladıktan sonra da bu terbiye telâkkisi 
değişmedi. Çocuk muayyen bazı safhalardan geçirilerek, fakat daima yetişkin 
adam ideal tip alınarak çocuk sadakatle bu örneğe benzetilmeğe çalışıldı. Çin’de 
bunun en sıkı şekli görülür. Mısırlılarda olduğu gibi bazan pek dar bir çerçeveye 
de sıkışırdı. Mısır’da çocuk vasatî yetişkin tipine benzetilmek, istendikten başka 
istidadı olsun olmasın babasının da mesleğine ve işine uymağa mecburdu.

Bütün dinler çocuğu böyle telâkki etti, ve tabiatiyle onu kendi şahsiyeti içinde 
yaşamasına ve yetişmesine meydan bırakmadı. İslâm devrinde ahlâk âlimleri bize 
çocuğun bir balmumu olduğunu, onun istenilen kaba sokulabileceğini söylerler. 
İmam Gazali İhyaül’ulûmunda, Kınalızade Ali Efendi Ahlâkî Alaisinde, ve 
Abdürrahman Şeref B. İlmi Ahlâk’ ında çocuk hakkında bu kanaati ileri sürerler. 
Bu sebepledir ki uslu çocuk, büyüklerin yanında sessiz sadasız oturan çocuk, 
oyuna düşkün olmıyan çocuk ideal bir çocuktur.

2-Tanzimatçılar garp fikirlerinden mülhem olmakla beraber çocuk 
hakkındaki bu kanaat değişmedi. Tanzimatın, mahalle mektepleri yanındaki yeni

3 9 2 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı



mekteplerinde de çocuk küçük bir efendi idi. Rousseau’yu okudukları ve onun. 
Fransız büyük ihtilâlinde tesir yapan fikirlerinden pay aldıkları halde terbiyeye 
dair ihtilâlci fikirlerini yayamamışlardır. Rousaeau’nun çocuk terbiyesine dair 
fikirlerinin esası çocuğun çocuk olarak anlaşılmaşıdır. Onun birçok tuhaf ve yanlış 
mütalaaları içinde şu kanaati daima yeni ve canlı olarak yaşıyor: Terbiye çocuğun 
tabiî istidat ve kabiliyetlerine istinat etmeli, ve bu kabiliyetler de anlaşılmak ve 
bulunmak istenilirse çocukluk tetkik edilmelidir.

İkinci Meşrutiyet (1908) çocuğu böyle buldu. Bütün ikinci meşrutiyet 
devrinde çocuk telâkkisinde eskisine göre daha mülâyimlik sezeriz. Çocuk gene 
büyük adamım küçük bir örneğidir ve bu yüzden terbiye işi de yetişkini tip 
olarak alan bir iştir. Fakat yetişkinler tarafından düşünülerek evelden çizilmiş 
olan bu kalıptan geçmek mecburiyetinden başka hiç olmazsa çocukluk için de bir 
vaziyet tanılıyordu. Çocuğun da çocukluk devrine mahsus bazı tezahürleri vardır 
deniliyordu. Onun tabiatinden bahsediliyor, ve terbiyenin bu tabiati sevk ve idare 
etmekle beraber büsbütün sıkıştırması da doğru görülmüyordu.

3-Artık çocuğun, kendi şahsiyetine malik olmak içini çalışıldığı bir devredeyiz. 
Bugün memleketimizde yayılmakta olan pedagojik telâkkilere göre çocuk asla 
büyüğün bir minyatürü değildir. Çocukluk bütün vasıf ye şartlariyle erginlik 
devrinden büsbütün ayrı bir devirdir ve çocuk bu devirde en müsait muhiti 
içindedendi çocukluk hayatını tam olarak’ yaşayabilmelidir. Ancak her devrin 
normal şartlan içinde kendi hayatını yaşıyabilen uzviyetlerdir ki tekâmül ederler.

Çocuk hakkındaki bu idrak tarzı Türkiye’nin kurtuluş vetiresine ne kadar çok 
benzemektedir.

Yaşamasına ve gürbüzlenmesime engel olabilecek bütün bağlardan sıyrılan 
Türkiye, kendini bularak bünyesinin orijinalliğini göstermeğe hazırlanıyor. Bunun 
gibi, Türk çocuğu da kendi tabiatinde yaşıyan bütün kudretleri kullanabilmek 
hürriyet ve kabiliyetine malik oluyor.

Türkiye Cumhuriyetiyle yayılan ve çocukluk hakkındaki İlmî tetkiklerin 
mahsulü olan bu diri telâkki, muallimlerimizin en sönmez inanı olmaya değer.

Ülkü-Cilt 4 Sayı 2 Mart 1933

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı 3 9 3



Halk Terbiyesine Dair

Cumhuriyetin X ncu yıl dönümü münasebetile Mf. vekâleti Ankarada bir 
Maarif sergisi açmıştı. Bu sergi için Vekâletin bastırmış olduğu “Rehber”, 
maarifimizin muhtelif şubelerine ait kısa ve fakat istifadeli tarihi malûmatı da 
ihtiva etmektedir. Bu kitapta halk terbiyesine temas eden yazılar şöyle başlıyor;

"Bütün medeniyetlerin beşiği olan Orta Asya 'da Tiirkler, harpler ve 
muhaceretler gibi bin bir türlü fırtınalar arasındafıtratlarındaki irsi kabiliyetlerle 
sıkı bir ahlâkî ne içtimai inzibat idinde yaşıyorlardı. Onlarda atalarının sözlerine 
itaat ve büyüklerine karşı saygı, vazifeye bağlılık, kahramanlık gibi milli hasletler 
sarsılmaz bir akide halinde nesilden nesle intikal edip gidiyordu. Bunlar çok eski 
bir medeniyete sahip bir kavmin babadan evlâda irsen intikal eden fıtri meziyetleri 
id i; verdiği söze sadık kalmak, yurdunu, milletini sevmek... bütün Türk kabileleri 
arasında maşeri bir din şeklinde yaşamakta idi. Esasen her terbiyenin gayesi 
fertlerin vicdannıda bu ahlâki ve içtimai akideleri tereddütsüz ve sarsılmaz bir 
şekilde yaşatmakdır. Milâttan çok evvelki devirlerde bile Türklerde böyle yüksek 
bir terbiyevi hayat kendiliğinden teessüs etmişti. ”

Veraset insan fizilojisinde müessirdir. Adetler, ahlak gibi İçtimaî hadiseler 
batından batna yeni telkinlerle intikal eder; fakat kapanık eski cemiyetlerde 
an’ane o kadar tesirlidir ve o kadar sıkı muhafaza edilir ki bunlar âdeta cemiyetin 
mevrus bir karakteri gibi müşahede olunur.

Yazıya devam edelim:

“Milâdın VIII inci asrından itibaren Arap ve Acem medeniyetinin 
karışmasından meydana gelen Islâmi medeniyet Türk ahlak ve an ’ane/erine 
şiddetle nafiz olmağa başladı. ”

“Diğer cihetten cemiyetlerin daha zivade açılıp genişlemesi, beşeri 
terakkilerin artması, ahlâkî ve içtimai hayatta da zaruri bir takım değişiklikler 
husule getirmişti. Tiirklerin İslâm medeniyetinde dahi en ön safta gelmelerine 
rağmen dahil oldukları İslâm medeniyetinde Arap ve Acem medeniyetlerde 
mübadeleler vaki olmuyor değildi. Bu asırlarda medrese, Kur ’an, Arap ve Acem 
kültürü gibi âmil ve müessirler Anadolu ve Irakta muhtelif kavimlerle devam 
edegelen ihtilâtlar eski Türk karakter ve terbiyesine tesir ederek yeni istikametler 
ve akideler tesis etmeğe başladı... ”

394 C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı



“Halk arasında yayılan İlâhiler ve ınevlût duaları, medreselerde ve camilerde 
hocaların vaizlari halkı ııhrevî hayata hazırlamakta ve mütemadi bir dini telkine 
tabi tutulmakla idi. M uhtelif tekkeler, zaviyeler, tarikat/er, esnaf teşekkülleri, 
Ahiler gibi zümreler hep dini mahiyette teşekküllerdi.

“Osmanlı imparatorluğunun hudutları genişledikçe yeni ihtilâtlar ve 
mübadelelerle eski Türk anane ve akideleri saraylardan ve büyük merkezlerden 
çekilip köylere ve umumî kütleler arasına iltica etmeğe başlıyordu. ”

“Halk Oğuzname, Hamzaname, Battalgazi gibi hikâyelerle ruhunda 
yerleşmiş hamasiyatı tatmin ediyor, Aşık Garip, Aşık Kerem, Köroğlu destanı gibi 
destanlarda eski ozanlarını hatırlıyordu. Nasrettin Hoca gibi halk feylezofları da 
hayat felsefesini temsil ediyordu. ”

“Medrese, halkı köylerde dahi takip ediyordu. Köylerde ve şehirlerde açılan 
mektepler, mektepten ziyade bir medrese yavrusu idiler. ”

“Halk arasında yetişen bazı zenginler ve beyler dini bir vazife yapmak 
için şurada burada camiler, imarethaneler, tekkeler inşa ederek vakfediyorlar 
veyahut halka din bilgilerini talim için cami ve medrese köşelerinde halka 
mahsus dersler açıyorlardı. Meselâ 15 inci asırda esnaf çıraklarının okutulup 
yazdırılması için tedbirler düşünüldüğü anlaşılıyor (Hatta Fatih Sultan Mehmed 
tarafından İstanbulun fethini müteakip yaptırdıkları cami yakınındaki üstü açık 
havuzun saraçhane ittihaz edilmek üzere saraçlara terki, saraç çıraklarının 
Fatih medresesinde okutulan derslere devam edebilmeleri maksadına m atuf 
olduğu esnafın elyevm hayatta olan ihtiyarları tarafından bir anane halinde 
nakledilmektedir. Meşhur şair (Baki) nin bu yolda yetişmiş bir saraç çırağı olduğu 
gözönüne alınınca bu rivayete inanmak lâzımgelir. (Mecellei umuru belediye S. 
613) ."

XIX ncu asır iptidalarında, Avrupa âleminin bu en hareketli asrında Osmanlı 
İmparatorluğunda garp medeniyetine intibak için görülen gayri Tanzimat hareketi 
ile ifade ediyoruz. Siyasi, edebi, askeri... bir çok sahalarda kendini hissettiren 
bu hareket, Maarif sahasında olduğu gibi Halk terbiyesi sahasında da cılız bir 
kıvılcım halinde kendini hissettirdi. Zamanı itibarile dikkate lâyik, fakat şümul 
ve önemi bakımından kısır kalan bu münferit teşebbüslerin bir misali 1865’de 
“Cemiyeti Tedrise-i İslâmiye” nin teşekkülüdür.

O devirde münevver sayılan ve hayır işlemesini seven bir kaç kişi İstanbul’da 
Örtülü-Çarşıdaki esnaf çıraklarının sabahları çarşı açılıncaya kadar kahvelerde, 
sokaklarda ve şurada burada dolaştıklarını görüyorlar. Ve bu insanların boş geçen
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vakitlerini kıymetli bir şeyle doldurmak için bu civarda bir halk mektebi açmayı 
düşünüyorlar. Bu suretle üç sınıf üzerine mürettep ilk halk mektebi açılıyor. Bu 
mektebin üç sınıfında Elifba, yazı, ilmühal, kur’an, kavaidi Osmaniye, hesap, 
hendese, coğrafya derslerinin muhtasaran mebadisi gösteriliyor. Talebeyi 
okumaya teşvik için de meccanen kalem, defter, kitap veriliyor. Ve ders saatlari 
talebenin işlerine mani olmayacak şekilde tanzim ve tertip olunuyor. Esnaf 
çıraklarının, kalem kâtiplerinin o zamana göne bazı ihtiyaçlarını karşıladığı 
için muhitinde sür’atle inkişaf eden bu türlü tedrisat bir müddet devam ediyor. 
Fakat bir müddet sonra Galatasaray lisesine mütenazır olarak İstanbul tarafında 
kimsesiz müslüman çocuklarına mahsus bir lise açmak temayülü galip geliyor. 
Gayretler böyle bir mektebin açılmasına tevcih ediliyor. Ve Darüşşafaka açılıyor.

Tanzimat devrinde başlanılan İslâhat hareketleri arasında işte bu neviden 
münferit teşebbüslerden başkaca ciddi bir halk terbiyesi hareketi görülemiyor.

* * *

II inci Meşrutiyeti müteakip ve hele 1912 Balkan harbini takip eden millî 
hareketler devrinde halkla meşgul olmak münevverlerin bir kısmı için bir mesele 
haline geliyor.

Halkın konuşma diliyle, münevverlerin yazı dili arasındaki büyük uçurumun 
millî varlık için korkunç tehlikesini görenler dil sahasında halka doğru gitmenin 
lüzumunu yazmaya, konuşmaya başlıyorlar.

Bu halkçı hareket yalnız dil sahasında kalmıyor. “Halka doğru gitmek daha 
şümullü bir kültür hareketi olarak ilerliyor. Hattâ bu maksatla İstanbulda ve 
İzmirde “Halka doğru, adlarile mecmualar çıktığı da görülmüştür.

Halka doğru gitmek ne demektir? Halk kimdi ve kimler niçin ona doğru 
gitmeye davet olunuyordu ?

Ziya Gökalp “Türkçülüğün Esasları” kitabında buna şöyle cevap veriyor. 
“Bir milletin münevverlerine, mütefekkirlerine o milletin güzideleri adı verilir. 
Güzideler, yüksek bir tahsil ve terbiye görmüş olmakla halktan ayrılmış olanlardır. 
İşte halka doğru gitmesi lâzım gelenler bunlardır.'’’’ Bu mütefekkirlerimize göre 
hars halktadır, medeniyet güzidelerde, medeniyeti halka götürmeli ve halktan hars 
almalıdırlar. Halka götürülecek medeniyet de ancak garp medeniyeti olmalıdır.

İ.H. Baltacioğlu’da II inci Meşrutiyetin ilk zamanlarında avam terbiyesine 
temas ediyordu. “Terbiye-i Avam” adile 1330 da basılmış bir konferansında
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"Bir memleketin avam terbiyesi teessüs etmedikçe yalnız bir kaç mütefekkir ve 
miiçtehidin arzusile ve kanaat ile doğacak ve yaşayabilecek hiç bir terakki yoktur,, 
diyen Baltacıoğlu avam terbiyesinin şartlarını ve muhitlerini birer birer saymakta 
ve izah etmektedir. Cahil halka bir alfabe, kıraat ve hesap öğretmekte onların 
seviyesinin yükseltilemeyeceğiui ileri sürerken onların “çürüyen ciğerlerini, 
kuvvetsiz, bacaklarını kurtarmak, gözlerini açmak, donmuş kalbini işletmek, 
azmini, teşebbüsünü canlandırmak” lüzumunu müdafaa etmektedir.

Bunlardan başka ve bilhassa Balkan harbi akibetleri dolayisile halk terbiyesi 
mevzuuna gazetelerde ve mecmualarda muhtelif vesilelerle ve muhtelif 
cephelerinden sık sık tesadüf edilmektedir.

Bu fikirlerin zamanın gençleri arasında tesir bırakmadığını söylemek haksızlık 
olur. Bilhassa Türkocaklan’nda ve Türkocakları’nın gençleri arasında halkla sıkı 
temas, hatta köylere gitmek temayüllerinde bu türlü telkinlerin büyük tesirleri 
inkâr olunamaz.

Halkçılık davasında beliren fikirleri içtimai hayat sahasına yaymak mühimdi. 
Görmek ve söylemek, ancak filiyatı ile asıl içtimai kıymetini alabilirdi.

Bu bakımdandır ki ikinci Meşrutiyet devrinde Türkocakları halk terbiyesinin 
en önemli müesseseleri olarak mütalâa etmek gerektir.

Resmen kuruluş tarihi 12 Mart 1912 ve tesadüf eden Türkocaklarmın 
nizamnamesinin 12 nci maddesi bu cemiyetin maksadını şu suretle tesbit 
etmektedir : “İslâm kavimlerin'ın başlıca mühimi olan Türklerin milli terbiye ve 
ilmi, içtimai, iktisadi seviyelerinin terakki ve itilasile Türk ırk ve dilinin kemaline 
çalışmaktır. ”

Üçüncü maddesile de cemiyetin çalışma tarzları tayin edilmektedir :

“Cemiyet maksadını elde etmek için Tiirkocağı adile kulüpler açarak dersler, 
konferanslar, müsamereler tertip, kitap ve risaleler neşret meğe ve mektepler 
açmaya çalışacaktır. ”

“Milli serveti korumak ve çoğaltmak için her türlü meslek ve sanat ‘erbabiyle 
görüşerek iktisadi ve zirai teşvik ve irşatlarda, bulunacak ve bu gibi müesseselerin 
doğup yaşamasına elden geldiği kadar yardım edecektir”,

Memleketin birçok yerlerinde açılan Türkocaklarmın ve onun organı olarak 
çıkan “Türk Yurdu dergisinin millî şuurun uyanması ve kuvvet bulması buğusunda 
hizmetleri büyük olmuştur.
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Tıbbiyeli, Mülkiyeli, baylar, zabit, mühendis bazı gençlerin kurduğu bu 
müessesenin en büyük düşmanları hilâfet ve saltanat oldu. Çünkü umuyorlardı 
ki asırların mirası olan İmparatorluk müessesesi her tarafta görülen ayrlımak 
hareketlerine rağmen kendini kurtarmak, birliğini muhafaza etmek çaresini 
bulacaktır. Ocağı, cami ve medresse kini vaiz ve telkininden bir gün uzak 
bırakmadı. Onun aleyhinde bütün din müesseseleri daima tehlike, küfür ve bid’at 
isnadı yaptılar.” (1)

En şiddetli engellere rağmen Türkocakları memlekette yayılıyor, kadın, erkek 
muhtelif meslekteki Türkleri şuurlaştırarak Türk milletinin “deruni toplanmasını,, 
yapmaya muvaffak oluyordu. İstanbul’da açılırken ve açıldıktan sonra hayli 
müşküllere maruz kalan ilk Türkocağına mukabil, Osmanlı İmparatorluğunun 
umumî harbe girdiği sıralarda memleket içinde 28 ocak kurulmuş bulunuyordu; 
1924’de bu sayı 71 oldu.

II inci Meşrutiyet devrinde resmî okullar dışında halka yararlı olmak maksadile 
bilhassa İstanbul’da “çırak mektepleri, adile açılan bazı mektepler, “gece 
dersaneleri”... küçük sanatlara mensup çıkarların yetişmesine çalışmak istemişlerse 
de temeli bir teşkilâta tabi ve himayeye mazhar olamayan bu mekteplerin hayatları 
az olmuştur. Bu arada dağınık bazı spor teşekküllerinin de İstanbul’da ve 
memleketin bazı büyük yerlerinde kurulmakta olduğu görülür.

* * *

Cumhuriyet devri maarif sisteminde halk terbiyesi işi canlanmış görülmektedir. 
Hattâ 1927 senesi Haziran ayı içinde Ankarada toplanmış olan Maarif Eminleri 
kongresinde (halk dershaneleri ve halk konferansları) için bir talimatname de 
hazırlanmıştır. Bu talimatnameye göre halk dershanelerinin gayesi: ...muhtelif 
sebepler ve haller dolayisile hiç okuyamamış, geri kalmış ve istediği terbiye ve 
tahsil derecesine erişememiş olanları bir Cumhuriyet vatandaşının bilmesi icap 
eden bütün hayatî ve medenî bilgilerle teçhiz etmek, milli hars ve mefkureyi 
takviye eylemektir...

Bundan başka fabrikalarda ameleye ve hapishanelerde mahbuslara da 
dershaneler açılması düşünülmüş: halkı tenvir edici mevzularda konferanslar 
tertibi de ayrıca gözönüne alınmıştır.

1928 yılında Arap harflerinin yerine Türk harfleri kabul edilince, halka bu 
harflerle okuyup yazmayı öğretmek büyük milli bir dava olarak ele alınmış, halk 
dershaneleri yerine daha geniş bir teşkilâtla “millet mektepleri,” açılmıştır.
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Millet mektepleri halk terbiyesi bakımından Cumhuriyetin büyük bir eseri 
oldu. Ümmiliği izaleyi ve biraz medeni bilgiler vermeği istihdaf eden ve ilk 
ağızda büyük bir hararet ve heyecanla girişilen bu iş hakikaten çok faydalı 
neticeler verdi.

(A) dershanesi diye hiç okuma yazma bilmeyenlere alfabe, kıraat, imlâ, yazı, 
hesaptan dört ameliyeyi (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) yi ; bunları bilenlere 
de (kıraat ve tahrir, hesap ve ölçüler, sağlık bilgisi, yurt bilgisi) öğreden bu 
dershanelerin ilk seneki verimleri cidden göğüs kabartacak bir rakamı buldu: 
filvaki 1928 den 1934 yılına kadar memlekette sayısı milyonu geçen vatandaşa 
millet mektepleri teşkil âtile Türkçe okuyup yazma öğredilmişti.

Bunu de itiraf etmelidir ki okuyup yazma öğretmek halk terbiyesinin yalnız 
bir kısmıdır. Onu sihlıatca, zevkçe, vücutça, bilgice, kazançça... yetiştirmek 
lâzımdır ki pek basit bir programla ise girişmiş olan Millet mekteplerinin bunu 
yapamıyacakları belli idi.

Bu sebeple millet mektepleri hareketile muvazi olarak ve okuma yazma 
öğrenmiş olanların bilgilerini arttırmak maksadile halk okuma odaları diye bir 
teşkilât ta vücuda getirildi. 1933-1934 istatistiğine göre şehirlerde, 119 köylerde 
659 ki topu 778 i bulan bu, halk okuma odalarından hakkile istifade olunabilmek 
üzere halk için ve köylü için ayrıca neşriyata lüzum olduğu muhakkakdı. Netekim 
1939 birinci Neşriyat Kongresi’nde bu mevzulara temas edilmiş, az çok tahsil 
görmüş vatandaşlarla köylerde okuyup yazma bilenlere sunulabilecek kitaplar ve 
broşürler hazırlanması lüzumu üzerinde durulmuştur.

