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TEŞEKKÜRLER 

Geçen ekimde Türkiye'ye geldiğimden itibaren bu güne kadar 
y>yle bir lütufkârlık ve işbirliği havası içinde karşılandım ki bü-
ıün ilgililere medyun olduğum yardımlarından dolayı şükran 
borçlarımı eda etmeyi güç buluyorum. Bütün temaslarımda sıcak bir 
utbsî ve meslekî misafirperverlik gördüm. İyilikler ve yardımların 
canlı hatıralarım taşıyorum. Bu yüzden teşekküre borçlu oldukları
mın lütüfkâr hizmetlerini daima takdirle anmayı bir zevk telâkki 
etmeme rağmen, adlarını yazmanın hemen hemen imkânsız olaca
kını görüyorum. Çünkü kayıtlarımı incelediğim zaman böyle bir 
listenin belki yüz elliden fazla isim ihtiva etmesine rağmen yine 
Je tamamlanamıyacağtm anlıyorum. Bu yüzden burada maalesef 
böyle bir listenin ilâvesi mümkün olmıyacakttr. Bununla beraber 
normal çalışmalarının yükü allında son derece meşgul olmalarına 
rağmen buradaki ikâmetimin zevkli ve faydalt geçmesine, vazifemi 

. daha iyi yapabilmeme, müşterek problemlerimizi esaslı kavramama 
her bakımdan yardım eden tamdığtm bütün Millî Eğitim Bakanlığı 
erkânı, millî eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğ
rencilere derin şükranlarımı arzetmek isterim. Hepsine karşı daima 
minnet duygularımı muhafaza edeceğim. 

Vefakârlık ve sadakat la tercüme ederek benimle birlikte ça
lışan arkadaşlarıma bilhassa teşekkür borçluyum. Kendilerine karşı 
medyum olduğum şahsî ve meslekî şükranlarımı hiçbir zaman tam 
olarak ödeyemiyeceğime kaniim. 

Buradaki ikâmetim esnasında Türk çoçukarının yetiştirilmesine, 
hayatlarını vakfetmiş olan bir çok değerli kadın ve erkekle tanış
tım. Bu kadın ve erkekleri sadece tanımak, onları sevmek, saymak 
kendilerine hayran olmak demektir. Pek çoğuyla aramızda dostluk 
ve yakınlık teessüs etti. Amerikalı bir öğretmen sıfatiyle hepsini 
büyük bir gaye uğrunda çalışan değerli meslektaşlarım olarak se
lâmlar, bana karşı gösterdikleri pekçok lütufkârlıktan dolayı en 
\amimi teşekkürlerimi sunarım. 

John J. Kufi 
Universily of Missouri 

Ankara, Türkiye Haziran 1952 
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TÜRKİYEDE ORTA ÖĞRETİM 
Mttşaaedeler, Problemler ve Tavsiyeler 

önsöz: 

Bu raporu hazırlarken yegâne maksadım Türkiye'nin yüksek 
maksatlarına hizmet edebilmek ve gençlerine temin etmiş olduğu 
eğitim sisteminin gelişmesine yardım edebilmektir. Bu ciheti daima 
göz önünde tutarak ingiltere, Fransa, Almanya ve Amerika'daki en 
iyi saydığım eğitim uygulamalarından faydalanmaktan çekinmiyece-
ğim. Burada teori veya tatbikat bakımından ileri süreceğim bütün 
tavsiyelerde göz önünde tutacağım yegâne kriter şu sorunun ceva
bı olacaktır: 

Demokratik bir cemiyette (burada bahis konusu olan Büyük 
Türkiye Cumhuriyetinde) gençlerin gelişimi için en iyi yol han
gisidir? 

Burada bulunduğum ilk aylar zarfında Türk orta dereceli 
okullar hakkında bir kanaat belirtmek veya onları tenkit etmekten 
bilhassa kaçındım. Fakat büyük bir dikkat ve ilgi ile programı ince
lemeğe koyuldum, amaçlarını, başarılarını ve problemlerini anlamağa 
çalıştım. Olgunlaşmamış kanaatler veya ifadelerden dikkatle çekin
dim. Dost ve anlayışlı bir müşahit olduğuma eminim. Hiç şüphesiz 
Amerikan okullarına ve eğitimcilerine faydalı olacak bir çok bilgiler 
de edindim. Vazifemin sona ermek üzere bulunduğu şu sırada 
müşahedelerim hakkında açık kanaatlarımı taşıyacak resmî bir ra
por yazmam istenilmektedir. Türk dostlarım azimkar insanlardır; 
problemlerini realist bir görüşle ve cesaretle karşılamaktadırlar. 
Bunu tekrar tekrar ispat etmişlerdir. Bu raporda bütün samimiye
timle konuşmamı istedikleri için ben de kanaatlarımı açıkça belirt
mekten çekinmiyeceğim. 