Tiyatro, sinema, radyonun halk terbiyesindeki büyük tesirleri şüphe götürmez. 
Spor teşekküllerinin halkın sıhhat ve karakter bakımından yetişmelerinde elbette 
mesuliyetleri vardır. Bundan dolayıdır halkın beden ve moral bakımından sağlığı 
ile uğraşmak üzre Beden terbiyesi genel direktörlüğü kurulmuş bulunuyor

Kezalik tulûatçılar, meddahlar, köy köy, dolaşan saz şairleri, aşıklar karagöz, 
halkın duyuş ve görüş seviyelerine tesir yapmaktadır. Terbiye işinde aktif ve 
ıneş’ur tesirin yeri büyüktür, İçtimaî mukavemet hesaba katılarak ona tesir 
yapmak terbiyenin işidir. Büyük halk yığınlarının bilgi, zevk, hareket, sıhhat, 
yaşayış seviyelerinde bir yükseltmeyi hedef tutan halk terbiyesi davasının 
organize olmuş veya olmamış bütün tesir vasıtalarından faydalanması lüzumunda 
şiiphe edilemez. Bunun içindir ki halka hitap eden, halk arasında dolaşan her 
tesir vasıtasını ele alarak üzerinde işlemek halk terbiyesi davasının haklı ve ihmal 
edilmez vazifeleri arasında sayılmalıdır (2).

CHP-Halkevi Neşriyatt-Konuşmalar, Broşür-2, Temmuz 1941
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Cemiyet ve Okul

Bazı terbiyeciler derler ki: bana bir okulu gösteriniz, onun işlemesini inceleyim. 
Size o okulun mensup olduğu cemiyeti bütün vasıflarıyla anlatıvereyim.

Bu sözün anlatmak istediği dava şudur: okul denilen kurum her yerde ve her 
devirde sosyal yaşayışın tam bir örneğidir. Rejimleri ele alınız. Mutlak bir idare 
altında yaşıyan cemiyetlerde okul müstebittir. Terbiye ve disiplin ağırdır. Çocuklar 
birbirini çekiştirir. Hafiyelik vardır. Bilgi usullerinde görme ve inceleme yoktur. 
Ezbercilik hemen hemen bütün talimin tek metodudur, v.s.

Yine bazı filozoflardan okursunuz: bana bir neslin terbiyesini veriniz; bu 
nesli ben yetiştireyim; size yepyeni bir cemiyet hazırlarım, derler. Bunlar da 
demek isterler ki terbiyenin kudreti uçsuz bucaksızdır. Cemiyetin baskılarını ve 
telkinlerim yok ederek bir terbiye gayesine göre bir cemiyet yaratmak imkanı 
vardır.

Birinciler cemiyetin mutlak egemeni iğine tam inanları olanlardır. Bir bakımdan 
cemiyet determinizmasına bağlıdırlar; diğer tesirleri hep bu determinizmanın 
etrafında ikinci, üçüncü planda unsurlar olarak sayarlar.

İkincilerin ise terbiyenin, daha doğrusu, insan iradesinin yığın üzerinde tam 
tesirine iaanları vardır. Bir terbiye kurumu olmak dolayısiyle okulun da rolüne 
tabiatiyle büyük önem verirler.

Terbiye işindeki bu iki ayrı görüş, sosyal hayatı cemiyetin veya insanın 
eseri telakki eden görüşlerdeki aykırılığa pek benzer. Halbuki hakikat ne yalnız 
birinci görüşte, ne de yalnız ikinci görüştedir. Tabiatın bir mahsulü olan insanla 
tabiatın mütemadi tesir ve akis tesiridir ki bütün beşeriyet tarihini dolduran büyük 
hayat macerasını dokumuştur. Realiteye en yakın bu izahtan yana olanlara göre 
Birinci Napolyon’un başarılarında o zamanki Fransız sosyetesinin ve Avrupa 
hadiselerinin rolü ve önemi elbette vardır. Bu bakımdan, Napolyon’un yetiştiği 
devirdeki Fransa’nın ve Avrupa’nın sosyal durumunu incelemeden bu adamın 
şahsiyetini ve işlerini anlamıya ve anlatmıya imkan yoktur. Ancak, beşer olarak 
Napoleon’un bütün islerinde tesirini görmemek nasıl mümkün olur ki, birçok 
tarihçiler Vaterlo’da Fransa’nın yenilmesini onun çekmekte olduğu karaciğer 
hastalığında bulurlar.

Cemiyetin statik bünyesine dinamizmayı aşılıyan büyük iradeler insanlar 
arasından yetişir. Terbiye tarihi denilen şey de bu büyük iradelerin yetişme
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şartlarını incelemeleri olduğu kadar asıl onların yaptıkları tesirlerin hikayesinden 
ibarettir. Maşeri varlık içinde, terbiye filozoflarının böyle bir vazifeleri olmasaydı, 
kimyayı, fiziği, biyolojiyi... ilerleten alimleri inkar gibi, bütün bu ilerlemelerin 
mihrakı olma yönünden okulun da cemiyet içinde vazifesini ve varlığını inkar 
etmek gerekti.

Okul, cemiyet içinde bir çeşit laboratuara benzetilebilir. O bütün malzemesini 
cemiyetten, hayattan, tabiattan toplar. Böyle bakınca o cemiyetten ayrılamaz, 
onun içindedir ve gerçekten cemiyetin tam ve sadık bir parçasıdır. Fakat o aynı 
zamanda bu malzemeyi ilmi metodlarla, ve ilmi çalışma imkanları ile işler, inceler, 
yaşatır, birleştirir. Cemiyet içinde bir vazife sahibi olmak bakımından okulun 
yapmağa mecbur olduğu işler dolayısiyle o cemiyetin içinde ve fakat üstünde bir 
iradeyi temsil eder ki okulun yapıcı ve yaratıcı varlık olması bundandır. Yetiştirici 
karakteri de bu kudretinden doğar.

Okul, müşahede ve tetkik köklerini hayat ve tabiat bünyesinin en derinliklerine 
kadar salabildiği derecede cemiyetin ifadesidir. Daha vazıh söyliyelim, millidir. 
Fakat bu köklerle emdiği maddeleri yeni meyvalar halinde cemiyete verebildiği 
derecede milli terbiye unsurudur.

İnönü son nutuklarının maarif bölümünde okulun milli hayat içindeki bu rolüne 
teknik tedrisat münasebetiyle gayet vuzuhlu olarak temas etmişlerdir. Dediler ki: 
“Teknik öğretimde hedefimiz kadın erkek, her vatandaşa kendi sanatı ve geçimi 
için bilmediklerini öğretecek bir öğretmen, bir öğretmen yeri gösterebilmektir.”

Birşey öğrenmek istiyen kadın ve erkek vatandaş, okul kapısına ve öğretmen 
önüne çözülecek binbir mesele ile yüklü gelir; tarihin her devrinde olduğu üzre 
bugün de okula başvuran her talebe gibi. Öğretmen, talebenin kafasında, kalbinde, 
tavır ve hareketlerinde... yüklü olarak kendisine sunulan bu malzemeyi onlarla 
birlikte elele işlemesini bilen sanatkardır veya ilim adamıdır.

Okul da bu usta ile çırakların beraber çalıştıkları muhittir.

İnönü’nün sözlerinin bütün okul kuramlarında bu genişlikte anlaşılması 
onların verim ve değerlerini milli hayatın istekleri ölçüsünde artıracağında şüphe 
yoktur.

Ülkü-Cilt l.Sayı 5,Birincikanun(Aralık) 1945
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Leon Nikolaivitch, 1353 de Rusya’ya göçmüş aslı Alman yüksek bir Rus 
zadekân ailesine mensuptur. Babası kaymakam(colonel) rütbesinde bir zabitti. 
1812 savaşma iştirak ettikten sonra Rusya’nın Tula vilâyetinde Yasnaia-Poliana 
köyüne ailesi ile birlikte çekilmişti. Leon Nikolayeviç Tolstoy burada 28 Ağustos 
1828 de doğdu ve 3 yaşında anasını kaybetti.

Anasının bu ölümü Tolstoy üzerinde derin bir izbırakmıştır; ve ölüm muamması 
Tolstoy’u hayatının muhtelif devirlerinde muazzep edecek ve eserlerinde daima 
hakim bir rol oynayacaktır.

Tolstoy çirkin bir çocuktu. Anası çocuğunu kucağına aldığı zaman onun 
kaba ve çirkin çehresine bakarak:”Yavrum seni yüzün için kimse sevmeyecektir. 
Bunun için yiğit ve çok akıllı bir adam olmaya çalış” demişti.

Bu çirkinlik Tolstoy’un onurunu her zaman hırpalamış ve onun çekingenliğinin 
başlıca bir sebebi olmuştur. Anasının ölümünden sonra, uzak bir akrabası Madam 
Ergorskaya çocukların terbiyesini deruhte etti.

1837 yazında babası da öldü. Çocukların talim ve terbiyesi için Yasnaya 
Poliana’ya Rus ve Alman hocaları getirtilmişti.

14 yaşlarındadır ki, Tolstoy sonraları bütün felsefi hayatını işgal edecek olan 
meseleleri düşünmeye başlıyor. Bu sıralarda yaşayış tarzıyla iç ve ruh faaliyetleri 
büyük bir tezat halindedir. Kendi içine çekilmiş tam manevi bir tecerrüt içinde 
yaşıyor. Ruhun ölmezliği, ilerdeki hayat, insanın mukadderatı gibi mücerret 
meseleler onu meşgul ediyor. Beşer dehasının halledemediği bu büyük suallere 
nahif çocuk zekâsı ile cevap vermeye yelteniyordu.

Bu manevi tecerriir içinde kendi iç hayatını tahlil ederken bir gün düşündü ki; 
saadet, dış hadiselere değil, onları telakki tarzımıza bağlıdır. Eleme dayanmağa 
alışmış bir adam kötü bahtlı olamaz. Zahmete alışmak için bir büyük lügat kitabını 
beş dakika kolunu gererek elinde tutuyor, gözlerinden yaş gelinceye kadar sırtını 
iple döğüyordu.

Üniversiteye girmeden evvel Tolstoy’un birçok hülyaları vardı. Çok 
çalışacak, doktora tezini verdikten sonra Rusya’nın hatta Avrupa’nın en âlim 
adamı olacaktı. Aldığı paranın onda birini, kimse bilmeden fakirlere, yetimlere,
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ihtiyarlara verecekti. Hizmetçisi de kendisi gibi bir insandı, onu kendi işlerinde 
kullanmayacak, dasının işlerini kendisi görecekti. Araba da verseler onu satarak 
parasını fakirlere dağıtacak ve üniversiteye yaya gidecekti.

Tolstoy, üniversitenin Şark Dilleri Fakültesine 1843’de yani 15 yaşında girdi. 
Bir yıl sonra Hukuk Fakültesine geçti. İlk aylar içinde devletler hukuku onu çok 
işgal eden bir mevzuu oldu. Montesquie’nun Kanunların Ruhu ile Il.Katerina’nın 
kanunlarını mukayese etti. Bir zaman sonra bu işi bıraktı. 16 yaşında felsefe 
eserleriyle alâkadar oluyordu. En çok Rousseau’nun eserlerini seviyordu. 
Ortodoks Hıristiyan dininde yetişmiş olmasına rağmen, 17 yaşında artık kiliseye 
inanmaz olmuştu.

Çocukluğunda öğretilen şeylere inanmamakla beraber Tolstoy bir şeye 
inanıyordu. Bu inandığı şey de: Ahlaki Temel idi.”İyi adam olmak istiyordum, 
hayrı ve iyiliği aradığım zamanlar gençtim, büsbütün yalnızdım”

Tolstoy’un iç hayatı ancak kendisi tarafından bilinebiliyordu. Bu yaşayışı en 
araştırıcı gözlerden bile dikkatle saklamıştı. Talebelik devrindeki dış yaşayışı ise 
eğlence, sefahat,düello ve kağıt oyunları ile geçiyordu.

O bu hayattan hiç memnun değildi. Fakat “ahlak bakımından iyi bir adam 
olmak yolundaki şiddetli isteğini fısıldamayı tasarladığı zaman alay ve nefretle” 
karşılanıyordu.

Üniversite, Tolstoy’a hiçbir şey vermemiştir. Onun okuduğu zamanlarda 
üniversite tedrisatı zayıftı.Tatil zamanlarında Yasnaya-Polyana’da kır hayatı 
yaşıyordu. Çok defa evden uzak, bir ağaç gölgesinin altında kitap okumakla 
vaktini geçiriyordu. Zaman zaman gözlerini kitaptan ayırıyor ve büyük oranının 
enginlerinde kaybolan güneşin altın ışıklarını vecd içinde seyre dalıyordu. 
Bu gezintilerinde dönerken iş başında köylülere rast geldiği vakit, sebebini 
bilmeyerek, büyük bir sıkıntı duyuyor ve görünmemeye çalışıyordu.

1846’da , birden bire üniversiteyi bırakıp köy hayatına dönmeyi karalaştırdı. 
Halası onu bu kararından vazgeçirmeye çok çalıştı isede muvaffak olamadı. 
Tolstoy, Yasnaya-Polyana’ya çekildi. Orada tabiatın ve aynı zamanda mujiklerin 
sefalet ve izdırapları içine daldı. Köylüleri ziyaret ediyor; onların yaşayış ve 
işleriyle alâkadar oluyordu. Fakat çok geçmeden anladı ki giriştiği iş kolay bir 
iş değildi. Her yerde sefalet ve cehaletle karşılaşıyordu. Görenekleri, fenalıkları, 
itimatsızlıkları yenmek güçtü. Bir yıl gayret boşa gitmişti. Artık köy hayatı ağır 
gelmeye başladı. Moskova’ya döndü. Orada gençliğin bütün sefalet hayatına 
daldı. Kumarda çok para kaybetti. Onu bu yaşayıştan kurtarmak için zabit olan 
kardeşin Nicolas yanına çağırdı.
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Kafkasya seyahati ve Kafkasya yaşayışı Tolstoy üzerinde derin bir sükunet 
ve tefekkür tesiri yapmıştır. Güzel ve ihtişamlı tabiatı bol bol temaşa ediyor, 
Kazaklarla konuşmaktan zevk alıyordu. Bilhassa Yerochka adını verdiği ihityar 
bir Kazak, hayatının rind ve realist felsefesiyle Tolstoy’u çok alâkadar ediyordu. 
Tabiat içinde ve onun kanunlarından başka hiçbir kanun tanımayarak hür ve mesut 
yaşayan bu halkla kendini mukayese ettikçe utanıyor ve acınıyordu. Mesken ve 
davar tedarik ederek, ve hatta bir Kazak kızıyla evlenerek burada tabiatla başbaşa 
kalmayı bile düşündü.

Tolstoy’un yazıcılık kabiliyeti Kafkasya’da uyanmıştır. İlk yazısı olan 
“Çocukluk” 9 Temmuz 1852 de bitti. 1853 Kırım savaşında zabit olarak bulunan 
Tolstoy harbin bütün facialarını görmüştü. Nasıl Kafkasya’da tabiatın ilahi 
güzelliklerini ruhunu sindirmişse, Sivastopol savaşında da beşer ızdırabının ve 
ölümünün büyüklüğünü, hayatımızı idare eden gayrimeşru kanunların tezatlarını 
duymuştu.

Bu askerlik hayatı içinde yazılarına devam etti: “Gençlik”, “Sivastopol 
Hatıraları” , “Kazaklar” gibi eserleri bu zamanın mahsûlleridir.

1857 de Yasnaya-Polyana’da kısa bir müddet oturduktan sonra Avrupa 
seyahatine çıkıyor, İsviçre, Almanya ve Fransa’yı dolaşıyor. Bu seyahat onda 
terakki hakkındaki inanışını sağlamlaştırmış gibi oluyor. Fakat Paris’te bulunduğu 
sıralarda adalet namına yapılan bir idama şahit olunca bu inanı sarsılıyor. Kafanın 
vücuttan ayrılarak, sepetin içine düştüğünü gördüğü zaman bütün mevcudiyeti ile 
hiçbir terakki ve fikir nazariyesinin bu işle telif edilemez olduğunu anlıyor.

Tekrar Yasnaya-Polyana’ya döndüğü zaman ruhu ızdırap içindedir. Köylüler 
için bir mektep açıyor. Bu talim ve terbiye faaliyeti ona tatlı görünüyorve iştde, 
yazıcılık mesleğindeki sarih yalancılığı bulmuyor. 1859’da tekrar Avrupa’ya 
gidiyor ve seyahatindeki maksat da talim ve tedris usulleri hakında tetkikler 
yapmaktır. Dönüşünde Yasnaya-Polyana’da meccani ve örnek mektep açıyor. Kız 
ve erkek 40 çocuk okuyor ve mektebin adında bir de terbiye mecmuası çıkarıyor.

Mektep ve mecmua 3 yıl kadar devam etti. Mujilerin sefaleti Tolstoy’u 
çok müteessir ediyordu. Çocukların işlerine muhtaç olan köylüler birer birer 
çocuklarını çektikleri için talebe azalmıştı. Herşey Tolstoy için dayanılmaz bir 
hal aldı. Vücutca olduğu kadar maneviyatça da hastalandı. Herşeyi bıraktı. Hür 
ve geniş havayı teneffüs ederek tabii bir hayat yaşamak için Başkırların diyarına 
gitti.
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Tolstoy 23 Eylül 1862 de Sophie Andereevna ile evlendiği zaman kendisi 34, 
karısı da 18 yaşında idi. Bu aile hayatı içinde hayatın umumi manasını araştırmak 
hususundaki mesaisinden vazgeçmiş görünüyor; bütün vaktini ailesine sadık 
karısı ve çocukları ile meşgul olmakla geçiriyordu. Fakat bu huzur devrinde 
bile Tolstoy’un derunî manevi hayatı ile, dış yaşayışı arasında büyük bir tezat 
duyulur. Atla kırlarda gezinmesine, avlanmasına, kroke oyununu sevmesine 
rağmen, bu devrin mahsulleri olan “Harp ve Sulh”, “Atına Karanma” kitaplarıda 
onun ilerdeki düşüncelerinin tohumlarını bulmak mümkündür.

Bu derin düşünce yaşamanın sebebidir. Niçin yaşıyoruz? Suali.

Evlenme, saadeti ve yeni vazifeleriyle bu suali onun zihninden silmiş 
görünüyordu. Ailesinin ve kendisinin ekmeğini kazanmak için günde 12 saat 
çalışmaya mecbur olan bir adamın “neyin ve niçin yaşıyorum, bunu bilmeden 
yaşayamam!” demesi için esasen vakti yoktur. Fakat Tolstoy, hayatını alnının teri 
ile kazanmaya mecbur değildi. O büyük bir bolluk, sevgi, saygı ve şöhret içinde 
yaşıyordu. Kalemi, bir maişet vasıtası değil boş vakitlerinde kullandığı bir âletti.

Kolay ve tatlı yaşayış yıllarının sonlarında, ihtiyarlığının arefesinde Tolstoy’un 
önünde şu sual dikildi: “Böyle yaşamaya hakkın varım? Çalışıyorum, bir gaye 
takip ediyorum ve her şeyin bitmek üzere olduğunu, ölümün yanı başımda 
dolaştığını umuyorum.”

Şüphenin ne vakit onu tam sarsmaya başladığımı tahmine imkân yoktar. 
Fakat o bu izdırapdan kurtulmak için derunî büyük bir cidal yapıyor. 
Zengin olacağım, yeni bir maikhanem olacak; sonra? Gogol, Puşkin, Şekspir, 
Moiler’dendahameşhurolacağım; sonra?...-Hayatım durdu, yaşadım, çalışdım, 
ilerde yürüdüm ve bir uçurumun önüne geldim; Önümde bir harabeden başka 
bir şey yok. Mesul ve bahtiyarım, artık yaşamamalıyım...”

Bu karanlık düşünceler onu intihar teşebbüsüne kadar götürür. Bu ızdıraplı 
muammadan kurtulmak için ya ölmek yahut ne olursa olsun yaşamanın hikmetini 
bulmak lâzımdır. Filozafları okuyor, dinleri karıştırıyor, uzlet hayatının vecdi 
içinde benliğini saran muammaya cevap vermeğe çalışıyor ve nihayet çetin hayat 
yolunu aydınlatan düsturlarını buluyor:

1) Hayatın manasının izah eden ve yaşatan hakiki imanı ilk Hıristiyanlıktır, 
bu günkü Hıristiyanlık değildir.

2) İnsan kendi ellerinin emeği ile yaşamalıdır.
3) Kötülüğe kötülükle mukabele etmemeli.

Mistik bir filozof olan Tolstoy artık ölünceye kadar bu düsturlarına sadıktır.
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Köylü gibi yasıyor, emlakinden vazgeçiyor, kilise ile, hükümetle bozuşuyor, 
karısı ile arası açılıyor.

Bir kitabında (Quelle est ma foi?-Librairie Stock, Paris) dünyada mesut 
yaşamanın şartlarını yukarıdaki düsturları içinde izah ediyor:

Sâadetin birinci şartı, kökten, güneşten, temiz havadan, bütün tabiattan istifade 
edebilmektir.

İkinci şart, çalışmaktır. Sevilen ve serbestçe seçilen bir çalışma; sonra sakin 
ve derin bir uyku, iştiha veren bedenî bir çalışına.

Bahtiyarlığın üçüncü şartı aile, dördüncü şartı da bütün insanlarla samimî ve 
hür bir münasebet tesisidir.

En nihayet beşinci şart da sıhhat, hastalıksız ölümdür.

Tolstoy’un esas fikirleri erken teşekkül etmiş olmakla beraber yavaş yavaş 
tekemmül ederek sağlam ve kati suretle yerleşebilmesi 50 yaşlarına doğru 
olmuştur. Türlü buhranlar geçirdi; Fakat her buhran mutlak surette marasî 
değildir. Her tekamülün buhran devreleri, mücadele zamanları vardır.

Tolstoy’un şüphesi, ihtidasına kadar, sırf fikri bir hadisedir. Bu şüphe, onu 
daima hakikati aramaya sevketmiştir.

Manevî buhran Tolstoy’u intihara sürüklüyor. Fakat o, bu sürüklenmeye 
galebe çalmıştır. Yasnaya Polyana’ya kapanıyor ve orada hayatın yeni ve nikbin 
bir telakkisini kabul ediyor; ve tezatları bir tek nefhum içinde toplayabiliyor: 
Allah’la yaşamak ve Allaha hizmet etmek. Allah mefhumu onda ideal, Büyük 
bütün manasınadır.

Spinosa’da, Şopenhavr’da olduğu gibi Tolstoy’da âlem insanın kendi kudretinin 
mahsulüdür. Fakat Spinoza’da âlemin batini ruhu Yahuva, Şepenhavr’da 
irade olduğu halde, Tolstoy’da bu ruh ve esas Spinoza’nın ve Şopenhavr’m 
telakkilerinin ortasında bir kuvvettir. Bu kudret tabiatın görülmeyen kudretile 
insan iradesi arasında esrarlı bir çeşit misaktır.

Şopenhavr gibi Tolstoy’da bir zaman ideal ve hayat imanını kaybediyor.

Bütün mevcudiyetini kaplayan bir isyanla geriliyor ve ölümü tek kurtuluş 
çaresi olarak buluyor. Şüphe onu yenmiş gibidir; fakat mağlup olmuyor. Seniyeti 
kaybetmiyor ve selameti mistisizimde bulduğuna kani olarak bedbinlikden 
kurtuluyor ve daha siyada stoik oluyor
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Nazari olarak stoisizm ferdin ahlakına istinad eder. Bu mezhep nefis İslahının, 
vicdan murakabesini vaiz eder; fakirliği ve tezavuu yükseltir.

Hayat felsefesi bakımından stoik olan Tolstoy, realist mistisizmine rağmen 
esasen bedbindir. Fakat bu bedbinliği öldürücü ve cesaret kırıcı bir bedbinlik 
delildir.

Tolstoy, Lükres gibi tabiata hücum etmez. Onun bedbinliği teskin edicidir; 
yalnız beşer cemiyetlerininmüesseselerini, hurafelerini şiddetle tenkid etmiş; 
içtimai kıymetleri sarsmak istemiştir.

Tolstoy hayatının ve meşguliyetlerinin en çoğunu terbiye meselelerine 
hasretmiş değildir. Hakikate varmak aşkı onu bu sahada da meşgul olmaya 
sevketmiştir. Terbiyevî telakkileri, uzun düşüncelerinin muhtelif safhalarındaki 
fikri haletinin akisleridir.

Tolstoy, 23 teşrinievvel 1910 karısına şu mektubu yazıyor; “Benim gidişim 
seni kederlendirecek. Buna ben de müteessirim; fakat başka türlü yapmama 
irnkan olmadığına da inan. Evde vaziyetim, müsamaha edilemez bir hal aldı. 
Başka sebeplerden bahsetmeyelim ama ben şimdiye kadar yaşamış olduğum lüks 
hayatını artık yaşayamam. Benim yaşımdaki ihtiyarların yaptığı gibi uzlet içinde 
yaşamalıyım. Rica ederim, nerede yaşadığımı öğrensen bile gelip beni arama. 
Senin beni buluşun kararımı değiştiremez, fakat hem senin, hem de benim 
vaziyetlerimizi güçleştirir.

Benimle afifane geçirmiş olduğun 48 yıllık hayat için sana teşekkür ederim. 
Bu hayat devrinde, senin bütün kusurlarını affediyorum, sen de benimkileri 
affet. Gidişimle hadis olan yeni vaziyeti olduğu gibi kabul et...”

Yasnaya-Polyana’da bu mektubu yazarak karısına bırakan Tolstoy, evden 
kaçıyor.. Kimseye, görünmek istemiyor. Bulunduğu yeri gizlemeye uğraşıyor.

Birkaç gün Şamandıra manastırında kalıyor. Orada da gizli olduğuna emniyet 
edemiyor. Oradan kimseye haber vermeksizin bir mektup bırakarak kaçıyor 
(31 Teşrinievvel 1910). Trene atlıyor; fakat hastadır. Kendisine refakat eden kızı 
Aleksandra ile birlikde seyahatine devam ediyor. Astapona istasiyonunda artık 
yoluna devam edemeyecek haldedir. İniyorlar. Durak memuru onu istasyonun bir 
odasında misafir ediyor. Tedavisine çalışılıyor. Fakat hastalık ilerlemiştir; Tolstoy 
6 Teşrinisani 1910 da Astapovo’da ölüyor.

Yayınlanmamış makale
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16- Rusya Maarifi Hakkında Rapor

(Eğitimci, yazar, araştırmacı Dr. Niyazi A ltunya’nın eski Türkçe yazıdan 
çevirisiylej

Rusya Maarifi Hakkında Rapor

M aarif hayat ve teşkilatı hakkında tetkikatta bulunmak üzere Rusya ya  giden 
Müsteşar Nafı A tu f ve Heyet-i Teftiş iye Reisi Rızvan [Rıdvan] Nafiz beylerin 
Vekâlete takdim ettikleri rapor aşağıya dercedilmiştir:

Sosyalist Şûralar Cumhuriyetleri İttihadı Teşkilatı [Birliği] Esasiye 
Kanunu’nda [Anayasası] İttihadın selahiyeti haricinde bırakılan hususatta bütün 
cumhuriyetler müstakildir. Maarif işleri de bu meyandadır. İttihada dahil bulunan 
her cumhuriyetin ayrı bir maarif komiserliği vardır. Bu komiserlikler memleketin 
ihtiyacat ve şeraiti nazar-ı dikkate alınarak terbiye faaliyetlerini tanzim ederler. 
Bunun için her cumhuriyette maarif teşkilatı, talimatname ve programlar az çok 
tekâlüf etmektedir [farklılıkgöstermektedir], Mamafi terbiye faaliyetlerine hakim 
olan fikirler, terbiyenin istinat ettiği prensipler, istihdaf ettiği [hedeflediği] gayeler 
birdir.

Bize, tetkikatımıza başlamadan evvel Rusya maarifi hakkında bizzat bir 
fikir edinmemizi teminen küçük bir risalede R.S.F.S.R (Rusya Sovyet Federatif 
Sosyalist Cumhuriyeti kelimelerinden ihtisar[/r/.ra/fr?7£j]) yani Rusya Şûralar 
Cumhuriyetleri İttihadı Komiserliğinin mesai-i esasiyesi şu surette icmal 
edilmektedir:

a) Milli iktisadın sosyalist prensiplerine göre tekâmül ve inkişafını temin 
ve bilhassa şehirlerde ve köylerde istihsal kabiliyet ve kudretini tezyit etmek 
[artırmak] ,

b) Halka komünizm esasına göre siyasi bir terbiye vermek,

c) R.S.F.S.R dahilindeki halkın milli medeniyetlerini umumi harsa esas teşkil 
edecek veçhile inkişaf ettirmek.

Yalnız Rusya Cumhuriyeti’nin değil bütün Sovyet Cumhuriyeti’nin mesai-i 
esasiyesi bu çerçeve içine girebilir. Biz zamanımızın büyük bir kısmını Rusya’da
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geçirdik. Komiserlikte bütün dairelerin şefleriyle temas ettik; onların faaliyet 
ve tasavvurları hakkında malumat aldık. Mtiesseseleri ziyaret ederek ve onları 
içlerinden görmeğe çalışarak Leyli [yatılı] mekteplerde talebenin hayatına 
iştirak ederek ve muallimlerle görüştük. Köylere gittik, köy evlerini gördük, 
köylünün hayatiyle alakadar olduk. Fabrikalara girdik ve becerikli, münevver 
amale yetiştirmek maksadiyle fabrikaların yanında açılan mektepleri dolaştık. 
Raporumuz bu ziyaretlerin intibalarını ve bu tetkikatın neticelerini ihtiva 
etmektedir.

Rusya’dan sonra İttihadın en büyük Cumhuriyeti olan Ukrayna’da az kaldık. 
Fakat kısa süren misafiriyetimiz esnasında Ukrayna’nın maarif vaziyeti hakkında 
malûmat topladık.

Rusya’yı ziyaretimiz tatil aylarına tesadüf etti. Tetkikatımızı bir buçuk 
aya sıkıştırmak mecburiyetinde idik. Bu bir talihsizlikti. Mekteplerin faaliyet 
zamanlarında Rusya’ya gelmemiz ve üç dört ay burada kalmamız mümkün 
olsaydı tetkikatımız daha vâsi ve şümullü [geniş ve kapsamlı] olurdu. Bununla 
beraber yaz aylarında da mesailerine devam eden müesseselerde, bilhassa 
tecrübe istasyonlarında günlerce kalmak ve merkez devairinde [dairelerinde] 
riiesa [reisler, amirler] ve memurlarla, müfettişlerle muhtelif meseleler hakkında 
görüşmek suretiyle zamanın azlığını telafiye ve bu mevsimsiz ziyaretten mümkün 
mertebe fazla istifade teminine çalıştık.

Rusya’da Moskova ve Leningrad’ı, Ukrayna’da Kiyef ve Odesa’yı ziyaret 
ettik. Daha çok şehir görmek, daha çok müessese ziyaret etmek mümkündü. 
Bunu doğru bulmadık, tetkik sahamızı genişletmek istemedik; kuş bakışıyla fazla 
müessese görmeğe; sahası dar, fakat ciddi bir tetkiki tercih ettik.

Rusya’da ve Ukrayna’da kaldığımız müddet zarfında her iki cumhuriyet 
maarif rüesa ve memurları büyük bir mihmannürazilik [misafirperverlik] 
gösterdiler. Müesseselerde samimi ve ve dost tezahüriyle karşılandık. Vazifemiz 
bizi mütehassis eden [duygulandıran] bir nezaketle teshil edildi [kolaylaştırıldı]. 
Bundan mütevellid şükranlarımızı burada ifade etmeği bir vazife addediyoruz.
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Merkez ve Mülhakat |Bağlı Kuruluşlar\ Teşkilatı

Mefkureleri itibariyle bütün dünya devletlerinden ayrılan yeni Rusya’nın 
umumi manzarası Çarlık Rusyası’nınkinden büsbütün başkadır. İhtilali yapanlar, 
ihtitalin eserini muhafaza etmek endişesiyle Rusya’da çarlığa ait herşeyi birden 
değiştirmek ve komünizm çerçevesi içinde yeniden teşkil etmek istemişlerdir.

İşin başında bulunanlar, hükümeti idare edenler bu neticeyi istihsale 
[olmaya] matuf mesainin çok müşkül şerait [koşullar] dahilinde cereyan ettiğini 
itiraf etmekle, ancak bütün müşkülatı azim ve iman ile yeneceklerinden emin 
bulunmaktadırlar.

Yeni rejimin beka [kalıcı olması] ve devamı nokta-i nazarından en mühim 
vazife şudur:

Yeni prensip ve fikirleri halka indirmek; halkın siyasi ve içtimai terbiyesini 
ikmal eylemek; yeni devlet şeklini imanla muhafaza ve müdafaa edecck bir nesil 
yetiştirmek için icabeden tedbirleri ittihaz, talim ve terbiye faaliyetlerini buna 
göre tanzim, maarif müessesatını devletin gayelerine göre yeniden teşkil etmek 
ve işletmek...

Bu vazife ve bununla alakadar hususat [hars ve sanayi-i nefise işleri gibi]
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maarif halk komiserliğine [narkompros ’a] mevdudur [verilmiştir], (Bu kelime; 
maarif halk komiserliği manasına gelen narodoni komiseriyat pros ve şeçenya 
kelimelerinin her birinden alınan üç harfle vücuda getirilmiştir.) Narkomprosun 
başında bir halk komiseri bulunmaktadır.

Maarif-i Umumuyi Komiseri, Cumhuriyet Merkez İcra Komitesinin uzv-u 
icraiyesi [yürüme organı] olan ve onun tarafından teşkil edilen “Halk Komiserleri 
Meclisi” azasındandır. Cumhuriyet Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 30 ve 31. 
maddeleriyle R.S.F.S.R halk komiserlerinin vaziyetleri tayin edildiği gibi maarif 
halk komiserliği de teşkil edilmiştir.

Teşrin-i Evvel [Ekim] İhtilalinden beri M aarif Komiseri, Lunaçarski yoldaştır. 
Lunaçarski kıymetli bir muharrir, birkaç lisanda sühulet [kolaylıkla] ve selahiyetle 
ifade-i merama [kendisini ifadeye] muktedir yüksek bir hatiptir.

Moskova’ya muvasalatımız günü [vardığımız gün] kendisini ziyaret ettik; bizi 
büyük bir samimiyet ve nezaketle kabul etti. Türkiye maarif heyetinin Rusya’yı 
ziyaretini mühim bir hadise olarak telakki ettiğini ve Rusya Maarifi hakkında 
esaslı fikirler edinmemizi temin için her türlü teshilatın irae edileceğini [kolaylığın 
gösterileceğini] söyledikten sonra maarif teşkilatına ve hareketlerine geçti. 
Maruz kaldıkları müşkilatı ve bu müşkülat karşısında sarfına mecbur oldukları 
himmetin büyüklüğünü tasvir ve çok geri bir halk kitlesini manen yükseltmek 
için çok hararetli ve yorucu bir faaliyete ihtiyaç olduğunu, Rus mekteplerinin 
komünist pedagojisi esasatı dahilinde tekâmül ettiklerini, mekteplerin seviyesi 
nokta-i nazarından iyi, iyiye yakın ve geri olmak üzere üçe taksim edilebileceğini, 
adetleri mahdut olan iyi mekteplerin muallimlerin yetiştirilmesi hususunda mühim 
bir vazife ifa ettiklerini, diğer iki kısım mekteplerin de iyi mektepler seviyesine 
yükseltilmesi için maarif hayatını idare edenlerin çok çalıştıklarını beyan etti.

Lunaçarski, Rusya maarifinin henüz tecrübe ve tahavvül [dönüşüm] safhasında 
bulunduğunu, katedilen mesafenin kısa olduğunu itiraf etmekle beraber, şimdiye 
kadar elde edilen tecrübelerin şayan-ı istihfaf [hafifsenir] olmadığı kanaatini 
beslemekte, mevcut maddi, mali müşkülata rağmen komünistlik sisteminin 
mesaisiyle mutlaka gayelerine erişeceğinden emin bulunmaktadır. Narkomprosun 
devair-i esasiyesi ber-vech-i âtidir [birimleri aşağıda olduğu gibidir]:

1 - Teşkilat ve İdare Dairesi,
2- Devlet Şûra-yı İlmiyesi,
3- İçtimai Terbiye Dairesi,
4- Mesleki Tedrisat Dairesi,
5- Siyasi Terbiye ve Mektep Harici Tedrisat Dairesi,
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6- Milli Ekaliyetler Dairesi,
7- Ulum ve Sanayi-i Nefise Dairesi,
8- Matbuat Dairesi,
9- Devlet Bütçesine Bâr [Dahil] Olmayan Müessesat Dairesi.

Komiserin müsteşar vazifesini gören üç kollegi vardır. Bunlar komiserin 
merkezde bulunmadığı zaman onun namına komisetrlik vazifelerini rü’yet ederler 
[görürler], Kolleglerin her biri bir dairenin reisi veya müdiir-ü umumisidir [genel 
müdürüdür].

Yukarıda zikrettiğimiz daire müdür-ü umumilerinin maiyetlerinde şube 
şefleri vardır. Bunlar müdür-ü umumilerin riyaseti altında içtima ederek dairenin 
umumi faaliyetlerine ait mesaili [konuları] münakaşa ve intaç ederler [sonuca 
bağlarlar]. Komiserin riyaseti altında kollegler ve bazı daireler rüesası toplanarak 
kollegyumu [Genel Müdürler Kurulu] teşkil ederler. Bugünkü kollegler, Siyasi 
Terbiye Dairesi Reisi Krupskaya (Lenin 'in refikası), Şûra-yı İlmi Reisi Pukrovski, 
Tedrisat-ı Milliye Müdür-ü Ulmumisi Kadorovski’dir.

Rapora merbut şema KomiserlikTeşkilatım vazıhan [açıklıkla] göstermektedir. 
Her bir dairede (Şema-1) görüldüğü veçhile muhtelif seksiyonlarda tefrik 
edilmiştir [ayrılmıştır]. Bu daire ve seksiyonların vazifeleri aşağıda tasrih 
edilmiştir [açıklanmıştır]:

1- Teşkilat ve İdare Dairesi: Komiserliğin mali hususatı, evrak muamelatı, 
inşaat ve sicil işleriyle ( Bu dairede yalnız müdür-ü umumilerle müdürlerin sicili 
bulunmaktadır. Muallimlerin sicilleri mahalli idareler tarafından tutulmaktadır.) 
meşgul olmakta, kanun projelerini ve talimatnameleri ihzar [hazırlar] ve Maarif 
Komiserliği M ecmuasfnı neşretmektedir.

2- Devlet İlim Şûrası: Komiserliğin dimağıdır [beynidir]. Şûra pedagoji, 
siyasi terbiye, teknik tedrisat, sanay-i nefise [güzel sanatlar], ulum ve fünun 
[bilim ve teknoloji] ve vilayet tedrisat programlarını tetkik şubelerine ayrılmıştır. 
Programları tanzim, maarif siyasetini idare ve takip edilecek metotları tespit, 
tatbikatta elde edilen neticeleri tetkik eden ve terbiye ve tedris meselelerinde 
mekteplere direktif veren şûradır.

Her daire kendisine ait meseleler için tanzim ettiği programları ve projeleri 
şûraya tevdi eder. Şûra bunları Pedagoji ve Pedaloji Enstitüleri’ne verir. 
(Halihazırda Rusya'da biri Leningrat’ta, diğeri Moskova'da olmak üzere bu 
neviden iki enstitü mevcuttur. Mektep dahil ve haricinde terbiye meseleleriyle

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li  M im a rı 4 1 5



ilmi olarak iştigal eden bu müesseseler umumi pedagoji, metodoloji, psikoloji, 
pedaloji, kitap, tenezzüh [gezi] işleri, kulüplerde mesai gibi muhtelif ihtisas 
şubelerine ayrılmıştır.)

Enstitü azaları; Rusya’nın ilmi otoriteleri herkesçe tasdik olunan profesörlerdir. 
Enstitünün mütalaasını aldıktan sonra şûara bunlar hakında kararını verir ve 
alakadarlara tebliğ eder. Bilumum enstitüler, ilmi tetkikat müesseseleri, müzeler, 
meşherler [sergi, teşhir yerleri] şûarının nezaret-i İlmiyesi [bilimsel gözetimi] 
altında bulunmaktadır.

Şûra-yı ilmi [bilim şurası] azaları ; bir sene müddetle halk komiserliği 
tarafından tayin olunur. Şûarının umumi içtimalarına komiser veya onun namına 
şûra reisi riyaset eder. İçtimalara encümen-i ilmi azalan, başlıca ilmi müessesat 
müdürleri, muhtar [özerk] cumhuriyetlerin ve milli ekaliyetlerin mümessilleri 
iştirak ederler. Fakat muhtar cumhuriyetlerin mümessilleri yalnız kendi arazileri 
dahilindeki ilmi müessesat ve mektepler hakkında rey dermeyan etmek [oy 
vermek] selahiyetini haizdirler.

3- İçtimai Terbiye Dairesi: Tek iş mektebi, terbiye-i umumiye, preoskuler 
terbiye, küçüklerin içtimai ve hukuki himayesi, anormallerin terbiyesi, 
muallimlerin seviyesini ila [yükseltme], terbiyevi tecrübe istasyonları şubelerine 
tefrik edilmiştir. Bu daire aşağı yukarı bizim ilk ve orta tedrisat [genel] 
müdürlerinin vazifelerini ifa etmektedir.

4- Mesleki Tedrisat Dairesi: Mesleki terbiye ve tedrisat ve yüksek tedrisat 
işleriyle meşgul olan bu daire beş şubeye ayrılmıştır:

i) Yüksek mektepler ve darülfunun,
ii) Amele fakülteleri (rabfak),
iii) Teknikumlar (muallim mektepleri, pedagoji teknikumu adı altında bu 

şubeye merbut bulunmaktadır),
iv) Amelenin ilk derecede mesleki terbiyesi,
v) Yüksek mektepler ve darülfünun müdavimlerinin terfihi.

Bu dairenin bu seneki bütçesine teknikumlar için 12, yüksek mektepler için 
28, amele fakülteleri için 14.5 milyon ruble raz’edilmiştir [konulmuştur]. Geçen 
sene bütçesinde teknikumlar için mevzuu [söz konusu] tahsisat 7, âli mektepler 
için 28, amele fakülteleri için 8 milyondu. Gelecek sene tahsisatın şu miktara 
iblağı düşünülüyor: Teknikumlar için 18, âlimektepler için 50, amele fakülteleri 
için 14.5 milyon. Bu dairenin reisi kolegler meyanındadır.
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5- Sivasi Terbiye D airesi: Teşkilatı diğer dairelerden daha vâsi [geniş] olan bu 
daire on şubeye tefrik edilmiştir. Bu daire halkın siyasi ve bedii [zevk] terbiyesine 
hizmet etmek, içtimai ve fikri seviyesini yükseltmek, komünizm prensiplerini 
halka indirmek hususunda şayan-ı dikkat ve takdir bir faaliyet göstermektedir. 
Diyebiliriz ki, yeni Rusya bu daireden çok şey beklemektedir. Bu dairenin 
şubeleri ber-vech-i âtidir:

(i) Köyde terbiye,
(ii) Evde terbiye,
(iii) Kulüpler,
(iv) Bedii terbiye,
(v) Okuma yazma bilmeyenlerin tasfiyesi,
(vi) Komünist gazetesi,
(vii) Kütüphaneler,
(viii) Kitabiyat,
(ix) Tetkik tenezzühleri[inceleme gezileri],
(x) Resim, grafik, program, seyyar sinema vs...