Anladığıma göre istenilen şey nisbeten .kısa bir rapor olduğu 
jçio kanaatlarımı doğrudan doğruya ve olduğu gibi ifade edeceğim. 
Kısacası, bu raporu kaypak, profesyonel bir diplomattan ziyade 
dürüst ve meslekten bir terbiyeci olarak kaleme alacağım. Rapo
rumu dikkatle okuyanlar ileri sürdüğüm fikirleri kabul etmiyebi-
lırler, fakat ne kastettiğimi anlamakta tereddüt emiyeceklerdir. 
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Bu raporun satışa çıkarılmıyacağını bildiğim için, onu refe
ranslar, yer işgal eden mehazlar veya çeşitli eserlerden alınmış par
çalarla doldurmayıp, mümkün olduğu kadar kısa tutmağa çalınaca
ğım, işi hu tarzda ele alış, her fikir, tavsiye veya teklifin, menşei 
veya yazaruıdan ziyade faydasf veya değeri düşünülefek kabul edil
mesini bağlıyacaktır. Yegâne ehemmiyet verdiğim cihet, bu raporun, 
Vekâlete, temsil ve hizmet ettiği büyük davasında azami derecede 
faydalı olabilmesi keyfiyetidir. 

Sene zarfmdaki meslekî faaliyetlerimin1 özeti: 

Geçen ekim ayında Türkiye'ye gelir gelmez ilk birkaç günümü 
okulların tetkikine hasrettim. Kasımın başlarından itibaren şubatın 
birinci gününe kadar aşağıdaki program dahilinde çalıştım. 

Gazi Eğitim Enstitüsünde! 

A. İlkokul müfettişleri olmak üzere yetiştirilen, olgun ve tecrü
beli takriben elli kişilik bir gurupa haftada dört saat ders verdim. 

B. Eüi beş kadar okul müdür ve muavinine ders dışı faaliyet
ler konusu üzerinde, haftada iki saatlik semjnerler idare ettim. 

C. Elliye yakın müdür ve müdür yardımcılarından ibaret olan 
bir guruba haftada iki saat olmak üzere rehberlik hakkında bir se
miner idare ettim. 

D. Millî Eğitim Vekâletinde iki saat olmak üzere yapılan top
lantılarda raporlarımı arz ve münakaşalara iştirak ettim. 

E. Davet edildiğim diğer topluluklarda konuştan. Türk Ame
rikan Derneği, Ankara Öğremenler Birliği gibi teşekküllerin top
lantılarında bulundum. Konserlere gittim. Böylece Ankara'nın çeşitli 
kültür çalışmalarına katılmış oldum. 

F. Türk tarihi, sanat ve ekonomisi üzerinde sistematik olarak 
okudum. (Hiç şirphesiz böyle bir anlayış bir milletin eğitimindeki 
gelişme programını ve bugünkü problemlerini kavramak bakımın
dan esastır.) 

Türkiye'de nüfusu 50.000 i geçen on iki şehir bulunduğuna 
göre, müşahedelerimin Türkiye'nin en büyük iki şehrinin dışına 
da teşmil edilmesi gerekmekte idi. Bunun için, şubatın başlarında 
Adana'ya giderek oradaki okulları inceledim. Kaldığım bir hafta 
zarfında her gün sabahleyin ve öğleden sonra okaiları ziyaret et
tim. Akşam üzerleri müdürlerle görüştüm. Geceleri de maarif mü
dürleri veya öğretmenlerle istişarelerde ve toplantılarda bulundum. 
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Bundan sonu birkaç gün için Konya'ya gittim ve Adana'da uygu
ladığım meslekî çalışmaları orada da tekrarladım. 

İlçeleriyle birlikte İzmir, öğrenci kesafeti bakımından en kala
balık üç şehirden birisi olduğundan, orada on yedi gün kaldım. 
Küçük ilçelerdeki eğitim problemleri hakkında daha fazla bilgi 
edinmeği arzu ettiğim için Tire, Urla, Menemen, Bergama ve Kuş-
adasını bir cip ile dolaştım. Her gittiğim yerde okulları gördüm, 
öğretmen ve müdürlerle konuşmalar yaptım. Bu yerlerden bir kıs
mında kaymakam ve belediye reisleriyle de görüşerek ziyaretimin 
sebebini açıkladım. 

Martın onbınnde İstanbul'a gelerek aşağıdaki programa göre 
çalışmalarıma devam ettim. 

A. Çapa Eğitim Enstitüsünde haftada iki saat olmak üzere 
re bir sınsfa ders verdim. Bu sınıf, otta okullara öğretmen olarak 
yetiştirilmekte olan i i o kişiden ibarettir. 