Bu dairenin başında Lenin’in refikası Krupskaya-Ulyanova yoldaş 
bulunmaktadır. Knıpskaya; Rusya’nın siyasi hayatında mühim bir rol ifa etmekte 
ve kuvvetli bir nüfuza malik bulunmaktadır. Kendisi kollegyuma dahildir. 
Ekaliyetlere elifba hazırlayan, okuma yazma bilmeyenlere kitap tab’ettiren 
[bastıran] bu dairedir. Bu sahada çalışacak muallimler için bu daire bir mecmua 
neşrediyor. Ayrıca bir yövmi [günlük] gazete çıkarıyor. Her sene bir milyon 
kişi okuma yazma öğreniyormuş. 1933 senesinde Rusya’da okuma yazma 
bilmeyenlerin tamamen tasfiye edilmiş olacağı iddia ediliyor.

Ümmiliğin [okumayazmazlığın] tasfiyesi için mektep muallimlerinden istifade 
ediliyor. Bunlar haftada 2-3 ila 4 ders veriyorlar. Buna mukabil maaşlarından ayrı 
olarak 17-18 ruble tahsisat alıyorlar. Her sınıfta 25-30 talebe ve bu tarzda çalışan 
40 bin mektep mevcuttur. Ayrıca teşebbüs-ü şahsi [özel girişimler] de bu daireye 
yardım etmektedir. Bu maksatla mektep açanların talebe başına 2-3 ruble alması 
kabul edilmiştir. Sınıflar [dersler] üç-dört ay kadar devam etmektedir. Kulüpler, 
kütüphaneler bu dersleri bitirip okuma yazma öğrenenlerin bilgilerini tevsi 
etmekte [genişletmekte] ve onlarda mütalaa zevkini uyandırmaktadır. Bu daire 
tab ettirdiği levhalar ve risalelelerle bir taraftan halka faideli malûmat vermeğe 
diğer taraftan komünizm fikirlerini telkine çalışıyor. Şimdiye kadar üç mıntıka 
tasfiye edilmiştir: Moskova, Leningrad, Uyanova ve Vozinesenk mıntıkaları. 
Gelecek sene on iki departman daha tasfiye edilecektir.
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Bu daire ayrıca Terbiye-i İçtimaiye Dairesi ile müştereken mekteplerdeki 
Teşrin [Ekim] Çocukları, Piyoniye [pionnier] Uşin Komünist Teşkilatı’na da 
nezaret etmektedir. Siyasi Terbiye Dairesi, devlet bütçesinden bütün bu faaliyetler 
için 13 milyon, mülhakat [katma] bütçelerinden bu maksatla 15-17 milyon ruble 
alıyor.

6- Nesrivat Dairesi : İdare ve kontrol, Rus lisanı, ecnebi lisanları ve tiyatro 
şubelerine ayrılmıştır. Bu daire daha ziyade matbuatın [basının] faaliyetlerini 
murakabe ve tanzim, neşriyata ve temaşa [sahne] hareketlerine nezaret vazifesiyle 
meşguldür.

7- İrat [Gelir] Getiren Müessesat Dairesi : Devlet neşriyatı, turistler, musiki 
teşkilatı, tiyatro, sinema şubelerine ayrılmıştır.

8- Milli Ekalivetler TAzınlıklarl Talim Komitesi : Münhasıran R.S.F.S.R 
dahilindeki ekaliyetlerin talim ve terbiyesi işleriyle meşgul olmaktadır.

9- İlmi Müessesat. Müzeler. Yüksek Sanat Eserleri Dairesi : Bu daireye 
akademinin tecrübe istasyonlarının mesailerini teshil [kolaylaştırma], ilmi 
tecrübelerin icrasını temin, kütüphanele nezaret, âbideleri muhafaza, parkları, 
ilmi bahçeler, her nevi müzeleri, hükümet tiyatrolarını, musiki müessesatını idare 
etmek vizefesi tevdi edilmiştir. Dairenin şubeleri ber-vech-i âtidir:

(i) İlmi şube,
(ii) Sanat şubesi
(İÜ) Tabiat [bedii kıymeti olan park, bahçe ve ormanların muhafazası]
(iv) Emlak-ı milliye [saraylar vs.]
(v) Tarihi âbideler
(vi) Müzeler.

Teftişat

Rusya’da maarif müessesatı merkez, mıntıka ve kaza müfettişleri tarafından 
teftiş ve murakabe edilmektedir. Merkez müfettişleri, İdare ve Teşkilat Dairesi’nin, 
Teşkilat ve Teftiş Şubesi’ne merbutturlar [bağlıdırlar]. Mamafi vazifelerinin 
icabatına ve mahiyetine göre diğer dairelerle de münasebette bulunurlar.

Merkez müfettişlerinin taşininde namzetlerde [adaylarda] aranan evsaf ber- 
vech-i âtidir [nitelikler aşağıdadır]:

a) Yüksek tahsil (Tatbikatta pek nadir olarak bu şartın nazar-ı dikkate 
alınmadığı vakidir)
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b) İlk ve orta mekteplerde en az beş sene muallimlik

c) Muayyen bir müddet için idari staj.

Bunlardan maada [başka] namzetlerin siyasi hayatları itibariyle şayan-ı itimat 
[güvenilir] bulunmaları, yani ya doğrudan doğruya fırkaya [Komünist Partisi ne] 
mensup olmaları veyahut da komünist prensiplerine merbûtiyetlerinin [bağlılığın] 
anlaşılmış olması lazımdır.

Evvelce maarif müfettişlerini hazırlayan bir müessese mevcut değildi. 
Bugün bu vazifeyi Komünist Terbiye Akademisi’nin Teşkilat ve Teftiş Fakültesi 
yapmaktadır. Bu sene akademi, Cumhuriyetin eyalet ve kazalarına elli maarif 
müfettişi vermiştir. Bundan maaada muallimleri teftiş vazifelerine hazırlamak 
üzere Moskova’da kurlar da açılmıştır. Son defa Cumhuriyetin elli iki eyaletinden 
gelen doksan iki muallim bu kurumaları ikmal etmiştir [tamamlamıştır],

Teftişat muayyen bir sahaya, müessesatın bir kısım faaliyetlerine münhasır 
olmayıp umumidir. Merkez müfettişleri ilk ve orta mekteplerin idare, tedris ve 
terbiyevi bütün hususatını tetkik selahiyetine maliktirler. Teftişat esnasında bir 
mütehassısın yardımına ihtiyaç hasıl olursa müfettiş bunun için ya merkeze 
veya bulunduğu mıntıkanın maarif idaresine müracaat eder. Mesleki tedrisat 
müessseleriyle umumiyetle eyalet müfettişleri meşgul olmaktadır. Yüksek 
mekteplere gelince; bunların teftişini komiserlik, Cumhuriyetin ilmi otoriteleri, 
herkesçe müsellem [güvenilir] pedagoglarından müteşekkil bir komisyona havale 
eder.

Rusya’da maarif müfettişlerinin adedi ihtiyaca tekabül edememekkedir. 
Merkezde asgari 24 müfettiş bulunmak lazım gelirken 15 müfettiş vardır. 
Eyaletlerin büyük ve mühim olanlarında 3-4, küçüklerinde yalnız bir müfettiş 
bulunuyor. Kazalarda vasati yüz maarif müessesesine bir müfettiş düşmektedir.

Müfettişlerin adedini çoğaltmak, liyakatli unsur bulmaktaki müşkülat 
dolayısıyla kabil olmamaktadır. Teftiş hizmetinenakledilen iyi bir muallimin 
mektebinde boş bıraktığı yeri doldurmak kolay olmuyor.

Bugün merkez müfettişlerinin aldıkları maaş miktarı 15 rubledir. Seyahat 
esnasında merkez müfettişi maaşının dörtte biri kadar seyahat masrafı alır. Eyalet 
ve kaza müfettişlerinin seyahat masrafları bu nisbette verilir. Maaşları mahalli 
bütçeden tesviye olunur ve 30 ila 120 ruble arasında tahavvül eder [değişir].

M aarif müfettişlerinin hukuk, vazife ve selahiyetleri talimatnameler, 
komiserlikten verilen emirlerle tayin ve tahdit edilmiş, bu vazifelerin suret-i ifası

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v r im in in  M ü lk iy e li M im a rı 4 1 9



ve muhtelif mektep tiplerinin suret-i teftişi de “Terbiye-i Umumiye Teşkilatçısına 
Yardım” ismindeki risalede gösterilmiştir.

Çarlık zamanında müfettişler kanunlar, talimatnameler ve programların maarif 
müessesatında suret-i tatbikini murakabe ve müşahedat ve intiabaatını merkeze 
arzeden memurlardı.

Aynı zamanda mektepleri siyasi nokta-i nazardan da kontrol eden bu 
müfettişler hürriyetperver muallimler tarafından korku ve nefretle karşılanırlardı. 
Teşrinievvel [Ekim] ihtilalini takip eden ilk senelerde maarif teftişatı yeni 
teşkilatın intizam dairesinde çalışmasını temin eden sıkı ve yorucu bir 
murakebeden ileri gidemedi. Bilahare teftişata yeni bir şekil ve istikamet verilmek 
lüzumu hissedildi. Komiserlikte müfettişlerle yaptığımız hasbihalde bize temin 
edildiğine göre bugünkü müfettişler, vazifelerini müessesatta yalnız kusur 
aramak, raporlarını komiserlik dairelerine göndermekten ibaret olan memurlar 
değil, müdür ve muallimlerin itimat ve muhabbetle bekledikleri kıymetli ve hayr- 
hah [y>ardımsever] rehber ve mürşitlerdir. Müfettiş Veksler yoldaş bir sualimize 
cevaben bize demişti ki: “Biz müfettişi, mürebbilerin miirebbisi olarak telakki 
ediyoruz. Sovyet müfettişleri, eski müfettiş enmuzecinden [tipinden] bilhassa bu 
vasıfla ayrılır.”

Merkez müfettişleri, beşer hafta devam etmek üzere senede beş defa teftiş 
seyahatine çıkarlar: merkezde bulundukları zaman merbut bulundukları dairenin 
idari mesaisine iştirak ederler.

Her müfettiş muhiti, mahalli şerait ve ihtiyacatı tetkik ile işe başlar. Bundan 
sonra müessesata gider. Mekteplerde talim heyetleri ve talebe ile; çocuk evlerinde 
mürebbiler ve çocuklarla; kıraat ezberlerinde, kulüplerde müdavimler ve zairlerle 
[ziyaretçiler] temas eder ve müesseselerinin umumi vaziyetleri hakkında 
esaslı malûmat toplamaya çalışır. Bu tetkiki müteakip teftişatının neticelerini, 
ittihazını muvafık gördüğü tedbirleri alakadarlarla münakaşa ve icabederse 
onların mesaisine iştirak eder. Çok defa vukufundan, tecrübesinden istifade 
edilecek muallimlerle sendika mümessilleri, Sovyet ve Komünist Fırka azalan da 
müfettişle birlikte çalışır.

Müfettiş, müesseselerde talim ve idare uzuvlarıyla ayrı ayrı temasta 
bulunabileceği gibi, leftişatm hitamında bir şehrin ve hatta bir eyaletin 
muallimlerini bir merkeze davet ederek umumi hasbihalde bulunabilir.

Rusya’da müfettişlerin icrai selahiyctlcri yoktur. Hatta bir memur veya
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muallime muvakkaten işten el çektirmelerine bile müsaade edilmemiştir. Teftişat 
esnasında buna ihtiyaç hasıl olursa mıntıkanın maarif amirini keyfiyetten haberdar 
etmek mecburiyetindedir. Yalnız müstesna ahvalde müfettişler merkezin emri 
ve mıntıka maarif müdürlüğünün muvafakatiyle icrai mahiyette tedbirlere de 
tevessül ederler.

Her müfettişin tetkikat ve teftişatının neticelerinden icra komitelerini, sendika 
teşkilatlarını, Sovyetleri haberdar etmesi ve davet vukuunda mıntıkanın maarif 
vaziyeti hakkında onlara tafsilat vermesi, mütalaalarını söylemesi lazımdır. 
Müfettişlerden ayrıca gittikleri mıntıkalarda mahalli matbuat vasıtasıyla talim 
ve terbiye meseleleri hakkında mektep işçilerini tenvir ve irşat etmeleri de 
istenmektedir. Teftiş esnasında zuhur eden meseleler mahalli maarif idaresiyle 
hallonulur. Bu mümkün olmadığı takdirde tahkikat neticeleri en kısa bir zamanda 
merkeze bildirilir.

Teftiş raporları kolleglerden birinin riyaseti altında bütün merkez şuabat-ı 
idaresi [yönetim birimi] mümessillerinden müteşekkil bir komisyona tevdi edilir 
ve bunların birer suretleri de teftiş edilen mıntıkanın maarif müdürüne verilir. 
Komisyon, raporları tetkik ettikten ve müfettişlerin şifahi [sözlü] izahatını 
dinledikten sonra verdiği neticeleri, kendi kanaatlerini uzun ve delaile müstenit 
[kanıtlara dayanan] birer raporla kollegyuma arzeder; raporların muhtelif 
kısımlarının birer suretlerini çıkararak alakadar dairelere gönderir. Bu raporlar 
arasında şayan-ı dikkat müşahedeleri, mütalaaları ihtiva edenler “Yeni Mektebe 
Doğru, Terbiye-i Umumiye” gibi mecmualarla neşredilir.

Müfettişler, İlmi Şûra’nın tabii azası meyanma dahil değildirler. Yalnız gerek 
İlmi Şûara ve gerek kollegyum bazı meseleler hakkında kendilerinden şifahi veya 
tahriri [yazılı] malûmat talep edebilir.

Rusya’da alelumum terbiye faaliyetleri amele ve köylü teftiş ve murakebe 
komiserliğinin teftişatına da tabidir. Bu teftişat tamamen siyasi bir mahiyeti 
haizdir. Amele ve köylü murakebe komiserliği müfettişleri ile maarif müfettişleri 
arasında herhangi bir ihtilafa meydan vermemek için tertip edilen içtimalarda 
müşterek faaliyet programları tanzim ve teftişattan sonra raporlar mübadele edilir.

Eyalet müfettişleri, teftişatın netayici [sonucu] hakkında hasbihalde bulunmak 
ve teftiş faaliyetlerinin Cumhuriyet talim ve terbiye hayatı için daha faideli ve 
müessir olması çarelerini araştırmak, muhtelif terbiye meseleleri hakkında nokta-i 
nazarlarını [görüşlerini] tespit etmek maksadiyle merkez müfettişlerinden birinin 
riyaseti altında toplanmaktadır.
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1922 senesinde bilumum maarif müfettişlerinin iştirak ettiği bir kongre inikad 
etmiş [toplamış] ve Cumhuriyet maarifine müteallik muhtelif meseleler hakkında 
beyan-ı mütalaa eylemiştir [görüş bildirmiştir].

Vilayetlerde Maarif Teşkilatı

Gobuno [Goubono] Vilayet Maarif Dairesi, Vilayet İcra Komitesi dairelerinden 
biridir. Beş kısımdan müteşekkildir:

1. İçtimai Terbiye (Birinci ve ikinci derecede mektepler, prosküler terbiye 
ve çocuk evleriyle meşguldür),

2. Mesleki Terbiye (Münhasıran mesleki tedrisat ile iştigal etmektedir),
3. Siyasi Terbiye,
4. Neşriyata Nezaret,
5. Ekaliyet Teşkilatı,
6. Muhasebe Dairesi.

Kazalarda maarif dairesinin yalnız içtimai ve mesleki terbiye şubeleri 
mevcuttur. Maarif ve sıhhiye daireleri müşterektir. Şimdi bunhları ayırmak için 
kuvvetli bir temayül mevcuttur. Vilayet maarif teşkilatı, merkez teşkilatının 
küçük bir numunesidir.

Bu teşkilatta her kısmın başında bir mütehassıs bulunmakta ve bunlar 
mekteplere müteallik işleri kendi ihtisasları dairesinde tedvir etmektedirler. Her 
kısmın ayrı müfettişleri vardır. Her vilayetin mahalli maarif idaresinin başında 
vilayet meclisinin intihap [seçtiği] ve maarif komiserlik meclisinin tasdik ettiği 
bir reis bulunmaktadır. Komiserlikle vilayet meclisi arasında ihtilaf hadis olursa 
mesele merkez icrra komitesince halledilir. Vilayet maarif daireleri komiserlikle 
muhabere ve onu muntazaman faaliyetlerinden haberdar etmektedir. Bunlar esaslı 
meselelerde komiserliğin emirlerine göre hareket ederler. Yalnız teferruatta yerli 
ihtiyaç ve şeraiti nazar-ı dikkate alarak icabeden kararları verebilirler. Rusya’nın 
en yüksek ilim ve irfan merkezi olan Leningrad'da maarif idaresine bazı esaslı 
meselelerde bile tecrübe icrası için selahiyet verilmiştir. Devlet İlim Şûrası da 
kendi işlerinden bazılarını Leningrad İlim Usul Şıırası’na havale etmektedir. 
(Şema-2)

Merkezdeki Devlet İlim Şûrası’na mukabil vilayetlerin ilim ve usul şûraları 
mevcuttur. Bu şûraların kararlan maarif idareleri için mutlaka itaat edilmesi lazım 
gelen bir emir mahiyetinde olmayıp sadece bir tavsiye mahiyetindedir. Vazifeleri 
bevveçhi âtidir:
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1. Program ve usul meseleleri münakaşa ve tetkik, Devlet İlim Şûrası’nın 
vilayetlere gönderdiği programların, vilayetlerin ihtiyaçlarına ve şeraitine göre 
ne surette tatbik edileceği hakkında beyan-ı rey ve mütalaa [görüş ve kanaat 
belirtme].

2. Muallimlerin yeni programlar ve usuller dahilinde çalışmaları teshil 
[kolaylaştırmak] için icabeden rehberliği ifa etmek, azaları vasıtasile konferanslar 
vermek.

3. Pedagojik tecrüber yapmak isteyen mekteplerin müracaatlarını tetkik 
etmek ve bunlara muavenette bulunmak.

4. Vilayet maarif idaresinin neşriyat faaliyetlerine iştirak, pedagojik bir 
mecmua neşr [yayınlama], diğer vilayetlerde yapılan tecrübelerin neticeleri 
hakkında beyan-ı mütalaa etmek [görüş bildirmek], muallimlerin tetebbularını 
teshil [araştırmalarını kolaylaştırmak]için bibliyografi hazırlamak, terbiyevi 
neşriyat hakkında tenkidatta bulunmak.

İlim ve Usul Şûrası beş kısma ayrılmıştır. Her kısmın şefi maarif dairesinin bu 
kısımlara tekabül eden kısımlarının reisleridir. İçtimalara maarif dairesinin reisi 
riyaset etmektedir.

Encümenin içtimalarına terbiye ve usul meselelerinde kudretli maruf 
zevat, müfettişler, âli pedagoji mekteplerinde ve tetkik enstitülerinde çalışan 
mütehassıslar da davet edilir.

Ukrayna'da idari taksimat daha küçük mikyastadır. Burada vilayetler 
lağvedilmiş ve kaza taksimatı kabul edilmiştir. Bütün Ukrayna’da kırk iki 
kaza mevcuttur. Kazalar maarif teşkilatı Şema-2’de gösterilmiştir. Bu şemadan 
anlaşılacağı veçhile Ukrayna’da kazalarda icra komitesi meyanına dahil olunan bir 
maarif müfettiş-i umumisi [genel müfettiş] mevcut olup bunun maiyetinde siyasi, 
içtimai, mesleki terbiye ve tedrisat; ekaliyetler, neşriyat ve matbuat müfettişlikleri 
bulunmakta ve bu müfettişlere tâbi olmak üzere dairenin ehemmiyetine ve vezaifin 
kesret [çokluk] ve mahiyetine nazaran 2-6 rehber bulunmaktadır. Nahiyelerde 
merkez icra komitesine dahil bulunan ve nahiye şûrası tarafından intihap edilen 
[seçilen] bir muallim maarif hizmetini idare ve tanzim etmektedir. Bu sene 
münhasıran okuma yazma bilmeyenlerin tasfiyesi [bırakılmaması] mesaisiyle 
iştigal etmek üzere ayrıca bir müfettişin tayini düşünülmektedir.

Ukrayna kazaları maarif teşkilatında R.S.F.S.R’de olduğu gibi ilim ve usul 
şûrası yoktur. Yalnız her şube nezdinde, o şube müfettişinin riyaseti altında
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rehberler ve başlıca mütehassıs ve muallimlerden müteşekkil olmak üzere birer 
encümen mevcuttur.

Bütçe

R.S.F.S.R dahilindeki maarif müesseseleri ya komiserlik bütçesi veya 
mülhakat [bağlı devlet] maarif bütçeleriyle yaşatılıyor. Bundan maada akademi 
gibi mesaisinden bütün ittihat cumhuriyetlerinin istifade edecekleri müesseseler 
Merkez İcra Komitesi’ne merbut olup tahsisatlarını oradan alırlar. Komiserliğin 
bütçe mesaisi şu şekilde cereyan eder:

Evvela her daire kendi ihtiyaçlarını mali hususatla iştigal eden daireye bildirir. 
Bu daire aldığı malûmat üzerine tanzim ettiği bütçeyi esbab-ı mucibesiyle 
[gerekçesiyle] komiserliğe tevdi eder [verir], bütçe lahiyası [raporu] komiserin 
riyaseti altında kollegler ve komiserin intihap ettiği daire reisleri tarafından 
tetkik; icabeden tadilat icra edildikten sonra meclise sevk olunur.