B. Hafta bit ğün Eğitini Enstitüsü öğretmenleriyle bir top
lantı yaparak raporumu ârz ve münakaşalara iştirak ettim. 

C. Haftada iki def* rtıühtazaman ortaokul ve lise öğretmenle
riyle yapılan toplantılarda raporumu arz ve münakaşalara tstirik 
ettim. BU gurup ŞJ-^o kişi arasltidâ idi. 

£>. Haftada iki gün İstanbul Öğretmenleriyle Öğretim Metot
ları ve Dets dışı Faaliyeti*^ hakkında konuştum. 

E İstanbul'daki her iki öğretmen derneğinde birer konuşma 
yaptım. 

F. Vekâlet müfettişlerinin bir hafta süren toplantılarına katıl
dım. 

Ok Uç gün için Bursaya giderek Adana ve Kotaya'dakî programı 
tatbik ettim. 

H. Bü zamana kadir otta dereceli okullardaki ziyaretlerim 
kısa «almanda ve acele1 olarak yapıldığı içirt İstanbul'da seçilmiş iki 
lisesde mesaîmi teksif eftim; bunları en az 24 defa ziyaret ettim. 
Bu okullardaki başlıca alâkam öğrenci faaliyetlerini rehberlik iş-
lerftü, öğretmenleri yetiştirme çalışmalarım, okul ve aile mühasebet-
tetftti ve kütüphanelerin kullanılış tarzlarını, hulâsa bütSn p'rogram-
lahm genel olarak inceîerrSekti. 

î. ttUk müziğini, resmini, kültürünü ve eğlence faaliyetlerini 
genel olarâc TüA cemıyetirftMrî yaşayış tarzını çeşitli «aViyeîenien 
görebildim. Zira okullar bir böşlükda değil, aldıkları şekil 'üzerinde 
müessir olan içrirnaî Ve kültürel hayâtın bir parçası olarak mütalâa 
edilmelidir. 
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J. İstanbul'da sayısı çok olan çeşitli eğitim müesseselerini sı
kışık bir program dahilinde gezmekte devam ettim. 

K. özel okulların müdürleri, ilkokul müfettişleri, bazı okulların 
öğretmen kurulları ile kısa konuşmalar yapmak üzere toplantıları
na iştirak ettim. 

L. Orta dereceli okulların değerlendirilebilmesi için bu yıl 
birinci ve ikinci kanaat dönemindeki sınıf geçme durumunu incele
meğe ve bu bakımdan faydalı gördüğüm diğer bilgileri toplamağa 
başladım. 

Bu raporun Sınırları: 

Yukardaki programa kısaca bir bakış bile, bu ders yılı zarfın
daki çalışmalarımı ilmî araştırmalardan ziyade konferanslara has
retmiş olduğu fikrini vermeğe kâfidir. Üzerime almış olduğum 
ders ve konferans verme programı uzun ve çetin yollardan gidilerek 
toplanılacak objektif materyallerle desteklenen şümullü bir raporun 
meydana çıkmasıpa imkân vermemektedir. Kısaca, konferansçı sı-
fatiyle üzerime aldığım faaliyetler raporumun şümulünü zarurî ola
rak tahdit etmiştir. Bütün ders yılı zarfında rapor hazırlamak asla 
ön plâna alınmamıştır. Bu hususun açıkça anlaşılması lâzımdır. 

Nüfusu yirmi bir milyon- olan Türkiye'de halkın elverişli eği
tim ihtiyaçları muhteliftir. Bilhassa ve haklı olarak anlaşmazlıklara 
pek müsait olan orta öğretim bahis konusu olduğu zaman Türk
lerin eğitim problemleri çok mudildi. Türkiye'de orta öğretim me
selelerinin şümullü ve ihatalı bir incelemesini yapmak muazzam bir 
iştir. 

Bunun için müfredat, rehberlik, teftiş, okul idaresi, öğretim 
metotları gibi çeşitli alanlarda ihtisas yapmış kimselerden mürek
kep bir heyetin esaslı bir şekilde çalışması gerekir. Aynı zamanda 
okullardaki başarı durumunu objektif olarak belirtebilecek bir test 
programı uygulamak lâzım gelir. Nihayet, böyle bir etüd, tecrübeli 
ve işi iyi bilen bir heyetin en az iki yıllık çalışması sonunda mey
dana gelebilir. Bütün bu sözler, bu raporun ne tam, ne de nihaî 
olmadığını belirtmek için söylenmiştir. Bu Türkiye'nin orta dereceli 
okulları için tefarruatlı bir plân değildir. Ancak dürüst ve tenkidci 
dir. Sayısı pek çok olan tecrübeli Öğretmen ve müdürlerle yapıl
mış mülakatlara dikkatli müşahedelere dayandığı için uyartıcı 
ve telkin edici kalacaktır. Türkiye orta öğretiminde halli gereken 
ve insanı çok düşündüren problemler vardır. Bunlar elbette bir gün 
Millî Eğitim Vekâletinde, okul idarelerinde ve öğretim alanında 
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çalışmakta olan zeki ve fedakâr Türk meslektaşlarım tarafından 
çözülecektir. Eğer bu rapor dikkati bu problemler üzerine toplar ve 
meseleler üzerinde vazıh düşünmeyi tahrilc ederse, maksat hasıl 
olacaktır. 

Türk Maarifinde Yeni Getirmeler ve Bugünkü Problemler: 

Son yıllarda Türkiye'de meydana gelmiş olan manalı ve şü
mullü inkılâplar tarih yazarlar tarafından büyük takdirle kayde
dilmektedir. Ben şahsen, medeniyet tarihinde, bu çaptaki bir mile-
tin otuz yıllık bir zaman içinde ve dışında başarı sağlamış bir mil
let tanımıyorum. Türk'lerin hayatlarında, her safaya hulul etmiş 
olan bu devrimler, hiç şüphesiz eğitim alanında da kendilerini 
göstermektedir. Haklı olarak bir şöhret yapmış olan Büyük Ata
türk'ün genç cumhuriyetin hayatında Millî Eğitim teşkilâtının oy-
nıvacajı rolün önemini açıkça bildijji ve büyük öndeTİjğiyie bu 
sahada sağladığı imkânlar halâ görülmektedir. Amerikalı bir öğ
retmen olarak, Türkiye'deki meslektaşlarımı selâmlarım. Onların 
geçmişteki başarılarına seviniyor, gelecekte büyük gelişme imkân
larına sahip olduklarına inanıyorum. Fakat bugün bütün milletler 
ciddi eğitim problemleriyle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Tür
kiye de, buna istisna teşkil etmez. Elbettelci bu problemleri biner 
birer tenkidçi bîr gözle ele alıp incelemek ve çözülmeleri için esaslı 
bir gayret sarfetmek, makûl bir hareket olur. Şu halde Türkiye'de 
orta öğretim alanında dürüst bir münekkid gözüyle gördüğüm ve 
bu okulların milletin üstün menfaatlarına hizmet edebilmeleri için 
behemehal çözülmesi icabeden ve beni çok düşündüren problemle
rini, bütün açıkhğiyle ve bütün ciddiyetiyle meslekî kanaatıma göre 
belirtmeme müsaade edilmesini rica ederim, Bunları kısaca anlata
cağım. Bazıları için hal çareleri tavsiye edeceğim. Diğerlerinin çö
zülmesine bir ilk adım olmak üzere cevaplanması gereken bazı so
rular sorarak üzerinde düşünülmesine veyahut esaslı bilgileri top-
Uyabilmek için yapılması lâzımgelen incelerne ve araştırmalara • işa
ret edeceğim. 

Bir orta öğretim sisteminin ihtimal en mühim problemi şu so
ruda hülâsa edilebilir: Yol gösterici ve uyartıcı eğitim felsefesi ne 
olmalıdır. Bunu daha teferruatlı kısımlara bölecek' olursak: Orta öğ
retim sisteminin öğrenciler, halk ve millet için gayeleri ne olmalı
dır, hedefleri nelerdir? Hangi büyük maksat için çalışılacaktır? 
Bunlar remel sorulardır. Her milletin orta öğretim sahasındaki 
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liderleri bu sorulara doğru, müdafaa edilebilir ve uygun cevaplar 
bulmak zorundadırlar. 

Bütün eğitim müesseselerine, bilhassa ya tamamen veya kısmen 
halktan alınan vergilerle idare edilenler için bunlara benzer sorular 
sorulmalıdır. Diğer öğretim seviyesine nazaran anlaşma alanı daha 
geniş olan ilkokul seviyesi için bunlar nisbeten kolaydır. Dünya
nın çeşitli demokrasilerindeki ilk öğretim liderleri bir araya gele
cek olsalar, iyi bir ilkokul programının belki teferruatı üzerinde 
ayrı fikirleri ileri sürerlerse de; genel gayeleri, maksatları ve hedef
leri yani felsefesi üzerinde anlaşmaları mümkün olur. Fakat orta 
öğretim felsefesi bahis konusu olursa mesele değişir Bu alanda 
keskin fikîr ayrıl.kları ile karşılaşılır. Düriis meslek erbabı arasında 
okullarının temelini teşkil edecek olan felsefe üzerinde samimi 
ihtilâflar görülebilir. Zaman zaman fertler, noktai nazarlarını ve 
felsefelerini değiştirirler. Aynı tarzda, şartlar ve ihtiyaçlar değiştik-
çe milletler de, eğitim felsefelerini ve okullarını değiştirebilirler. ' 