Maarif bütçesi, bize söylediklerine nazaran ihtiyacın dûnundadır [gerisindedir, 
altındadır]. Her sene biraz daha tevsi edilmekle [artırılmakla] beraber memleketin 
müdafaası için fazla para ayırmak mecburiyeti karşısında maarif bütçesini layık 
olduğu derecede genişletmek mümkün olamamaktadır. İhtiyaçlar mütenevvi 
[çeşitli] ve ehemmiyetlidir. İhtilalden sonra yeni prensipler ve esaslar dahilinde 
yeni bir maarif binası kurmak ve bu binayı takviye ve tarsin etmek [destekleyip 
sağlamlaştırma], itiraf etmek lazım gelir ki, çok müşkül bir iştir. Dahili 
muharebeler [iç savaş] esnasında binalar harap olmuş, vesait [ders araç gereci] 
mahvolmuş ve anasır-ı talimiye [eğitim unsuru] azalmıştır. Maarif komiserliği 
bu enkazdan istifade etmeğe çalışmakla beraber bir taraftan yeni bina yapmağa, 
vesait tedarik etmeğe, veya bulduğu vesaiti ikmal etmeğe; diğer taraftan yeni 
programlar dahilinde yeni ve mütekâmil usullerle eski muallimleri hazırlamağa, 
eski muallimlerden kabil-i istifade olanları yeni idarenin arzu ettiği şekilde 
yetiştirmeğe uğraşmaktadır. Bunun için de bilhassa paraya muhtaçtır. Mamafi 
mevcut mali müşkülata rağmen yapılan işler istisgar edilemez [küçümsenemez]. 
Maarif komiserliği bütçesi hakkında vazıh [net] bir fikir vermek ve Sovyetler 
Cumhuriyeti’nin maarife atfettiği ehemmiyeti göstermek üzere 1923-1924 ve 
25 seneleri bütçelerinin ve Çarlık Rusyası bütçesinin bir mukayeseli cetvelini 
raporumuzu raptediyoruz [Cetvel I- Cetvel bu metne eklenmemiş.] Bu cetvelde 
yalnız komiserlik bütçesi değil, mülhakat maarif bükçesinin yekûnu da 
görülmektedir.

Teknikum ve rebfaklar, tâli [orta] mektepler, muallim mektepleri, âli mektepler
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devlet bütçesiyle; diğer mekteplerle kütüphaneler, müzeler mahalli bütçelerle 
idare edilmektedir.

Fabrikalar yanındaki mektepler, fabrikalar tarafından yaşatılmakta, büyük 
devlet kütüphaneleri ile mühim müzeler devlet bütçesinden tahsisat almaktadır.

Bunlardan maada devlet bütçesinden maarif hizmetleriyle alakadar bazı 
müessesat-ı hayriyeye [hayır kurumlarına] de yardım ediliyor. Bazı müesseseler 
devlet tarafından mahsus mebaliğden [özel bütçeden] maada onlara vakfedilmiş 
bedel icarlarından ve talebeden alınan ücretlerden istifade ve bazı mektepler de 
bir kısım ihtiyacatını kendi muhasalatı ile temin etmektedir.

Vilayet bütçeleri şu şekilde ihzar edilir [hazırlanır]:

Bütçe senesi başında maarif müsesseleri gelecek sene için bütçelerini tertip 
ederek muhasebe dairesine gönderirler. Bu dairece bunlar usulü dairesinde 
tanzim olunup olunmadıkları tetkik edilir. Bilahare bütçeler maarif dairesinin beş 
şubesinin müdürlerinden müteşekkil encümene gider ve burada icabeden tahsisat 
ve tadilatın icrasından sonra Vilayet İcra Komitesi’ne gönderilir. Oraca tasdik 
edildikten sonra kesb-i kat’iyet eder [kesinleşir]. Leningrat’ta öğrendiğimize 
göre vilayet bütçesinin yüzde yirmisi maarife tahsis edilmiştir. Gelecek sene bu 
nispetin tezayüt edeceği tahmin ediliyor. Ukrayna kaza bütçelerinin şekl-i tanzimi 
[düzenleme biçimi] aşağı yukarı Rusya’dakinin aynıdır. Kaza maarif bütçeleri 
hakkında bir fikir vermek üzere bu memleketin en büyük bir kazası olan Kief’in 
bütçesini naklediyoruz:

Geçen sene Kief kazasının umumi bütçesi 33.777.409 ruble, maarif bütçesi 
4.777.288 ruble; yani umumi bütçenin yüzde 14.3’ü idi. Bu yekûna belediye 
bütçelerinden muaveneten [yardım olarak] alman para dahil değildir. Bu 
muavenetle nisbet yüzde 30-35’e kadar yükselir.

Mektep Teşkilatı

Sovyet terbiyesine hakim olan efkâr ve temayülat-ı esasiyeyi [düşünce ve 
eğilimleri] şu surette hülasa edebiliriz:

1. Yaratıcı ve müstahsil sai[üretici çalışma] bütün mektep faaliyetlerinin 
mihveri olmalı; çocuk ilk tahsil kademesinden itibaren iş zevk ve sevgisiyle 
yetişmelidir.

2. Tedrisatta çocukları bizzat faaliyette bulunmağa sevk ve onlarda icat
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ve ibda [kendisini ifade] kabiliyetlerinin inkişafına hizmet eden laboraluvar 
mesaisine layık olduğu derecede ehemmiyet atfedilmelidir.

3. Talebeden haraketsizlik ve şuursuz bir itaaat isteyen, ceza tehdidiyle 
onların iradelerini mefluç bir halde bırakan [felç eden] eski inzibat usûlleri yerine 
selfgavimiment [Talebenin kendi kendisini idare etmesi] esaslarını ikame etmek, 
bu suretle mektebi sevimsiz, kasvetli bir muhit olmaktan kurtarmak ve şen, neşeli 
bir yuva yapmak lazımdır.

4. Mektep, kapılarını tabiata ve cemiyete geniş olarak açmalı; birtaraftan ilmi 
gezintilere, tabiat muvacehesinde tedrisata ehemmiyet verilmeli, diğer taraftan 
talebe muhitin içtimai, iktisadi ve siyasi hareketleriyle temasa getirilmelidir.

5. Mektep, bulunduğu şehrin veya köyün yalnız hayatım tetkik etmekle iktifa 
etmeyerek mesaisine iştirak ve birçok hususatta onu tenvir etmek [aydınlatmak] 
mecburiyetindedir.

6. Mektep, gerek ittihat memleketlerinde [birleşen devletlerde] ve gerek 
diğer memleketlerdeki amele hareketlerini büyük bir alaka ve dikkat ile takip 
edecek; talebeyi siyasi hayata yabancı bırakmayacak, onların yarın karışacakları 
siyasi mücadele için lazım geldiği gibi hazırlanmalarına itina edecektir.

7. Kız ve erkek terbiyesindeki ayrılığa nihayet verecek, her iki cinsin 
cemiyetin hayatına müsavi şerait [eşit ¿o^7///ar]dahilinde ve müsavi haklarla 
iştirakleri temin edilecektir.

Maarif müesseselerinin seneden seneye salah kazanmalarını [iyileşip 
gelişmelerini], tekâmül etmelerini gösteren alametler mevcuttur. Komiserlikler 
imkân nisbetinde mekteplerin maddi ihtiyaçlarını temine, manevi vaziyetlerini 
ıslaha matuf tedbirler ittihazında kusur etmiyorlar. Bu sene muallimlerle rehber 
olarak tabedilen kitapların ve risalelerin yekûnu büyük bir miktara baliğ oluyor 
[ulaşıyor]. Konferanslar ve derslerle yeni terbiye hareketlerini takip edememiş, 
yeni usullerle istisnas [temas, alışma] etmemiş muallimlerin yetiştirilmesine de 
çalışılıyor. Bu mesainin biraz geç de olsa muvaffakiyetle tedvic edileceğinden 
[taçlandırılacağından] şüphe etmek için sebep mevcut değildir.

R.S.F.S.R dahilinde tahsil kademeleri yaşlara nazaran şu surette tanzim 
edilmiştir.
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Nev'i Tahsil
I o¿rell„  r^û  I

M eslek  ik m a l K u n l ı r ı  
A m ele fak ü lte le ri 

tc k n ik ıım la r
."MiVJl-l rvuıımııiM
M e k tep le r i

T e k  iş  M ek teb i

fT rt Tip İMk l f  Okhfvf

Yalnız Leningrat’ta fikri seviyenin diğer mıntıkalara nazaran yüksek olduğu 
nazar-ı dikkate alınarak bu vilayet maarif meclisine mektep işlerinde daha fazla 
selahiyet verilmiştir. Burada ilk tahsil diğer vilayetlerdekinden ayrı oharak beş 
sene, orta tahsil de dört senedir.

Ali tahsil sene adedi [yüksek öğrenim süresi] müessselere nazaran tahavvül 
ediyor [değişiyor]. Bu halde ilk tahsil dört, orta tahsil [Leningrat müstesna] beş 
senedir. Bu beş senenin son iki senesinde talebe ihtisasa müteveccih [yönelik] bir 
tahsil görmektedir. Dokuz seneyi ikmal eden talebeye tek iş mektebi şahadetnamesi 
verilir. Tek iş mektebinin haricinde tekııikumlar, fabrika mektepleri, amele 
fakülteleri, sovyeto-komünist mektepler, uzvi ve ruhi noksanlarla malûl çocuklara 
mahsus müesseseler mevcuttur.

Mektepten Evvelki Terbiye

Preskuler [ıokulöncesi] terbiye müessesatı, küçük çocuk yuvaları ve mektepleri 
ile günde altı saat açık bulunan ana mekteplerinden ibarettir. Bu müsseseler 
İçtimai Terbiye Dairesi tarafından idare edilmektedir.

Bize verilen malûmata nazaran 1925 senesi nihayetinde R.S.F.S.R hudutları 
dahilinde çocuk yuva ve kolonilerinin adedi 396, küçük çocuk mektepleriyle köy 
mekteplerini adedi 848’dir. Yuva ve kolonilerdeki çocuk yekûnu 20.877, muallim 
adedi 1.948; küçük çocuk mektepleriyle ana mektepleri talebe yekûnu 43.647,
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muallim adede 2.731’dir. Bütün bu müessesat yalnız 3-8 yaşındaki küçükleri 
kabul etmektedir. Ayrıca yedi yaşındaki çocukların psikolojik teşekküllerine 
nazaran gruplara tefrik edildiği söylenmiş ise de bu yolda ciddi bir tetkikata 
delalet edecek izahat almak mümkün olamadı.

Tedrisat anadilde icra edilmektedir. Bu neviden yalnız bir iki müessese gördük. 
Yalnız bu müşahadelere istinaden bu müesseselerdeki mesainin terbiyevi kıymeti 
hakkında bir hüküm vermek şüphesiz doğru değildir. Leningrat’ta münhasıran 
mektepten evvelki terbiye meseleleriyle meşgul olan bir müzeyi ziyaret ettik. 
Müzenin teşkilatı ve şekl-i faaliyeti hakkında edindiğimiz malûmatı berreçhi âti 
arzediyoruz.

Preskuler [Okul Öncesi Eğitim]Terbiye Müzesi

Leningrat’ta mektepten evvelki terbiye müessselerinin mesaisi hakkında 
tetkikatta bulunmak ve preskuler terbiye fikrini telkin ve neşretmek gayesiyle bir 
müze tesis edilmiştir. Müzenin bir meşheri [sergi yeri], bir kıraat salonu, henüz 
mektebe girmemiş çocuklar için bir köy ve bu köy etrafında bir tenezzüh [gezi] 
mıntıkası vardır. Meşher, berreçhi âti [aşağıdaki] kısımları ihtiva ediyor:

1. Çocuk mesaisi üzerinde muhitin tesiratı,
2. Çocuğun bedeni terbiyesi,
3. Musiki terbiyesi,
4. Resim ve nakış,
5. Havvasm [duyguların] terbiyesi,
6. Harfler ve hesap,
7. Çocuk hakkında tetkikat,
8. Saide [yüksek düzeyde] tasarruf,
9. Oyunlar ve oyuncaklar,
10. Çocuğun mesai odası,
11. Tabiat,
12. Preskuler terbiye sahasında çalışacak mürebbilerin yetiştirilmesi,
13. Halkı tervir.

Müzede mütehassıslar tarafından muntazaman preskuler terbiye mevzuları 
etrafında konferanslar verilir; içtimalar tertip edilir [toplantılar yapılır]. Müze, 
mesaisinin neticelerini muntazaman matbuatla neşretmektedir.

Müze, pazar ve salı günleri saat birden beşe; çarşamba, perşembe, cuma 
günleri ikiden altıya kadardır. Kıraat salonu pazar, çarşamba, perşembe, cuma 
günleri birden üçe kadar ziyaret edilebilir.
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Müzenin kıraat salonunda terbiyevi kitaplar, mecmualar, risaleler ve bilhassa 
mektepten evvelki terbiye meseleleri ve faaliyetleri hakkında neşredilmiş eserler 
bulunmaktadır. Müzenin ziyaretçileri, kıraat salonunun müdavimleri daha ziyade 
mektepten evvelki terbiye müessselerinde çalışanlar, pedagoji enstitüsü talebesi, 
darülfünun müdavimleri, muallimleriyle birlikte tek iş mektepleri ve rebfaklar 
talebesi, piyoniye vejon komünist gruplardır.

Geçen sene içinde müzenin mütehassısları Leningrat mekteplerinde tetkikatta 
bulunmuşlar, diğer şehirlerde de terbiyevi anketler yapmışlardır.

Ezcümle çocuklar tarafından yapılan resimler toplanmış ve bunlardan üç bini 
tasnif edilmiştir.

1926-1927 mesai programına bevveçhi âti maddeler ithal edilmiştir:

1. S. S Molozarski usulüne göre çocuklar üzerinde tetkikat,
2. Mektep çağına girmemiş çocukların oyunları ve oyuncakları,
3. Preskuler terbiye mesaisinde usul-ü tedris [öğretimyöntemleri],
4. Preskuler terbiye meseleleri ve mektep,
5. Küçük çocuklara mahsus bahçeler.

* * *

Çocuk köyü tenezzüh mıntıkası Teşrinevvel [Ekim] Bulvarı üzerindedir. 
Mıntıka on beş çocuğa kifayet edecek tesisata maliktir. Leningrat mekteplerinden 
iki hafta için sıra ile on beşer talebe alınır. Bunlar mıntıkada kaldıkları müddet 
zarfında binayı, bahçeyi tanzim ederler ve müddetin nihayetinde faaliyetleri 
hakında rapor verirler.

Tenezzüh mıntıkasının gayesi:

a) Çocukları en iyi sıhhi şerait (geniş banyosu, temiz hava, iyi gıda, muntazam 
uyku, muntazam sai[çalışma]) içinde bulundurmak.

b) Çocukları tabiata yaklaştırmak ve şehirlerde göremeyecekleri şeyleri onlara 
göstermek.

c) Çocukları yakından tetkik ve muhitin çocuklar üzerindeki tesirlerini kayıt 
ve tesbit etmek.

Mıntıkanın faaliyetleri şu tarzda idare ediliyor:
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- Saat 10’dan 11’e kadar: Bahçe işleri

- Saat 11 ’den 1 ’e kadar: tenezzüh [bahçede, köy tarlalarında, ziraat enstitüsü 
tarlalarında, hayvan sürüleri arasında, çiftlikte]

- Saat 2 ’dcn 4 ’e kadar: Resim vasıtasıyla tenezzüh intihalarının tesbiti.

- Saat 4 ’ten sonra: çocuk bahçesinin temizlenmesi.

Her grup mıntıkadan meterkatmdan [ayrılışından] evvel tıbbi bir muayeneye 
tâbi tutulur, talebenin ayrı ayrı bedeni vaziyetlerine dair cetveller tanzim edilir. 
Mıntıkada yeni kitaplarla haftalık kıraat teşkilatı vücuda getirilmiştir. Ayrıca 
her gruba, kitabın çocuklar üzerindeki tesiratını tetkik için, nebatat [bitki] ve 
hayvanata dair birer kitap verilir.

Mıntıka bütün sene faaliyetine devam eder. Yalnız çok şiddetli 
soğuklarda bir kaç hafta için mesai tatil edilir. Preskuler terbiye müzesinin bir 
müdürü, muhasebe muamelatını tedvir [yürütme] ve divan kâtipliği vazifesini 
ifa ile mükellef bir muavini vardır. Müdür, müze divanı tarafından intihap ve 
Gobuno Komisyonunca memuriyeti tasdik edilir. Müzenin mesaisini divan 
tanzim eder. Divan, terbiye mütehassıslarından, preskuler terbiye, halk terbiyesi 
müessselerinden müntehip mümessillerden müteşekkildir [seçilmiş temsilcilerden 
oluşur].

Mektep Tahsili

Sovyet memleketlerinde ilk ve orta tansil birleştirilmiş ve politeknik tek iş 
mektebi namiyle bir tip vücuda getirilmiştir. Bu mektep 8-17 yaşındaki çocuklara 
açıktır. Rusya’da yaşlara nazaran mektep dokuz grup veya dokuz kura tefrik 
edilmiştir. Mektep meclisi her gruba bir yaş eksik veya üç yaş fazla talebeyi 
kabule karar ifa edebilir. Mektep iki dereceden ibarettir. Birinci derece dört, 
ikinci derece beş gruptur. İkinci derece de ikiye ayrılmıştır: Birinci devre üç, 
ikinci devre iki gruptur.

Birinci devrenin gayesi şu şekilde izah ediliyor: Talebeyi sai vetiresi [çalışına 
süreci] ve teşkilatı ile tabiatın ve içtimai hayatın kanunları ve kuvvetleri ile istinas 
[temas] ettirmek ve Sovyet Cumhuriyeti’nin şuurlu vatandaşları yapmak.

İkinci devre için de şu gaye tayin edilmiştir: Muayyen bir iş için şuurlu ve 
ehliyetli işçiler hazırlamak.
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Birinci devrenin birinci grubuna muayyen yaşta bulunan her talebe 
bilaimtihan [sınavsız] kabul edilir. Diğer gruplara girebilmek için yaşın 
müsadesi ve talebenin bu grupların istilzam ettiği [gerektirdiği] malûmata sahip 
olması icabeder. Mamafi duhûl [g/'/'/'i] imtihanı yoktur. Talebe kendi arzularına 
göre gruplara tevzi edilir ve nihayet iki hafta içinde mektep meclisi derece-i 
muvaffakiyetine [başarı düzeyine] göre kati olarak kabul edileceği grubu tesbit 
eder. Bir gruptan diğerine geçmek ancak mektep meclisinin muvafakatiyle olur. 
Meclis yaz sömestrinden sonra talebenin bir ders senesi içindeki mesaisini nazar-ı 
dikkate alarak grubunu terfi edebilip edemeyeceğine karar verir. Sene nihayetinde 
talebeye terfi-i sınıf [sınav geçme] kağıdı veya herhangi bir vesika verilmez. Her 
mektepte çocukların bir kısmı ile -  daha ziyade amele çocukları -  hususi bir 
teşkilat vücuda getirilmiştir. Bu teşkilatın gayesi doğrudan doğruya siyasidir. 
Bu teşkilata ithal olunan çocuklardan Sovyetler Cumhuriyeti’nin itimatla istinat 
edeceği imanlı ve şuurlu bir nesil yaratmak düşünülüyor. Çocuklar üç kısma 
ayrılmıştır:

October [Ekim] Çocukları, Piyoniyerler, Jön Komünistler [Komsıımollar],

İzcilikten mülhem olan bu teşkilat beden terbiyesini istihdaf etmekle 
[hedeflemekle]beraber, daha ziyade siyasi gayeye doğru kaymıştır.

8-10 yaşına kadar teşkilat içinde bulunanlara October Çocukları.
-  12-14 yaşında bulunanlara Piyoniye ve

Daha büyüklere Komsomol adı verilir.

Bu çocukların mekteplerde hususi bir içtima mahalleri mevcuttur. Onlara tahsis 
edilen odaların duvarları amele hareketlerine ve diğer ittihat mekteplerindeki 
piyoniye faaliyetlerine ait haberleri ihtiva eden gazete maktuaları; bolşevik 
büyüklerinin resimleri, amele ve piyoniye hareketlerini gösteren grafik ve 
diyagramlarla örtülüdür. Bunların erkekleri boyunlarında kırmızı bir boyun bağı, 
kızları da başlarındaki kırmızı başörtüsü ile diğer talebeden ayrılırlar.

Bu teşkilata dahil olan çocuklar mektebin Komünist Partis’ni teşkil ettikleri 
cihetle diğer talebeye nazaran imtiyazlı müsâadata [özgürlüğe] mazhar bir sınıf 
vaziyetinde bulunmaktadırlar.

Bir zamanlar jön komünistlerin mümessilleri mektebin bütün hayat-ı 
dâhiliyesini murakabe hakkına malik bulunuyorlardı. Hatta bazı mekteplerde 
muallimler ders verirken sınıfa girerek muallimi kontrol etmeğe kalkışmışlardır. 
Bilahare mektebin umumi nizam ve ahengi nokta-i nazarından bundan 
tevellüd edecek [doğacak] neticeler düşünülürek bu selahiyetler ref’fedilmiştir
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[kaldırılmıştır]. Komünist partisi ile bu çocuklar arasında sıkı bir temas, bir 
rabıta mevcuttur. Jön komünist teşkilatı temsili, amele bayramlarında bulunur. 
Tezahürata iştirak eder. Nutuklar irad eder. Tek iş mekteplerindeki teşkilat için 
İçtimai Terbiye Dairesi, Siyasi Terbiye Dairesiyle temas eder ve bunlara müteallik 
kararlar müştereken ittihaz olunur.