Bir misal bu noktayı açıklamaya yardım edebilir: 
Amerikan tarihinin ilk devirlerindeki orta öğrenim okulları 

"Lâtin Grammer Schools" adı verilen okullardı. Bunların başlıca 
hattâ yegâne hedefi, az sayıda erkek çocukları üniversite veya koleje 
hazırlamaktı. Bir müddet için bu okul günün lisesi olarak kabul 
edildi. Fakat memleket daha ziyade demokratlaştıkça, bu okul ve 
bunun dar ve nazari programı halkı tatmin etmemeğe başladı. Bu 
okulun demokratik olmadığını anladılar. Hedefi, gayeleri ve temel 
felsefesinin yerinde olup olmadığı hususunda tereddüde düştüler. 
Nihayet büyüyen demokrasinin ihtiyaçlarına cevap vermediği için 
bu okulu terk edip yerine "Amerikan Akademisi" adr verilen okul 
tipini kurdular. 

Amerikan Akademisi işe cesaretle başladı. Bir zaman için 
halkın muhtaç olduğu okul tipini temin edecek gibi göründü. Bir 
demokraside okullara öğrenci gönderen ve okulların masraflarını 
karşıhyan halk olduğu için onların çocukları için istedikleri tahsil 
şeklini seçmeğe hakları vardı. Fakat çok geçmeden akademiler de 
geleneklerin tesiri altında darlaştıkları için halk, bunlardan da 
memnun kalmadı. Israrla daha iyi ve yeni bir okul tipi aradı. Bu 
suretle yavaş yavaş gelişen ve bugünkü şeklini alan modern ve çok 
cepheli ora öğretim müesseseleri belirdi. Bn okulların felsefesi hal
ka rriakol görünmektedir, öğrencileri altı milyondan fazladır. Yani 
orta öğretim çağında bulunan çocukum yüzde yetmiş dördü tta 
okullara muntazaman devam etmektedirler. Bütün eksikliklerine 
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rağmen —ki bazı cidden zayıf olan tarafları vardır.— halk, bu 
okulların gayelerini ve felsefesini tasvibetmektedir. Çocuklarının ve 
kendilerinin ihtiyaçlarını karşıladığı kanaatindedir. 

Şunu açıkça belirtmek isterim ki, Amerika'da uygulandığı için 
bu orta öğretim plân ve programının diğer demokrasiler tarafından 
da kabul edilmesini teklif etmiyorum. Bunu şiddetle reddederim. 
Bu türlü hareket etmek hata olur: Eğitim müesseselerini, bu tarzda 
bir yerden söküp diğer bir yere dikmek mümkün değildir. Bir orta 
öğretim programının başarılı olabilmesi için hizmet etmesi istenilen 
milletin kendi kültüründen gelişmiş olması lâzımdır. Türk orta 
okulları Türk çocuklarının, Türk Milletinin ve Türk Cumhuriye
tinin ihtiyaçlarını karşılarraüdır. Benim bütün endişem bu işin en 
iyi bir şekilde yapılmasıdır. Bundan aşağısı tatmin edici olmaz. 

Türkiye'nin bugün bir cumhuriyet olduğu daima hatırda tu
tulmalıdır. Millet halk tarafından idare edilmekte ve bu günün 
okulları devletin yarınki idarecilerini büyütüp yetiştirmektedir. 
Onun için Türkiye'nin orta öğretim okulları açıkça demokratik bir 
cemiyetin orta öğrenim okulları olmalıdır. 

Ben bir milletin orta. dereceli okullarının büyük, millî serma
yenin yatırıldığı yerler olarak telâkki edilmesini arzu ederim. Mil. 
let, bu okullara. kendisini idame ettirmek, yurdu, içinde yaşamak 
ve para kazanmak için daha iyi bir yer haline getirmek gayesiyle 
sermaye koyar. 

Türk halkı millî eğitime bir hayli para yatırmaktadır ve gele
cekte bu miktar elbette artacaktır. Alınan sonuçlar acaba yatırılan 
i » paraların karşliğında elde edlebilecek en iyi kazançlar mıdır? 
Tüfk'halkı ve terbiyecileri tamamiyle realist olarak kendilerine bu 
soruyu sormazdırlar. 

Bir demokraside genç neslin derhal karşılanması gereken pek 
çok zaruri ihtiyaçtan vardır: 

Meselâ: 
i .— Beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine ve korunmasına 

ihtiyaç vardır. 
,2 — Başka insanlarla birlikte yaşamayı, memleketlerjajn ide

allerini anlayıp değerlendirmeyi, sorumluluklarını yüklenmeyi, de
mokrasideki haklarını ve medeni vazifelerini gayret ve başarı ile 
yapmayı öğrenmeğe muhtaçtırlar. * 

3 — -Makul istihsalci ve istihlâkçikr olarak yetişip, çevrelerin
deki tabii kaynakları iyi kullanıp korumasını öğrenmeğe, böylece 
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tabii ve ilmî muhitlerini kavrayıp değerlendirmeğe ve bundan 
akıllıca faydalanmağa ihtiyaçları vardır. 

4 — Kuvvetli cihetlerini arzu edilir bir tarzda kullanabilmek; 
zayıf cihetlerine ise tatmin edici bir şekilde intibak edebilmek; 
içtimaî, meslekî ve terbiyevî sahalarda da makul tercihler yapabil
mek için iyi bir rehberliğe muhtaçtırlar. 

5— Mantiki düşünmesini ve fikirlerini açıkça, ifade etmesini, 
okuma, yazma, dinleme, konuşma, müşahede etme, değerlendirme, 
neticeleri deneme ve muhakeme ederek neticeler çıkarmasını öğ
renmek ihtiyacındadırlar. 

6 — Bog zamanlarım iyi kullanmasını, güzel sanatlar, el sa
natları, müzik, edebiyat, spor çalışmaları yaparak topluluk faaliyet
lerine katılarak yaratıcılık kabiliyetlerini geliştirmeğe, boş zaman-
lariyle diğer hayat meşgaleleri arasında bir muvazene kurabilmesini 
öğrenmeğe muhtaçtırlar. 

7 — Günlük hayatlarındaki her sahada, evlerinde, işlerinde 
v.s. sanat cephesini takdir etmeği öğrenmeğe muhtaçtırlar. 

8 —• İş hayatına, daha yüksek tahsil hayatına veya her ikisine 
birden hazırlanmaya, iş denemesi yapmaya ve iyi çalışma alışkan
lıklarını almağa ihtiyaçları vardır. 

İş bulmada orta öğrenimden sonra daha ileri tahsil yapacağı 
okulu seçmede ve bu okula girmede yardıma muhtaçtırlar. 

Bütün bunlar bugünkü demokraside en ziyade baskı yapan 
ihtiyaçlardır. Bunlar ekseriya bu karışık dünya işlerinin üstünde 
bulunmalariyle iftihar eden yüksek okulların , talebinden doğan 
ihtiyaçlar değildir. Hayır, bunlar hayatın doğurduğu ihtiyaçlardır1. 
Bunlar, dünyadaki bütün demokrasilerde gençliğin üzerine yüklen
mektedir. Demokratik orta okullardaki müdürler ve öğretmenler 
de bu ihtiyaçları görerek tatmin edebilmek için ellerinden geleni 
yapmak mecburiyetindedirler. 

Burada ileri sürdüğüm problemi, fikir bakimından Millî Eği
tim Vekâletinin kabul etmiş olduğunu öğrenmek beni cidden se
vindirdi. Orta okulların 1949 programında 9-35. sayfalarında gaye 
ve hedeflerin cidden iyi bir şekilde belirtildiğini görüyorum. Tes-
bit edilmiş olan orta öğretim prensiplerine de tamamen iştirak edi
yorum. Bu hedefler ve prensipler, bir demokraside ihtiyaç orta öğ
retim felsefesine tamamen uygundur. Bu bakımdan millî eğitim 
vekâleti takdire şayandır. Her ders için ayrı ayrı belirtilmiş olan 
hedefler ve çocuğun inkişafını gösteren tablo da faydalıdır. 

Maalesef bunlara ek olarak bazı mütalaalar daha belirtmem 
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lâzım geliyor. Bu müfredatta ileri sürülen hedef ve prensiplerin 
tatbikat sahasına inikal ettiğini gösteren- hemen hiçbir delil gör
medim. Bunları müdür ve öğretmenler ciddi olarak okmuş ve ele 
alrrfcş olsalar bile ben şahesn bunun deliline rastlamadım. Yukarda 
kaydedilmiş olan cihetlerden maada i>u 254 sayfalık programın 
geri kalan kısımları, başlangıcında ileri sürülen amaç* ve prensipleri 
tamamiyle bir tarafa bırakmakta hattâ onlarla tezat teşkil etmek
tedirler. 

Eğer bu okullar, Türk demokrasisinin ve Türk orta öğrenim 
gençliğinin ihtiyaçlarını müessir bir surette karylıyacaksa, resmen 
kabul edilen nazarı esaslar ile okullardaki gereken uygulamalar ara
sındaki uyuşmazlık ve istikrarsızlığın giderilmesi lâzımdır. 

Orta Derece l i Okulların Programları 
Bundan önceki kısımda Türkiye'de, orta okulların hizmetle 

mükellef bulundukları demokrasi ideallerine uygun bir eğitim fel
sefesine olan ihtiyaç üzerinde duruldu. Bu felsefe bir kere taayyün 
ettikten sonra bu okullara devam eden öğrencilere verilecek olan 
müfredatın tesbitinde, orta öğretim ile uğraşanlara büyük bir vazife 
düşmektedir. 