Bu teşkilattan maada her mektepte bir de Lenin köşesi vardır. Mektebin küçük 
bir odasının veya içtima salonunun bir köşesinde Lenin’in kızıl bayraklarla süslü 
büyük bir portresi ve onun etrafında muhtelif vaziyetlerde resimleri, Lenin’e ait 
birçok hatıraları, çocukların ihtisaslarını ihtiva eden duvar gazeteleri, üstü yine 
Lenin için yazılmış risalelelerle dolu bir masa, bazen Lenin’in bir büstü, küçük 
bir heykeli bulunur. İşte bu mahallin adı Lenin köşesidir. Çocuklar arasında 
Lenin “Baba” diye yad edilir. Bir mektepte küçük çocuklardan birine Lenin’in 
portresini göstererek kim olduğunu sorduk: Bu bizim babamızdın Bizi buraya 
toplayan, bizi kurtaran odur.” cevabım aldık.

Bize verilen malûmata nazaran elyevm [.?*/ anda] Rusya’da piyoneler bir 
milyonu mütecavizdir [aşar]. Komünist Partisi’nde tasfiye yapıldığı gibi, 1924- 
25’te piyonerler arasında da tasfiye yapılmış ve o zaman bunların adetleri tenakus 
etmişse [eksilmişse] de bu sene yeni kabul edilenlerle teşkilat yeniden tevsi 
edi I m i şti r [genişletilmiştir].

1925’te, dahilinde yalnız birinci dcrccesi olan mektepler; 125.626 muallim 
ve 5.259.470 talebe ile 64.124 idi. İkinci derecesi bulunan 8 veya 9 senelik 
mekteplerle köylii gençlere açılmış olan ve daha ziyade zirai bir istikamette 
faaliyet gösteren mekteplerin yekûnu; 47.047 muallim, 1.126.231 ile 3.136’ya 
baliğ [ulaşmış] bulunuyordu. İlk tahsilin mecburiyeti maddesinin 1933 tarihinde 
tamamen tatbikine imkân hasıl olacağı tahmin edilmektedir. Bu müddetin 
kısalmasının muhtemel bulunduğu komünistlik erkanı tarafından temin edildi. 
Fakat bu müddet meselesi daha ziyade memleketin hayat-ı iktisadiyesindeki 
inkişafın derecesine bağlıdır. Binaenaleyh müddetin kısalması mümkün olduğu 
kadar uzaması da muhtemeldir.

İlk tahsilin vasati üç sene sürdüğü, talebenin ekseriyetinin dört senelik tahsili 
ikmal edemedikleri ve bunun da 10-12 yaşında bulunan köylü çocukların zirai 
işlerde büyük bir rol oynamasından, birer istihsal unsunu olmasından ve üç 
senelik tahsilden fazlasına tahammül edememesinden mütevellid olduğu ifade 
edilmiştir. 1924-25 senesinde dört senelik tahsile rağbet edenlerin adedi mahsus 
bir derecede çoğalmıştır. Komiserlikten aldığımız bu malûmat bize verilen 
Fransızca risalelerde [kitapçıklarda] mevcuttur.
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Tek iş mektebinin birinci kısmını bitirenler meslek mekteplerine girerler ve 
muayyen bir meslek için daha ziyade ameli olarak hazırlanırlar.

İkinci kısmın birinci devresini ikmal edenler teknikumlara dahil olarak 
muayyen bir işte orta derecede bir müteahassıs olarak yetişebilirler.

İkinci dereceyi ikmal edenler de imtihanla darülfünunlara, yüksek mekteplere 
girmek hakkını haizdirler. Her iki derecede talebe daha yüksek bir tahsil takip 
etmek istemediği takdirde hayata karışabilir. Programların bu esas dahilinde 
tertibine çalışılmıştır. Biz dört senelik umumi bir kültür üzerine istinat eden ikinci 
kısmın sene adedi üzerinde biraz tevakkuf ettik [durduk]. Diğer memleketlerdeki 
tali [orta] mekteplerin sene adetlerinden bahsettik. Bahusus [Bu arada] ikinci 
derecenin daha ziyade ihtisas kazandırmak hedefine mütereccih bulunması 
dolayısıyla üç seneden ibaret olan birinci devrede talebenin âli tahsiline temel 
teşkil edecek zaruri ve gayri kabil-i tenzil malûmat-ı umumiyeyi [zorunlu olan 
genel kültürü] temin edebilip edemeyeceğini sorduk: “Bu bir program ve usul 
meseledir. Bizim tecrübemiz muvafaakiyetle neticelenmiştir” dediler.

Biz, tek iş mektebi programını tatbik eden, Dalton Planı ile çalışan ve terbiyevi 
hayatını self-gavurment [kendi kendini yönetme] esasları dahilinde tanzim eden iki 
tecrübe istasyonunu ziyaret ettik, bunlardan biri Kaloga vilayeti dahilinde Oyanin 
Skoya İstasyonu’nun araba ile takriben yirmi dakika mesafede tecrübeli ve maruf 
[tanınmış] bir pedagog olmak üzere tanınan Şatski Yoldaş’ın nezaretine verilen 
Burdaya Şirin [Boudraja-Schirn], diğeri de Yasnaya Polyana’da Tolstoy’un kızı 
Madam Aleksandra’nın idare ettiği kolonilerdir. Her iki kolonide üçer gün kaldık. 
Muallimlerle ve talebe ile temas ettik ve tek iş mekteplerinin ne surette işlemekte 
olduklarını yakından görmek ve anlamak istedik.

Ayrıca Moskova’da şehrin merkezinden uzak bir mahalde Radiçiyef tek iş 
mektebini, Leningrad’ta deniz boyunda büyük cadde üzerinde, iki büyük köy 
arasında Starlina mevkiinde ziraate mütereccih diğer bir tek iş mektebini, yine 
Leııingrat’ta Sestroresk kolonisini ve Odcsa’da şehir haricinde diğer bir koloniyi 
gördük.

Leningrat’ta tek iş mektebinin ilk kısmı beş gruba münkasem [ayrılmış] olup 
ikinci kısım yine iki devreye ayrılmak suretiyle dört gruptur. Birinci ve ikinci 
devreler ikişer gruptur. Mamafi, bu ayrılık yalnız Leningrat şehrine mahsustur, 
diğer şehirlere bu yolda tecrübe yapmak selahiyeti verilmemiştir.

Ukrayna’ya gelince: Ukrayna’da tek iş mektebi yine dört grupluk bir ilk 
kısım üzerinde müesses üç grupluk orta kısımdan ibarettir. Orta kısmı bitirenler
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meslek mekteplerine girerler. Tek iş mekteplerine meslek gruplan ilave edilmiş 
ve böylece teknikum ve politeknikumlarla orta ve yüksek muallim mektepleri 
vazifesini gördüğü gibi doğrudan doğruya akademide çalışacakları da hazırlayan 
enstitüye yol açılmıştır. Ukrayna’nın iş mektepleri zirai faaliyetlere daha ziyade 
ehemmiyet vermişlerdir. Bu memlekette sınai az münkesiftir [tutulmuştur]. 
Ahalinin ekseriyeti köylü ve çiftçidir. Mekteplerde ziraat mesaisinin daha fazla 
ehemmiyet kazanması bu sebepten mütevellittir.

Meslek Mektepleri

Rusya’da ihtilalden evvel münhasıran mesleki tedrisatla iştigal eden bir daire 
mevcut değildi. Mesleki mektepler bizde olduğu gibi muhtelif vekâletler arasında 
taksim edilmişti. Şimdi -yalnızca askeri mektepler ile Münakalat [ulaştırma, 
trafik] Komiserliği’ne ait meslek mektepleri müstesna- mesleki tedrisatı Maarif 
Komiserliği tanzim ve idare etmektedir. Meslek mekteplerinin nev’ileri berveçhi 
âtidir [aşağıdadır]:

1. Fabrika ve imalathanelere, zirai müesseselere merbut [bağlı] mektepler 
(ilk meslek mektepleri),

2. Teknikumlar (tali [orta] meslek mektepleri),
3. Amele fakülteleri (rebfaklar),
4. Büyük amelelere mahsus kurslar,
5. Yüksek meslek mektepleri.

Tek iş mekteplerinin ilk kısmı üzerine müesses [kurulu] olup talebesinin 
yaşları 14-17’dir. Bu mektepler ya fabrikalara veyahut zirai, sınai veya ticari 
müesseselere merbut olarak açılırlar. Bunların gayesi; umumi tahsil ve komünist 
terbiyesini ihmal etmeksizin gençleri becerikli ve münevver işçi olarak 
yetiştirmektir. Bunlar üç kısma ayrılır:

a) Sanayi çırak mektepleri,
b) Ziraat çırak mektepleri,
c) Ticaret çırak mektepleri.

1925 Kanunusanisi’nin [Ocak ayının] birinci günü bu nevi mekteplerin 
yekûnu 50.189 talebe ile 540’a baliğ oluyordu. Bu mekteplerin çoğunu sınai-i 
madeniyeye müteallik olanlar [maden sanayisine ait] teşkil etmektedir. Bu 
tip mekteplerden Moskova’da Amon fabrika mektebini ziyaret etmiştik. Bu 
mektep 1920’de bir otomobil fabrikası yanında açılmıştır. Evelce bu müessese 
esliha [silah] imalathanesi iken ihtilalden sonra tadil ve ıslah edilerek otomobil 
fabrikası haline vaz’edilmiştir [konulmuştur]. Fabrikanın tesisatı iyidir. Müddet-i
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tahsili [öğrenim süresi] evvelce dört sene iken şimdi üç seneye tenzil edilmiştir 
[indirilmiştir]. Talebesinin mecmun [toplam] 103’tür. Bu 103 talebeden 15’i 
kızdır. Talebe gruplara şu suretle münkasemdir [ayrılmıştır]:

Birinci grup 36 
İkinci grup 30 
Üçüncü grup 29

-  Sonuncu grup 8

103 Mektepte mevcut şubeler şunlardır:

Tornacı,
Presizyon aletleri,
Freze çilingirlik,
Modelcilik,
Marangozluk.

Talebe mektebin atelyelerinde muntazam mesai programı dahilinde 
çalıştırılmaktadır. Bize talebenin bu atelyelerde vücuda getirdikleri eserleri 
gösterdiler. Talebe evvela bir iki basit aletle basit işler vücuda getiriyor. Sonra 
mesai gittikçe güçleşiyor ve son senelerde bir otomobil amelesinin yapacağı 
işlere başlıyor.

Mektep atelyesinde bu hazırlık mesaisi için icab eden bilcümle vesait 
mevcuttur. Atelye mesaisini hususi olarak ihzar edilen [yetiştirilen] muallimler 
idare etmektedir.

Atelye mesaisi ile tedrisat grupları arasında bir rabıta [bağ] tesis edilmiştir. 
Mamafi sanatta kabiliyeti yüksek olan bir talebe tedrisatta diğer arkadaşları 
derecesinde muvaffak olamasa bile daha yüksek atelyeye geçebilir. Bilakis fikri 
kabiliyeti yüksek ve sanat kabiliyeti dıın [geri] olanlar daha yüksek gruba geçtiği 
halde atelyesiııi değiştiremez. Her gün öğleden evvel üç saat derse, öğleden sonra 
dört veya beş saat atelye mesaisine hasredilmiştir. Son grup talebesi mektep 
atelyesinden fabrikaya geçerler ve orada çalışırlar. O vakit günün altı saati 
fabrikaya hasredilir. Talebe haftada birkaç defa muallimlerinin nezareti altında 
diğer imalathaneleri de ziyaret ederek görgülerini ve malûmatlarını tevsi ederler 
[genişletirler].

Tedrisatta sınıf usulü kaldırılmış ve laboratuvar mesaisi kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh mektepte muhtelif ders şubeleri için ayrı ayrı laboratuvar tahsis 
edilmiştir.
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Talebeye atelye mesaisi için bir ay, laboratuvar mesaisi için iki ay istirahat 
müddeti verilmiştir. Bu müddet zarfında talebe ya başka şehirlere veya velilelerinin 
yanına giderler. Her talebe fabrikadan ilk işe başladığı zaman ayda 12 ruble 
alır. Atelyeler yükseldikçe bu paranın miktarı artar ve son grupta göstereceği 
kabiliyete göre 44 rubleye kadar çıkar.

Mektebin bütün masrafları imalathane tarafından tesviye edilmektedir.

Orta Meslek Mektepleri / Teknikıımlarj

Bu mekteplerin gayesi şu şekilde izah ediliyor:

1. Muhtelif iş şubelerine vasat derecede mütehassıslar vermek ve iyi amele 
hazırlamak,

2. Herhangi bir mıntıkanın ahalisi arasında ihtisas ve ameli malûmatı neşir 
ve tamim etmek.

Teknikumların tahsil müddeti 3-4 senedir. Bu mekteplere kabul olunabilmek 
için talebenin tam 15 yaşında bulunması, tek iş mektebinin ikinci kısım birinci 
devresini veya bir ilk meslek mekbebini bitirmiş olması lazımdır.

Talebe, ne ilk meslek mekteplerine, ne de teknikumlara alınırken metodik bir 
kabiliyet yoklamasına tâbi tutulmamaktadır. Talebenin muhtelif ihtisas şubelerine 
ne surette tefrik edildiklerini, talebenin arzu ve zevklerini mi, yoksa kabiliyetlerini 
mi nazar-ı dikkate aldıklarını; kabiliyetlerini nazar-ı dikkate aldıkları takdirde 
bunu ne surette tayin ettiklerini, bu hususta hangi yollardan gittiklerini, ne 
gibi testler tatbik ettiklerini Mesleki Tedrisat Dairesi’nden öğrenmek istedik. 
Henüz bu mahiyette bir teşebbüs olmadığı, fakat bunun da düşünüldüğü ve bu 
seneden itibaren bu hususta tertibat alınacağı ve vaki olan istizahımıza [açıklama 
isteğimize] cevaben bildirilmiştir Fabrika mekteplerinin atelyeleri için
lazım gelen iptidai meva iver] da diğer mesarif gibi fabrika tarafından temin 
edildiği halde teknikumlara devlet tarafından verilmektedir.

Rusya’da (muhtar [özerk] cumhuriyetler dahil değil) 566 teknikum mevcuttur. 
Teknikumların nev’ileri berveçhi âtidir:
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-  Pedagoji,
-  Umumi ziraat [bunların masrafının beşte biri mahalli bütçelerden temin 

edilmektedir],
-  Tarla zirai ihtisası,
-  Oınan,
-  Kadastro,
-  Tiyatr,
-  Sebze ziraatı,
-  Balıkçılık,
-  Topografya,
-  Sanayi-i ziraiye [ziraat sanatları],
-  Mihanik,
-  İnşaat,
-  Elektroteknik,
-  Kimya,
-  Sanayi-i madeniye,
-  Mensucat
-  Dibagat(Tıpteknikumlarındamüdavat-ıevveliyeyi[ilkyardım]icraedecek, 

köylü arasında sıhhi vesaya [öğüt verme] ve tetebbuatta [araştırmada] 
bulunacak olanlar yetiştirilmektedir.)

-  Traktör,
-  Ziraat makineleri imalatı,
-  Sinema şubesi,
-  Presizyon makineleri,
-  İtfaiye mektebi,
-  Hususi fakülte,
-  Tıp,
-  Ticaret,
-  Kooperatif,
-  Muhasipleri yetiştirme,
-  Emtia-i ticariye [ticari mallar],
-  İdare-i maliye,
-  Muhtelif ticaret şubeleri,
-  Sanayi-i nefise (Resim, musiki, grafik sanatlar),
-  Sınayi-i tatbikiye [uygulamalı sanatlar],
-  Resim muallimlerini ihzar eden [hazırlayan] mektepler,
-  Tiyatro sanatları,
-  Musiki mektepleri.
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566 mektepten 406’sınm bütün masrafı hükümet tarafından deruhte edilmiştir. 
Bunlar için hükümetçe muhtelif senelerde bütçeye mevzuu [konulan] para 
şunlardan ibarettir: Geçen sene 7 milyon, bu sene 12 milyon ruble. Gelecek sene 
bütçesinde 18 milyon ruble teklif edilecektir.

1925 senesi Kanunusanisinin birinci günü teknikumlarda 120.878 talebe ve 
14.134 muallim mevcut olduğu komiserliğin neşrettiği broşürde kaydedilmiştir. 
Biz Moskova’da bir mensucat teknikumunu, Odesa’da da bir ticaret teknikumunu 
ziyaret ettik. Bu neviden mektepler hakkında basit ve icmalli [toplu] bir fikir 
vermek maskadiyle pek yeni bir müessese olan Moskova’daki mensucat 
teknikumu hakkında aldığımız malumatı kısaca arzedeceğiz.

Teknikum muallimleri yüksek meslek mekteplerinde yetiştirilmektedir. 
Yalnız pedagoji teknikumlarının muallimleri âli muallim mekteplerinde ihzar 
edilir [yetiştirilir]. Moskova’da teknik tedrisat için muallim yetiştirmek üzere 
dört yüksek meslek mektebi mevcuttur. Leningrat’ta iktisat ve Moskova’da ziraat 
enstitüleri de bu vaziyeti deruhte etmiştir [üstlenmiştir]. Enstitülerde yetişen 
muallimler bir sene pedagoji kurslarına devama tabi tutulmaktadır.

Ukrayna’da teknikumlar 9 seneyi ikmal eden talebe arasından alındığı cihetle 
âli derecede sayılmaktadır.

Moskova Mensucat Teknikumu

1926 senesi Kânunusanisi’nde [Ocak] tesis edilmiş pek yeni bir mekteptir. Bu 
mektebin bir numune mensucat teknikumu haline gelmesi için büyük masraflar 
ihtiyar ediliyor. Atelyelerin tesisatı çok iyidir. Vesait-i dersiye [ders araçları] 
de mükemmeldir. Bu sene tertip edilen bütçeye nazaran mektebin bütçesi 230 
bin ruble olmak icabediyor. Talebe mevcudu 7’si kız, 60’ı erkek olmak üzere 67 
kişidir. Önümüzdeki sene bu yekûn 200’e baliğ edecektir.

Mektep, tek iş mektebinin yedinci sınıfından imtihanla talebe kabul etmektedir. 
Mektebin muallimlerinden müteşekkil bir heyet berveçhi âti [aşağıdaki] derslerden 
namzetleri [adayları] imtihan ederek talebeyi tefrik etmektedir: Riyaziyat, resm-i 
hatti [çizim], fizik, kimya, ana dili, malûmat-ı iktisadiye ve içtimaiye. Mektepte 
12 muallim vardır. Teknikum üç şubeye ayrılmıştır: Her şubenin birer şefi vardır: 
İplikçilik, dokuma ve atelye şefleri. İdare unsurları berveçhi âtidir:

1 müdür
2 müdür muavini
1 talebe mümesssili
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1 fabrika muhahhası
1 muallimlerin murahhası

Mektepte 12 el tezgâhı ve 24 muhtelif sistemde makine mevcuttur. El 
tezgâhları talebeye en basit ve iptidai aletlerden başlayarak en yenilerine kadar 
göstermek ve nesc [dokuma] sanatının geçirdiği safhalar hakkında bir fikir 
vermeye yaramaktadır. Makineler ve vesait-i dersiye bilhassa İngiltere’den ve 
Almanya’dan celbedilmiş olup en yeni ve mütekâmil olanlar arasından intihap 
edilmiştir [seçilmiştir].

Tedrisat ilk senelerde müşretek olup son senede ihtisas şubelerine nazaran 
ikiye ayrılmakta ve ihtisasa müteallik dersler ilaveten tedris edilmektedir. Ziyaret 
ettiğimiz tarihte mektep hal-i faaliyette [açık] değildi. Ziyaretimiz tatil aylarına 
tesadüf ettiği cihetle müessseyi işlerken göremedik. Mamafi vesaitin, atelyelerin 
mükemmeliyeti ve görüştüğümüz muallimlerin ve şube şeflerinin ehliyet ve 
kudreti bize bu mektebin iyi bir âtisi olduğunu ve muhitine beklenen faideyi 
temin edeceği kanaatini uyandırmıştır.

Amele Fakülteleri [Rehfaklar]

Amele fakülteleri; amele arasında kabiliyetli ve layık olanları en kısa bir zaman 
zarfında yüksek tahsile hazırlamak maksadiyle açılmış olan ve müdavimlerine 
orta derecede malûmat-ı umumiye [genel bilgi] temin eden müessselerdir.

Bu fakültelerde müddet-i tahsil gündüz kurları için üç, gece kurları için dört 
senedir. Tedrisat meccanidir [parasızdır]. Rebfak müdavimleri için aranan evsaf 
şunlardır:

a) Onsekiz yaşından aşağı, otuz yaşından yukarı olmamak,
b) Okuyup yazmak ve tadat ve terkim [sayma ve yazma] bilmek,
c) En az üç sene amelelik etmiş ve istihsal faaliyetlerine iştirak eylemiş 

bulunmak.

Rebfaklara devam edenler hükümetten maaş alırlar (1925 senesinde sanayi 
merkezleri için 23, diğer mahaller için 17 ruble).

1926 senesi maarif bütçesinde bir rebfak talebesinin, maaş da dahil olduğu 
halde umum masarifi ayda 27 ruble olarak tespit edilmiştir. Evvelki senelerde 
bu miktar daha azdı (1924 senesinde 24; 1919, 20,21 senelerinde 11 ruble). O 
senelerde Sovyet Cumhuriyeti iktisaden müşkül vaziyette idi. Bütçede rebfaklar 
için fazla tahsisat ayırmak imkânı mevcut değildi.

C u m h u r iy e t E ğ itim  D e v rim in in  M ü lk iy e li  M im a rı 4 3 9



Amele fakülteleri ikinci kurdan itibaren dört kısma ayrılır:

1. Teknik (yüksek teknik mekteplere hazırlar),
2. Biyolojik (Tıp, baytarlık, âli derecede ziraat müessselerine hazırlar),
3. İçtimai iktisadi (bu neviden lüksek mekteplere talebe yetiştirir),
4. Pedagojik (talebesini pedagoji enstitülerine ihzar eder).