Daha önce işaret etmiş olduğum gibi, orta okullar için 1949 
da hazırlanan programın başlangıcında tesbit edilmiş olan hedefler 
ve prensiplere tamamiyle iştirak ederim. Fakat yine aynı tarzda 
işaret ettiğim veçhile de programda gayet güzel ifadelendirilmiş 
olan müsbet esasların, ziyaret etmiş olduğum okullarda hemen hiç 
dikkate alınmadığını ve ihlâl edilmekte olduğunu gördüm. Bazı 
istisnalara raslamış olmama rağmen, genel olarak bu hüküm doğ
rudur ve tahkik edilebilir. 

Geçen ders yılı zarfında Türkiye'de birbirinden uzak mesa
felerde bulun çeşitli vilâyet ve kazalarda orta okul ve liselerdeki 
çalışmaları müşahede ettim. Türkiye'de eğitim sisteminin merkezi
yetçi olması dolayisiyle, okullar birbirine çok benzemektedir. Bu 
itibarla ziyaret ettiğim okulların Türkiye ölçüsünde tipik olduğu 
kanaatindeyim. Ziyaretlerim esnasında pek çok öğretmenler ve 
müdürlerle görüştüm. Çalışmakta oldukları okullar hakkında on
ların samimi fikirlerini elde, etmek için sistematik olarak problem
lerini öğrenmeğe çalıştım. Her mülakatın sonunda kendilerine, okul 
çalışmalarında iyi istikametlere doğru yol göstereceğini umuduğum 
bir soru listesi verdim. Türkiye'nin birçok müdür ve öğretmenle
rine aşağı yukarı şöyle bir sual sordum: Bu okulu tekemmül ettir-
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mek için yapılması gereken değişikliklerin neler olduğunu size so
racak olsalar ne gibi değişiklikleri tavsiye ederdiniz? Tabii bu so-
rüya çok çeşitli cevaplar verildi.Cevap verenlerin bazıları hiçbir deği
şikliğe ihtiyaç olmadığını belirttikleri halde diğerleri okulun daha 
verimli çalışması için muhtelif tavsiyelerde bulundular. Cevaplar
da o kadar çok çeşitli tavsiyeler vardı ki, bu, okulların ihtiyaç
ları hakkında fertler arasında bir hayli .fikir ayrılıklarının bulun
duğunu göstermektedir. 

Bununla beraber değişiklik temenni eden tavsiyelerin büyük bir 
kismı orta okulların ve liselerin programlan ile ilgili idi. Bu mü
lakatlar üzerinde tuttuğum kayıtlar, müdürler ve öğretmenlerin 
teenni ile vermiş oldukları cevaplarda ileri sürülen tenkidlerin aşa
ğıdaki plân dahilinde tanzim edilebileceğini göstermektedir. 

i — Bugünkü orta okul ve lise programları bu yaşlardaki ço
cuklar için yükiüâür. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı bu müfre
datı başarı ile takibedememektedir. Bu hal, ciddi sinir gerginlikle
rine sebep olmakta; öğrenimi nahoş bir yük haline getirmekte ve 
nihayet, pek çok veli ve öğrencileri okuldan soğutmaktadır. 

2 — Derslerin müfrit bir şekilde yüklü olması öğrencilerin 
çoğunun sathi kalmalarına, öğrenmekten ziyade geçer bir not almak 
için çalışmalarına, ekseriya kopye gibi yolsuzluklara sebep olmak
tadır. 

3 — Diğer taraftarı öğretmenler de; okutmağa mecbur oldukla
rı ders konularının çokluğu yüzünden öğrencilerine kavrıyabileck-
lerinden fazla bilgi vermeğe mecbur kaldıklarından şikâyet etmekte, 
öğrencilerin gerektiği gibi anlıyarak öğrenmelerini sağlıyamadan 
hafızaya yüklenmek zorunda kaldıklarını ve bu yüzden öğretimin, 
öğrenciye yaparak ve yaşıyarak öğrenmek imkânını vermiyen tama-
miyle kitabî ve formal bir hale geldiğini belirtmektedir. 

Meslekî ahlâkları kuvvetli ve anlayışlı kimseler tarafından 
tekrar tekrar ileri sürülen bu tenkidler maalesef küçümsenemez. 
Bu noktainazarları bir kere daha kontrol etmiş olmak için öğretmen 
ve müdürlerden bu tavsiyelerini yazı ile bildirmelerini rica ettim. 
Büyük bir kısmı bunu memnuniyetle yaptılar. Program meselesini 
ciddi telâkki ettiklerinde hiçbir şüphem yoktur. Bu hususta kalbi 
rahat olanların sadece bu okullardaki, sınıfta kalma durumunu 
incelemeleri kâfidir. Açıkça söylemek gerekirse, bu okullardaki 
başarısızlık, bu memlektein en parlak çocukları arasındaki sınıfta 
kalma nisbeti endişe uyandıracak derecede yüksektir. Demokratik bir 



ceduyette «iMH'ÜntoİMiıı ftan* b i r zamw-t«haınmü{ ets%fe de ebe
diye» rdâMÖB&r göstereceklerini ummuyorum. 