Rusya M aarif Komiserliği, rebfakların ne maksatla tesis edildiklerini şu 
suretle izah ediyor:

“Burjuvazinin iktidar mevkiinde bulunduğu bütün memleketlerde olduğu gibi 
Çarlık Rusyası’nda da köylüye ve ameleye maariften ancak kırıntı halinde bir 
şey düşüyordu. Çarlık Rusyasfnda köylü ve amelenin üç senelik dini mektepte 
öğrendiği yalnız alfabe, dualar ve mezamir [sureler] idi. Nadiren talihin yardımıyle 
birkaç kişi ilk meslek mektepleriyle yüksek ilk mekteplere kadar yükselebiliyordu. 
Bu mekteplerde idari ve teknik işler için nihayet mutavassıt seviyede muti ve 
tâbi insanlar yetiştiriyordu. Amele ve köylü çocuklarının bu haddi aşabilmeleri 
fevkalade müşküldü. 1912’de Duma amele ve köylü intibahının [uyanışının] 
alametleri karşısında yüksek tahsil için bu sınıflara müsaadatta bulunmak [izin 
verınek] lüzumu hissetti. Fakat altı ay süren münakaşalar neticesiz kaldı. Muvakkat 
hükümet de kâfi derecede cesaret gösteremedi. Yüksek tahsil ufuklarının köylü ve 
ameleye tamamen açılabilmesi için Teşrinevvel [Ekim] İhtilali’nin parlamasını, 
bu sınıfların politikada galip mevkiine geçmesini beklemek lazım geldi.

“Binlerce kızıl doktora, mühendise, hâkime, iktisatçıya ihtiyaç hasıl oldu. 
Bunların samimi bir surette yeni iktisat siyasetine, yeni harsa merbut bulunmaları, 
amele sınıfından yetişmiş olmaları, bu sınıfın ihtiyaçlarını, şerait-i hayatlarını 
[yaşam koşullarını] bilmeleri lazımdı. Sovyet Hükümeti bunu temin için yüksek 
mekteplere aleme arasından en iyi ve liyakatli olanları gönderdi ve yetiştirmeyi 
düşündü. Rebfak bu suretle doğdu. Amele ve köylü yüksek mekteplere 
hazırlanmamışlardı. Yüksek mektepler proleter ihtilaline muhalif olanların 
ellerinde idi ve bunlar ihtilal tarihine kadar burjuvaların taht-ı inhisarlarında 
[tekelinde] bulunan yüksek tahsil sahasını proleter istilasına karşı müdafaa etmek 
istiyorlardı. Mamafi amele hukukundan en ufak bir fedakârlığa razı olmayan 
Sovyet Hükümeti bütün müşkülata şuurlu ve şuursuz muhalefetlere rağmen 
gayesinden inhiraf etmedi [hedefinden sapmadı]. Yolunda muteniyane [itina ile] 
ilerledi. Bugün ilk rebfaklar yedinci sene-i devriyesini tes’id [kutlama] ediyor. 
Ve itttihat, amele ve köylü sınıfından kırk üç bin talebeye malik olan yüz rebfak, 
deruhte ettikleri vazifeyi muvaffakiyetle ifa etmekte bulunuyor.”
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Amele fakültkeleri mezunlarına, yüksek mekteplere bilaimtihan [sınavsız] 
girmek hakkı bahşedilmiştir. Fakültelere pek basit ve miitevazi şeraitle kayıt ve 
kabul ve üç veya dört senelik bir tahsili müteakip âli mekteplere bilaimtihan sevk 
edilen amelenin kuvvetli bir temele istinat etmeyen kısa tâli [orta] tahsille yüksek 
tedrisatı nasıl takip edebildiklerini anlamak istedik. Bize elde edilen neticelerin çok 
müsait olduğunu, amele fakültelerinde yetişenlerin iş mektepleri mezunlarından 
daha çok çalıştıklarını ve ameli mümareseleri [uygulamaları] ziyade olduğu 
için onlardan daha fazla muvaffak olduklarını söylediler. Fakat hususi olarak 
yaptığımız hasbihallerden, muhtelif kanallardan gelen ve fikri seviyeleri muhtelif 
bulunan talebe ile âli mekteplerin seviyelerinin iyice düşmüş olduğunu ve rebfak 
faaliyetlerinden elde edilen neticelerin -komiserlik mahfelinin izahatı hilafında
-  pek parlak ve şayan-ı itimat [güvenilir] olmadığını anladık. Mesleki Tedrisat 
Müdürünün amele fakülteleri tahsil müddetinin gündüz kurları içinde dört seneye 
iblağı [çıkarılması] lüzumunun hissedildiğini söylemesi de şayan-ı dikkattir.

Bizim anladığımıza göre rebfaklarm tesisinde daha ziyade siyasi endişeler 
hakim olmuş, yeni rejimin istinat ettiği amele sınıfını tatmin etmek, onlara fazla 
menfaat ve imtiyaz temin etmek düşünülmüştür.

Rebfaklarda muhtelif içtimai sınıflara mensup talebe nisbeti aşağıda 
gösterilmiştir:

Yüzde 66.6 amele, yüzde 24.55 köylü, yüzde 8.79 diğer sınıflar. Bu talebeden 
yüzde 33.76’sı doğrudan doğruya Komünist Partisine ve yüzde 33.76’sı da 
Leninist Komünist Gençlik Cemiyetlerine mensuptur. Fakültelere müdavim 
kadınların nisbeti yüzde 17.92’dir. Amele fakülteleri için bütçede ayrılan para 
muhtelif senelere nazaran berveçhi âtidir:

1924-25 - 8.000.000

1925-26 - 12.000.000

1926-27 - 14.000.000

Amele Kursları

Amele fakültelerinden ve ilk, orta meslek mekteplerinden maada yine mesleki 
mahiyeti haiz olmak üzere yaşları geçmiş amele için ikmal [tamamlama] kursları 
mevcuttur. Bu kursların gayeleri şu surette icmal edilmiştir [toparlanmıştır]:

1. Ehliyetsiz ameleyi, ehliyetli amele kategorisine geçirmek,
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2. Amelenin ehliyetini ve kudretini yükseltmek,
3. Ehliyetli amelelerden ustalar, rehberler yetiştirmek.

Kanunusani’nin birinde 134.037 talebe ile 1385 mesleki kurs mevcuttu.

Yüksek Meslek Mektepleri

Bu mekteplere tek iş mektebi mezunlarıyle teknikum mezunlarından 
mesleklerinde daha fazla yükselmek isteyenler imtihanla, rebfak mezunları 
imtihansız kabul edilmektedir. Âli meslek mekteplerinin gayeleri şu suretle tespit 
edilmiştir:

a) Muhtelif içtimai faaliyetler için mütehassıslar yetiştirmek,
b) İlmi, ameli, fenni müessselerde ve bilhassa âli meslek mekteplerinde 

muvaffakiyetle çalışacak unsurları hazırlamak,
c) Geniş amele ve köylü kitlesi arasında âli tahsili yaymak.

Ali müesseseler, fakültelere ayrılmıştır. Her fakültede bir ilim grubu tedris 
edilmektedir. Yüksek tahsil müsesseselerinin gerek terbiyevi ve gerek idari-mali 
faaliyeti Maarif Komiserliği’nin nezareti altında ifa-yı vazife eden [görevyapan] 
bir prezidyum tarafından tanzim olunur. Bu prezidyum, tedris heyetleri ve talebe 
mümesssilleri ile M aarif Komiserliği’nin yüksek tedrisat faaliyetleri ile alakadar 
şubelerinin, sendikaların, icra komitelerinin gösterdmiş oldukları namzetler 
listesi içinden intihap edilmiş üç veyahut beş kişidir.

Bu mekteplerde tedris edilen bir veya birkaç ilim şubesine taalluk eden 
meseleler bu mekteplerde icra-yı tedrisat [öğretim yapan] eden mualllimlerle 
bu ilimlere intisap eden talebe mümessillerinden müteşekkil bir komisyonda 
halledilir.

Talebe bütün darülfünun [üniversite] teşkilatında temsil edildiği gibi ayrıca 
hususi teşkilata da maliktir. Bu teşkilat Rus İttihadı sendikaları merkez heyeti 
yanında proleter âli mektep müdavimleri merkezi bürosuna merbuttur. Her âli 
tedrisat müesssesinde şu şubeler mevcuttur:

a) Sendikal,
b) Akademik.

Birinci şube daha ziyade idari faaliyetlerde bulunmakta, ikinci şube ilmi 
sahada çalışmaktadır.
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1925 senesi Kânunusanisinin birinde R.S.F.S.R dahilinde 86 yüksek mektep 
mevcuttu. Bunlardan 17’si yüksek sanat-teknik mektebi, 13’ü pedagojik yüksek 
mektep, 22’si ziraat, 25’i tıp, 4 ’ü komrisyal, 7’si sanayi-i nefise [güzelsanatlarla 
ilgili] idi.

Bütün yüksek mektepler muallimleri 12,734’tü. Bu muallimlerin yüzde 16.2’si 
kadındır. Yüksek mekteplerin tedrisatında grup ve laboratuvar usulü vardır. 
Nazari derslerin istihsal mesaisi [üreterek çalışma] ve tatbikat ile telifine çok itina 
ediliyor. Darülfünunlarda, enstitülerde en şayan-ı dikkat şiar şudur: İlim hayat 
içindir. Kief’te darülfünun, bir yüksek muallim mektebidir. Çalışanlar muallim 
olmak üzere hazırlanıyorlar. Âlim olmak isteyenler, ayrı bir kısım teşkil eder ki, 
onlar akademilerin mesaisine iştirak ederler. Esasen Rusya’da âlimler de teşkilata 
girmiştir. Evvelce âlimler beş derece imiş, şimdi üç derecedir. 80 kadar birinci 
sınıf âlim, âlimler teşkilatını tanzim eder. Alim seciyesini haiz olmayanlar, ameli 
müfit [uygulamalı ve yararlı] bir sahaya sevk olunurlar.

Diğer Çocuk Müesseseleri

Rusya’da çocuklar için diğer bazı ümessseseler daha mevcuttur. Bunlar Sıhhiye 
Komiserliği tarafından idare edilen anne ve çocuk evleri, orman mektepleri, 
metruk [terk edilmiş] çocuk müesseseseleri, frengili ve mütevverim [veremli] 
çocuklara mahsus hastaneler, Maarif Komiserliğine merbut öksüz yurtları, 
anormal çocuklara mahsus mektepler, mücrim [suça yönelmiş] çocuklara mahsus 
ıslahhanelerdir.

Anne ve cocuk evleri: hem şehirde ve hem köylerde açılmıştır. Bunlar bir 
taraftan anneleri hariçte çalışmak mecburiyetinde bulunan çocuklara sıhhi bir 
nezaret temin, diğer taraftan levhalar, miiteahassıs doktorlara yazdırdığı risaleler, 
tertip ettirdiği konferanslarla çocuk bakımı hakkında anneleri tenvir [aydınlatma] 
ve böylece çocuk vefyâtının [ölümlerinin] azalmasına hizmet ederler.

Orman mektepleri: bir orman içinde ve sıhhi şeraiti haiz mahallerde tesis 
edilir. Bünyeve zayıf ve hastalıklı çocukların kabul edildikleri bu mekteplerde 
doktorlar ve muallimler birlikte çalışmaktadırlar. Mektebin bütün faaliyetleri 
çocukların vaziyet-i sıhhiyelerine göre tanzim ve gıda meselesinde hususi bir 
ehemmiyet atfedilmiştir.

Metruk [terk edilmiş] çocuklara mahsus müessseler: annleri tarafından 
terkedilen çocuklarla meşgul olmaktadır. Fakat bunların diğer bazı faydalı 
mesaisi daha vardır. Annelere bakmak, onları irşat ve tedavi etmek, çocuk
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bakımında mütehassıs kadınları yetiştirmek gibi. Moskova’da bu neviden bir 
müessseyi ziyaret ettik: Solyenjada Anneleri ve Çocukları Himaye Enstitüsü. 
Enstitü, İkinci Katerin zamanında vilayetlere tevzi edilmek üzere sokaklardan 
toplanan çocuklar için inşa edilen binada bulunmaktadır. Rusya’nın en faideli 
müessesat-ı sıhhiyesinden madut [sayılmış] olan bu Enstitü, bütün masrafını 
devlet bütçesinden alır. İttihat dahilinde bununla mukayese edilebilecek biri 
Leningrat’ta ve biri Harkok’ta olmak üzere iki müessese daha mevcuttur. Fakat 
Leningrat’taki, Moskova’daki gibi devlet enstitüsü adını taşımamaktadır. 
Enstitü, biri annelere ve biri çocuklara mahsus olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Anneler kısmında, annelere doğumdan evvel ve sonra her türlü sıhhi yardımlarda 
bulunur. Çocuklar kısmında bugün beş yüz çocuk vardır. Bu çocuklarla, bu iş 
için yetiştirilmiş yüz on kadın çalışmaktadır. Çocuklar arasında müteverrim 
[veremli] ve firengili olanlar da vardır. Fakat bunlar ayrı dairelerde hususi bir 
itinaya mazhardırlar. Müesseseye gelen çocuklar evvela bir konsültasyona tâbi 
tutulurlar ve bu konsültasyonun neticesine göre muhtelif dairelere tevzi edilirler. 
Müessesenin müdüründen aldığımız malûmata nazaran normal çocuklardan 
yüzde 10’u vefat etmekte olup frengililer ve müteverriınlcr arasında vefiyat 
nisbeti yüzde 15’i bulmaktadır. Çocukların bir kısmı, lüzum hissedilirse kırlara 
gönderiliyor.

Müessesenin en yeni âsar-ı tıbbiye ihtiva eden [en yeni tıp eserlerini 
bulunduran] bir kütüphanesi, bir sergisi ve bir de çocuk bakımında mütehassıs 
kadınları yetiştiren bir mektebi vardır. Sergide annelere faideli olacak herşey 
mevcuttur: Çocuk hıfzıssıhhasına [sağlığına] dair levhalar, muhtelif diyagramlar, 
haritalar, alçıdan ve mumdan imal edilen numuneler, kartpostallar vs... bu sergi 
her zaman herkese açıktır.

Çocuklar küçük yaştan itibaren kendi işlerini kendileri görmeye al ıştırdırlar. Üç 
yaşında mini mini yavruların daire annelerinin nezareti altında sofralarım tanzim 
etmeleri, süslemeleri, neş’e içinde çalışmaları çok hoş bir manzara teşkil ediyor. 
Üç yaşından sonra bu çocuk Sıhhiye Komiserliği’nden Maarif Komiserliği’ne 
tevdi edilmekte ve orası da bunları kendi müesseselerine tevzi etmektedir. 
(Müessese tarafından bize verilen bazı resimlerle kartpostallar Himaye-i Etfal’e 
[Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ’na] gönderilmek üzere melfufen [ekli olarak] 
takdim edilmiştir.)

Kief’te ziyaret ettiğimiz Ortopedi Enstitüsü de çok mühim bir çocuk 
müessesesidir. Öksüz yurtları Maarif Komiserliği’ne merbutturlar. Harb-i 
Umumi [I. Dünya Savaşı], dahili harpler [iç savaşlar], kıtlık dolayısiyle Rusya’da 
devletin himayesine muhtaç yüz binlerce küçük çocuk vardır. Bugün Rusya ve
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Ukrayna Cumhuriyetleri; acilen halli lazım gelen pek mühim bir içtimai mesele, 
bir çocuk meselesi karşısında bulunuyor. Bunlar için açılan müesseseler ihtiyacın 
çok dûnundadır [gerisindedir]. Öksüz çocukların çoğu açıktadır. Bu kimsesiz 
çocuklar şehirlerin asayişi nokta-i nazarından tehlikeli unsurlardır. Bunlar 
sokaklarda, ormanlarda yatarlar, yol keserler, yankesicilik, hırsızlık yaparlar. 
Hükümet tarafından tazyik edildikleri veya bir şehirde, herhangi bir sebepten 
harmanlayacaklarını anladıkları zaman şehirlerden şehirlere çekirge sürüleri gibi 
hicret ederler. Öksüz yurtlarına yerleştirilenlerden bir kısmı da müesseselerden 
firar ve eski hayatlarına rücû ediyorlar. Hükümet bunları mütemadiyen takip 
ediyor. Rusya’da Rus İttihadı Merkez İcra Komiserliği, mahalli icra komiteleri bu 
mesele ile ciddi bir şekilde meşgul olduğu gibi, Ukrayna Maarif Komiserliği'nce 
bu sene münhasıran bu çocuklarla meşgul olacak bir daire ihdası da takarrür 
etmiştir [kararlaştırılmıştır], Odesa’da, Leningrat’ta, Moskova ve Kiyef’te tek 
iş mektebi programını tatbik eden müteaddit öksüz yurttları gördük. Bunlardan 
bazıları çocuklara muntazam bir tahsil temin eden bir mektepten ziyade onları 
besleyen ve sokaktan kurtaran birer melcedir [sığmaktır].

Anormal çocuklara mahsus mekteplerden yalnız bir tanesini ziyaret ettik. 
Fakat tatil münasebetiyle çocuklar mektepte bulunmadığından, mektebin hayat ve 
faaliyeti hakkında kâfi derecede sarih [açık] malûmat almaklığımız kabil olmadı. 
Burası 7 senelik bir tek iş mektebidir ve sekiz seneden beri hal-i faaliyettedir 
[,faaliyet halindedir]. Ziyaretimizden az zaman evvel Lunaçarski, mektebi ziyaret 
etmiş ve iki sene daha ilavesini ve talebenin âli mekteplere girmesinin teminini 
muvafık görmüş. Mektebin 100’ü leyli [yatılı]\Q 120’si nehari [gündüzlü] olmak 
üzere 220 talebesi mevcuttur. Bu talebeden altmış sekisi kızdır. Leyli talebenin 
kâffesi [/M/wü]erkektir.

İki sene daha açıldığı [eklendiği] taktirde mevcuda elli talebe ilave edilmiş 
olacaktır. Leyli talebe anormal, nehari talebe normaldir. Mektebin nehari talebeye 
kapısını açtığı ilk günlerde diğer veliler çocuklarım buraya göndermekten 
çekinmiş, bilahare talim heyetinin mesaisi nazar-ı dikkat ve takdiri celbetmiş. 
Artık veliler memnuniyetle mektebi ziyaret ve çocuklarını kaydettiriyorlarmış. 
Müdür nehari ve normal talebenin kabulü ile mektebin hayatında şayan-ı 
menuniyet bir tahavvül [değişim] husule geldiğini söylemektedir. Bu iddianın ne 
dereceye kadar doğru olduğunu anlamamız mümkün olamadı.

Mektebin terbiye meclisinde doktorlar, muallimler ve talebe mümesilleri ile 
birlikte ebeveyn de ahz-ı mevki ediyormuş. Diğer tek iş mekteplerinde olduğu 
gibi burada da self guverniman [kendi kendini yönelme] tatbik ve fevkalede iyi 
neticeler istimal [elde] edilmekte imiş.
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Rusya’da muallim adedi, yukarda arzettiğimiz veçhile ihtiyaca tekabül 
etmekten çok uzaktır. Dahili harpler esnasında muallimlerin adedi iyice azalmıştır. 
Sağ kalanlar arasında da yeni idarenin istediği evsafı haiz olanlar mahduttur. 
Binaenaleyh bir taraftan yeni hükümet prensipleri dairesinde çalışacak genç 
muallimleri hazırlamak, diğer taraftan evsaf-ı lazimeyi haiz [gerekli nitelikleri 
taşıyan] olmayan muallimleri yeni zamana göre yetiştirmek icabediyor.

Rusya’da ilk mektep muallimleri pedagoji teknikumlarında hazırlanıyor. 
Tali [ortaöğretim] mektep muallimleri de Pedagoji Enstitüsünde yetiştiriliyor. 
Leningrat’taki Pedagoji Enstitüsü’nü ziyaret ettik. Burası imtihanla dokuz 
senelik tek iş mektebi ezunlarını kabul etmektedir. Şimdiye kadar pedagoji 
teknikumlarını ikmal edenler, Enstitünün ikinci sınıfına kabul edildikleri 
halde, ilk mektep muallimine olan ihtiyaç dolayısıyla bunlara verilen imtiyaz 
reddedilmiştir. Şimdi teknikumları ikmal edenler, birinci sınıfa, fakat bilaimtihan 
[sınavsız] kaydediliyor. Amele fakültelerini ikmal edenler darülfünun şubelerine 
ve diğer âli mekteplere olduğu gibi buraya da bilaimtihan kaydediliyorlar. Yalnız 
anormaller şubesi için imtihan vermeğe mecburdurlar. Diğer âli mekteplerden 
çıkanlar da enstitü tedrisatını takip etmek istedikleri takdirde imtihanla birinci 
sınıfa kabul edilebilirler.

Enstitünün bugünkü mevcudu 3.170 talebedir. Bunlardan 1500’ü leylidir. Bu 
seneye gelinceye kadar leyli olanları bile mecburi hizmete tabi tutulmuyorlardı. Bu 
sene enstitüden çıkanlardan bir kısmının muallimlik etmek istemedikleri nazar-ı 
dikkate alınarak bir kanunla hizmet mecburiyetine tâbi tutulmaları düşünülüyor.

Enstitünün tahsil müddeti dört senedir, talebe üçüncü sınıftan itibaren tek iş 
mekteplerinde tatbikat görmeye başlıyor, üçüncü sınıfta numune mekteplerini 
ziyaret ediyor, dördüncü sınıfta tek iş mekteplerinde bir muallim gibi çalışıyorlar. 
Mektebe girmek için talebe şu derslerden imtihana tâbi tutuluyor:

İçtimaiyat (şifai ve tahriri [sözlü ve yazılı]),
Rus lisanı (şifahi),
Fizik ve riyaziyat.

Enstitüde dokuz şube vardır:

1. Lisan (Rus, Alman, Fransız, İngiliz lisanları ile edebiyat muallimlerini 
hazırlıyor. Bu seneden itibaren bu şubeye Latin, Fin lisanları da ilave edilmiştir).

Muallimlerin Yetiştirilmesi
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2. İçtimai-i İktisadi (Edebiyat, tarih, iktisat ve coğrafya-i iktisadi 
muallimlerini yetiştiriyor).

3. Fizik-Teknik ^Riyaziyat ve fizik mulallimlerini yetiştirmektedir).

4. Biyoloji-Kimya (Tabiat ve kimya muailmlerini yetiştiriyor).

5. Preskuler, Terbiye Dairesi (Mektep tahsili çağından aşağıda bulunan 
çocuklar için müdür rehber ve teşkilatçı yetiştirir).

6. Ruhiyat ve Pedagoji Dairesi (Pedagoji teknikumlarının ruhiyat ve terbiye 
muallimlerini hazırlıyor).

7. İçtimai, Adli Pedagoji Dairesi (Mücrim çocuklarla meşgul olacak 
muallimleri yetiştiriyor).

8. Defektiflerin Terbiyesi Şubesi (Sağır-dilsiz, körler, ruhi maluliyeti 
olanlarla meşgul olacak muallimleri hazırlıyor).

9. Beden Terbiyesi Şubesi fBu sene bu şubenin talebesi az olduğu ve beden 
terbiyesi muallumlerini ihzar eden [hazırlayan] başka bir müessese mevcut 
olduğu için lağvedilmiştir).

Programlarda içtimaiyat, pedagoji, metodoloji; birinciden dördüncüye 
kadar müştereken gösterilmekte ve mesleki dersler programın üçte birini teşkil 
etmektedir. Günde resmen altı saat ders vardır.

Müessese muallimlerinin adedi 352’dir. Bunlardan lOO’ii mektebin daimi 
muallimleridir. Diğerleri başka mekteplerde de vazife sahibidirler.

Şimdiye kadar bütün orta mektep maullimlerini darülfünun hazırlıyormuş. 
Bugün bir kısım muallimler darülfünunda yetişiyor. Fakat doğrudan doğruya 
maullim yetiştirmek gayesiyle çalışan ve bütün faaaliyetleri ona göre tanzim 
edilen enstitünün yetiştirdiği muallimlerin daha kıymetli olduğu beyan ediliyor.

Tatil zamanlarında eski muallimleri yeni mekteplere hazırlamak için kurslar 
açılmaktadır. Diğer taraftan teknik tedrisat muallimlerini hazırlamak için 
Teknoloji Enstitüsü, ziraat muallimlerini yetiştirmek maksadiyle Ziraat Enstitüsü 
kurslar açar. Bu seneden itibaren bu kursların da Pedagoji Enstitüsü'nde açılması 
muvafık görülüyor.
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Mektebin bütçesi talebenin müsmir bir laboratuvar mesaisi yapmasını temin 
edecek derecede kuvvetli değildir. Mevcut vesaitle ancak kırk talebe bir arada 
çalışıyor. Mektep meclisi yirmi talebenin bir arada çalışmasını temin edecek 
vesait istiyor.

Müessese, masrafını Komiserlik bütçesinden alıyor. Hususi varidata da 
maliktir. Fakat miktarı lıaiz-i ehemmiyet [önemli] değildir. Çocuklardan, 
velilerinin sermayelerine nazaran alınan 2-15 ruble ücretle Enstitünün mağaza ve 
evlerinden alınan icar bedelatı bu varidatı teşkil ediyor.

Enstitüye merbut müesseseler şunlardır:

1. İki çocuk bahçesi: (Bunlardan birisinin bütün masraf ve maaşatı Enstitü 
bütçesinden temin edilmekte olup diğeri kısmen halturin namına mevcut fabrika, 
kısmen de Enstitü bütçesiyle yaşatılmaktadır)

2. Bir ücretli çocuk bahçesi: Bu bahçenin yalnız muallim maaşatım Ensitütü 
vermekte ve diğer masraf çocuklardan alınan ücretlerle tenim edilmektedir.

3. Birer ilk ve orta tedrisat mektepleri: Bunların bütün masraflarını Enstitü 
veriyor. Bu sene maarifin vilayet bahçesinden teminine çalışılıyor.

Enstitü talebesi, bir taraftan enstitüye merbut müesseselerde, diğer taraftan 
hariçteki mekteplerde çalışmaktadır.

Mevcut vesait şimdilik noksandır. Müesseseyi ziyaretimiz esnasında 
laboratuvar bütün ihtiyaçları temin edecek şekilde tesis ve en yeni vesaitle teçhiz 
edilmekte idi. Enstitünün on altı binası vardır. Bu binalarda her şube için ayrı ayrı 
mükemmel laboratuvarlar tesisi hazırlığı mevcuttur.

Müessesenin Rus, Alman, İngiliz ve İtalyan lisanlarında 200 bin ciltlik bir 
kütüphanesi mevcuttur. Talebe haftada iki defa kitapları kütüphaneden dışarı 
götürebilir.

Laboratuvarlardan maada miiessesede terbiye müzeleri ve mektep aletlerinin 
ucuz ve kolay bir şekilde ne suretle ihzar edileceğini talebeye öğreten ve 
muallimlere bu hususta rehberlik eden atölyeler de mevcuttur.

Ukrayna’da tâli [ortaöğretim] mektep muallimleri eski darülfünunların 
yerlerine kaim olan [geçen] enstitülerde hazırlanmaktadır. Üniversite yahut 
institut namını alan bu müessese iki büyük kısma ayrılıyor: Terbiye-i İçtimaiye; 
Terbiye-i Meslekiye kısımları. Üç senelik bir tahsili ihtiva eden Terbiye-i İçtimaiye
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kısmında daha ziyade ilk mekteplerin ilk kısımlarına müdür yetiştirilir. İnkılabın 
terbiye sahasında tesisini devam ettirmek ve derinleştirmek için böyle ayrıca bir 
kısım yapmışlar.

Terbiye-i Meslekiye şubesi de üç seneliktir. Bu şube iki kısma ayrılıyor. Bir 
kısmı teknikumlar ve mesleki mekteplere umumi malumat muallimleri yetiştiren 
kısım; diğeri de akademilerde de çalışarak âlim olmak üzere hazırlananları 
yetiştiren kısım.

Pedagoji Enstitüsü

Pedagoji Enstitüsü’nden maada Leningrat’ta bir Pedagoji Enstitüsü mevcuttur. 
Bu enstitü iki yaşındadır ve tamamen ilmi bir gaye takip etmektedir. Üç kısma 
ayrılır:

1. Usul ve Program,
2. Pedagoji ve Psikoloji,
3. Umumi Pedagoji.

Bu müessese maarif sistemleri: teşkilatı ve maarif hareketleri, mektep tipleri, 
mekteplerde tatbik edilecek terbiye ve tedris usulleri üzerinde tetkikat icra, 
muhtelif terbiye meselelerini vilayet terbiye meclisiyle münakaşa etmekte ve 
tetkikatının neticelerini tatbikat sahasına isal etmeğe [ulaştırmaya] çalışmaktadır.

Bu seneye gelinceye kadar Komiserlikle hususi bir şekilde münasebette 
bulunmakta ve faaliyetinin neticelerinden azalarını Moskova’ya göndermek 
ve onlara konferanslar verdirmek suretiyle Komiserliği haberdar etmekte idi. 
Bundan sonra münasebatın resmi bir şekil alacağı ifade edilmiştir.

Enstitünün muhtelif mesai kabineleri vardır:

1. Riyaziyat ve Fizik Kabinesi,
2. Biyoloji Kabinesi,
3. Lisan ve İçtimaiyat Kabinesi,
4. Sanayi-i Nefise Kabinesi,
5. Pedagoji ve Psikoloji Kabinesi,

Bu sonuncu üç daireye ayrılıyor:

a) Psikoloji Dairesi,
b) Beden Terbiyesi Dairesi
c) Defektiflerin Terbiyesi Dairesi.
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Gerek Leningrat’ta ve gerek diğer vilayetlerdeki Pedagoji Enstitüsü 
bilhassa köy çocukları üzerinde esaslı tetkikat icra ve bu tetkikatın neticelerini 
neşretmektedir. Şimdiye kadar bin çocuk üzerinde tetkikat icra edilmiştir.

Enstitünün yeni tesis edilmiş bir ruhiyat laboratuvarı mevcuttur. Fakat bu 
laboratuvar vesait itibariyle henüz o kadar zengin değildir.

Enstitünün son zamanlarda meşgul olduğu meseleler şunlardır:

a) İstihsalat nokta-i nazarından [üretim açısından] mektep programları ne 
suretle tanzim edilmedir?

b) Meslek bilgisi mektep tedrisatı çerçevesine ne şekilde girmeli?

c) Plan Dalton tatbikatı,

d)Mektepte derslerin kompleks \toplu\ tarzda tedrisi.

Enstitü Avrupa’nın muhtelif memleketleriyle ve Amerika ile münasebette 
bulunmakta, kendi tetkikatından onları haberdar etmekte ve onlarla neşriyat 
mübadelesi yapmaktadır.

Enstitünün muhtelif mahallerde aza-i ıııuhabiresi [muhabir üyesi] ve bir 
istihbarat bürosu mevcut olup bu aza-i muhabire vasıtasiyle daire-i tetkikatını 
tevsi etmekte, icabedcn anketleri yapmakta, bundan maada İttihat mekteplerinden 
gelen terbiyevi suallere cevap yetiştirmektedir.

M aarif Vekâleti Mecmuası, Sayı 9, 1 EyliH 1926,İstanbul, Milli Matbaa Sayfa: 
1-44

Dipnot- [.....] ayracı içindekiler metni eski Türkçe yazıdan çeviren Dr. Niyazi Altunya’nm sadeleştirmeleridir.
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IV. Bölüm

Ekler 
Kronolojik Biyografi 

Fotoğraf Albümü 
Nafi Atuf Kansuya Ait Bazı Belgeler 

Başvurulan Kaynaklar
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17- Kronolojik Biyografi

16.01.1891 Doğumu -  (Mehmet Abdülnafi Mekki) - Mekke
1876 Padişah II.Abdiilhamit’in tahta geçişi
1903 Kardeşi Şevket Aziz Kansu’nun Doğumu -  Edirne
1904 ‘Cemiyeti İnkilabiye’ kurucularından -  İstanbul
24.07.1908 2.Meşrutiyetin ilanı
1908 ‘Nesl-i Cedid Kulubü’ kurucusu -  İstanbul (1911 de kapandı)
31.03.1909 31 Mart Olayı
1909 Padişah V. Mehmet Reşat ‘ın tahta geçişi
12.01.1910 M aarif Nazırı Emrııllah Efendi
1910 Mülkiye Mektebinden Mezuniyeti - İstanbul
14.09.1910 Nimet-i Hürriyet Okulu Müdürü -  Edime
14.11.1910 Edirne Vilayeti Maiyet Memuru -  Edime
22.02.1911 ‘Say-ü Tetebbu’ Dergisini çıkartmaya başladı - Edime

8.10.1912 Balkan Harbinin haşlaması
26.03.1913 Edirnenin İşgali
01.05.1913 Biga Terakki Mektebi Öğretmenlik Biga -  Çanakkale
Temmuz 1913 Eşi Ayşe Müfdale Hanım ile evlenir
03.07.1913 Edirnenin Kurtuluşu
13.11.1913 Edime Dartilmuallimin Müdürlüğü -  Edirne
8.02.1914 Vakıf(Darüşşafaka) Mektepleri Md. Yard. -  İstanbul

Ekim 1914 Birinci Diinya Savaşı Seferberliği
7.07.1914 Bursa Darülmuallimini Md. Muavini -  Bursa

Ağus. 1915 Uludağ İzcilik Kampı -  Bursa
13.07.1915 Büyük oğlu Tuğrul A tuf’un Doğumu -  İstanbul
Ocak 1916 Dartilmuallimin Md.Yard. -  İstanbul

27.01.1916 Darülmuallimat Pedagoji Öğr. -  İstanbul
9.03.1916 Müessesat-ı İlmiye Vakfiye Müfettişi -  İstanbul
6.05.1916 Darülmuallimat’da Pedagoji Öğretmenliği

10.07.1916 ‘Muallim’ Dergisini kurdu -  İstanbul
2.10.1916 Sanayi Darüleytamı Müdürü -  Bursa

21.11.1917 Yüksek Ticaret Okulu Müdür Muavini -  İstanbul
1918 Padişah VI. Mehmet Vahidettin tahta geçişi
16.01.1918 Darülmuallimat Ana Muallimleri Pedagoji Öğr. -  İstanbul
16.01.1918 Erkek Darüleytam Müdürü Kadıköy- İstanbul
9.09.1918 Babası Hacı Aziz Emin Paşanın vefatı -  Çamlıca/İstanbul

01.12.1918 Darüleytam Ortaköy Erkek Şubesi Müdürü - İstanbul
1.03.1919 Darüleytamlar İkinci Müdürü -  İstanbul
7.12.1919 Ortanca oğlu Ceyhun Atuf Kansu’nun Doğumu -  Bostancı
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1918-1920
23.04.1920
24.10.1920
20.01.1921 
Şubat 1921
30.01.1921
16.03.1921 
1921
19.07.1921
21.07.1921 
1921-1922 
Kasını 1922
16.11.1922
29.10.1923
01.01.1924

20.11.1924

22.11.1924
22.11.1924 

3.03.1925 
Mart 1925 
1925
20.12.1925
26.06.1927
01.11.1927

01.11.1927
31.01.1928 
27.09.1930

4.05.1931
4.05.1931

19.02.1932
18.01.1933

15.07.1933

1.03.1935
1.06.1934

3.12.1934

: İstanbul’un İşgali 
: TBMM Hükümeti Kuruluşu
: Darülfünun Fenn-i Terbiye Müzesi Md. Muavinliği -  İstanbul 
: Matbuat Umum Md.liiğü Fransızca Mütercimi - Ankara 
: ‘Hakimiyeti Milliye’ Gazetesi Yazıişleri Md.
: Eşi Ayşe Müfdale Hanım’ın vefatı 
: Darülmuallimat Pedagoji Öğr. -  Ankara 
: İkinci eşi Nadire (Kamil) hanımla evlenir 
: Ankara Lisesi (Taş Mektep) Müdürü -  Ankara 
: Sakarya Savaşının başlaması 
: Kayseri Lisesi Müdürü (Birleşik Lise)
: Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa (Özler) Bey 
: Orta Tedrisat Umum Müdürü (Kasım 1924’e kadar)
: Cumhuriyetin İlanı 1. İnönü Hükümeti 
: 2. İnönü Hükümeti, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf 

(Çınar) Bey 
: Maarif Vekaleti Müsteşarı 

Cumhuriyetin ilk Maarif Müsteşarı (15 Kasım 1927’e kadar)
: Fethi Okyar Hükümeti 
: Milli Eğitim Bakanı Şükrü Saraçoğlu Bey 
: 3. Inönii Hükümeti
: Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sup!ıi(Tanrıöver)Bey 
: Küçük oğlu Arman Atuf Kansu’nun Doğumu 
: Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati (Uğura!) bey 
: İstiklal Madalyası verildi
: CHF 3. Dönem Erzurum Milletvekili (1927-1939)/ Maarif 

Encümen Reisi 
: 4. İnönü Hükümeti
: Türk Maarif Cemiyeti (TED) kurucusu, Cemiyet Başkanı 
: 5. İnönü Hükümeti 
: 6. Inönii Hükümeti 
: CHF 4. Dönem Erzurum Milletvekili 
: Halkevlerinin Kuruluşu
: Ankara Halkevleri Başkanı olarak görevlendirildi

: Cumhuriyetin 10.yıl Kutlamaları ‘Kutlama Yüksek Komisyonu’ 
üyesi

: CHF 5. Dönem Erzurum Milletvekili 
: Ülkü Dergisi Sorumlu Müdürü 
: Kansu Soyadını alınması
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1.03.1935 7. Inönii Hükümeti
24.03.1937 Maarif Vekaleti Siyasi Müsteşarı

1.11.1937 /. Bayar Hükümeti
11.11.1938 Atatürk'ün Vefatı-I.İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı 2. Bayar

Hükümeti
28.12.1938 Milli Eğitim Bakanı Haşan Ali Yiicel (5.08.1946’ya  kadar)
26.12.1938 Parti Yönetim Kurulu Üyesi-CMP 1.Büyük Kurultayı
Kasım 1938 Çankaya’da Atatürk’ün mirasındaki eşyalarının CHP temsilcisi

olarak teslim edilmesi
5.01.1939 TBMM Anıtkabir Yer Seçimi Üst Kurul Raportörü

25.01.1939 l.ve  2. Refik Saydam Hükümeti
26.05.1939 CHP 6 Dönem Giresun Milletvekili ( 1939-1943)
26.05.1939 CHP Parti Yönetim Kurulu Üyesi-CHP 5.Kurultayı

1.9.1939 İkinci Dünya Savaşı Başlaması
9.07.1942 1. ve 2. Rüştü Saraçoğlu Hükümeti
8.06.1943 CHP 7.ve 8. Dönem Kırklareli Milletvekili (1943-i 946)
8.06.1943 CHP Parti Yönetim Kurulu Üyesi-CHP 6.Kurultayı

1944 CHP Genel Sekreter Yardımcısı
07.05.1945 Almanya 'nın teslimi ve 2. Dünya Savaşının sona ermesi
31.05.1945 CHP Genel Sekreter Vekili (M.Ş.Escndal’dan sonra)

1946 CHP Merkez Kurulu Parti Divanı Üyesi
11.05.1946 CHP Genel Sekreteri olarak görevlendirme
24.09.1946 CHP Genel Sekreterlikten sıhhi nedenlerle ayrılma isteği
15.10.1946 CHP Genel Sekreterliğinin Hilmi Uran’a devri
7.08.1946 Recep Peker Hükümeti (21.07.1946-Çok Partili Dönem)
1.11.1946 CHP 8. Dönem Kırklareli Milletvekili (1946-1949)

10.09.1947 I. ve 2. Haşan Saka Hükümeti
17.11.1947 CHP 7.Kurultayında Parti Divanı Üyesi
16.01.1949 Şemsettin Giinaltay Hükümeti
28.10.1949 Vefatı
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18 - Fotoğraf Albümü
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Babası Aziz Emin Paşa ve kızkardeşi ile İkinci eşi Nadire Hanımla-1928 
Öndeki kiiçiik çocuk oğlu Ceyhun A t ı f  lıır

Annesi, kayınvalidesi, baldızları ve çocuklarından Arman A t ı f  Ceyhun A tu f ile
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İsmail Hakkı Tonguç, eş i ve baldızları ile kırda

Eşi Nadire hanım ve küçük oğlıı Arman AtufKansıı ile
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Çamlıca ’da oğlıı Tuğrul A tu f’la - 1932 Edirne 'deki evlerinin 
Önünde-1930

Bir köy gezisinde ailesi ile -1934Ankara, Etlik ’teki bağ evinde 
oğlu Arman Aluf'la -  1930

Ağustos 1930 - Karadeniz Vapuru -  Trabzon Seyahati
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Ağustos 1930 - Karadeniz Vapuru -  Trabzon Seyahati

Bir inceleme gezisinde
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Mustafa Necati bey'le bir inceleme gezisinde, 1925-1927 
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Mustafa Necati bey 'le Kastamonu ’da bir inceleme gezisinde

4 6 0

Bir inceleme gezisi - Erzurum-1934
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Eğitimci arkadaşları He

Tercan ’da bir anı 27.7.1934 - Fotoğraf Arkası Notu:
“26.7.934 tarihinde Erzincan yolunda eşkıyalara soyulduktan sonra Tercan 'a 

geldiğimizde Tercan ’da alınmış fo to ğ ra f.. ”
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M aarif Vekaletinde Bakan Vasıf Çınar ile. Bakan Ç ınar’ın sağında Nafı A tu f  
solunda Reşat Nuri, orta sıra soldan beşinci İhsan Sııngıı, 

en arkada ortada İsmail Hakkı Tonguç

1925 1939 1948
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19- Nafi A tu f K ansu’ya Ait Bazı Belgeler
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Gaz/ Mustafa Kemal 'in, Başvekil İsmet İnönü ve M aarif Vekili Vasıf Çınarı ’m  
imzalarıyla Fuat Köprülü ’niin istifası nedeniyle Nafi Bey ’in M aarif Vekaleti 

Müsteşarlığına , Rıdvan Nafiz B ey’iıı Orta Tedrisat Müdürlüğüne atama yazısı
(15 Kasım 1924)
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İstiklâl madalyası
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I-Milli Mücadele esnasında Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Yazı ¡ileri Miidiirii olarak 
hizmetinden dolayı beyaz şeritli 2-İstiklal Madalyası Beratı ve Karar yazısı 

Türkçe-Osmanlıca (26 Haziran 1927)
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Tetkikat icrası için memuren Rusya ya  gönderileceği için siyasi pasaport verilmesi 
hakkında Başvekalet Kararnamesi (9 Mayıs 1926)
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Gaz; Mustafa Kemal 'in, Halkevleri Başkam olarak görevlendirildiğinde 
çektiği telgraf (20 Ocak 1933)

Sicil defteri
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C U M H U R İ Y E T  H A L K  P A R T İ S İ Ankara : 31 Ekin 1945
Ol

C.H .P. D e^ işces  G enel Bagkanı

¡-Başbakan İsmet İnönii ’nün, MEB Siyasi Müsteşarlık görevlendirme yazısı
(24 Mart I937)-üstte;

2-Başbakan İsmet İnönü ’niin ,CHP Genel Sekreterlik görevlendirme yazısı
(31 Ekim 1945)-altta
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2-TBM M ’y e  verilmiş özgeçmişi (1946) -altta
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TBMM3. Dönem CHFErzurum Milletvekili mazbatası (1927)
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TBMM 8. Dönem CHP Kırklareli Milletvekili mazbatası (¡946)
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Heykeltraş Prof Osman Mete Demirbaş tarafından yapılan büstü, (2009)
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