Btr münasebetle, sadece büyük bir asker veya devttt. adtom* 
olmayıp aynı zamanda harikulidr bit öğretmen olan, çok sevilen-
ve sayılan bir liderin sözlerini tekrarlamak isterim. Eğitimde dahi) 
olduğu halde görüşleri çok muhtelif sahalara uzanan Büyük Ata
türk'ü kastediyorum. 

"Terbiye ve tedrise tatbik edilecek usul, malûmatı insan için 
fazla bir süs,t bir vasttai tahakküm, yahut medeni bir iekten ziya
de, maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden ameli ve kabih 
istimal bir sihaz haline getirmektir." 

Bütün dünyadaki demokrasilerde ora dereceli okul alanındaki 
liderler, program konusunda çalışırlarken bu sözler üzerinde ne 
ne kadar dursalar yeridir". 

Millî Eğitim Vekâletinin bu problemi, bütünü ile ve etraflıca 
inceliyecek olan bir komisyon teşkil etmesini ehemmijetfe tavsiye 
ederim. Bu komisyonun üyeleri arasında memleketi» orta öğretil» 
sahasında en ileri görüşlü müdür, öğretmen ve müfettisleti bulun
malıdır. Bu üyeler çeşitli konuların temsilcileri olmakla beraber, 
ekseriya yapıldığı gibi özel mevzuların menfaatlerini ön plânda 
gözetme temayülünde mukavemet edebilecek kimselerden seçilme
lidir. Bu işe, Türk milleinin ve Türk gençliğinin menfaatlerini 
düşünerek meslekî bir anlayışla girişmelidîr. 

Bu gurupa yüksek öğretim kurumlarının menfaatlerinin ha
kim olmamasını zikretmeğe hacet bile yoktur. Orta öğretim müfre
datının tesbiti birinci derecede orta öğretimde çalışanların işidir. 

Ders Dif ı Çalışmalar veya öftrencl FaaByetUri 
ve karullari 

Millî Eğitim Vekâletinin ders-dtşı çal.şmalara ve öğrenci faali
yetlerine kati ve önemli bir yer ayırmış olduğunu görmek, ve bu 
faaliyetlerin örneklerini okullarda müşahede etmekle memnunum; 
Bundah ba;ka, bir kısım müdürlerin ve öğretmenlerin okul, pf̂ gp, 
ramlarının bu cephesiyle ilgilendiklerini, bu çalışmaların mümkün 
olduğu kadar müessir ve verimli olması için samimi bir istek gös
terdiklerine şahit oldum. 

öğrenci teşekküllerinin çeşitli tipleri arasıda benim şahsen 
müjahede ermiş olduklarım; K-zılay ve (geniş ölçüde Jiâytlmış ol
duklarını tahmin ettiğim) kooperatifler, müzik ve çeşitli öğrenci 

Tfefcired* Ört» öirtthn 2 
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kullarıdır. Bazı gayet hoş dramatik temsillerde, zevkli okul kon
serlerinde, iyi bir okul toplantısında, kız ve erkek izcilerin gösteri
lerinde, bir öğrenci seçiminde ve diğer bazı öğrenci faaliyetlerinde 
bulundum. Hiç şüphesiz bu işliyen ve canlı öğrenci teşekkülleri 
takdir edifmeğe lâyık hayırlı alâmetlerdir. 

Yukardaki mütalâaları serdettikten sonra, ziyaret etmiş olduğum 
okulların pek çoğunda öğrenci çalışmalarının çok mahdut, tesirsiz, 
zayıf pek az öğrenciye inhisar etmiş bir durumda bulunduğunu da, 
dürüstçe ifade etmek lâzımdır. Bu faaliyetler için vakti ve ilgisi az 
olan öğretmenlere; bu işe ehemmiyet vermiyen, lâkayıt müdürlere, 
hattâ bu çal şmaların, sarfedilen gayret ve zamana değmiyecek 
işler olduğunu samimiyetle söyliyen kimselere rastladım. Eğer edin
miş olduğum bilgi doğru ise, Millî Eğitim Vekâleti, öğrencilerin 
okul idaresinde rol almalarını saminji olarak arzu etmektedir. Buna 
rağmen bu fikirin pek az okulda tatmin edici bir nisbette uygulan-
dığ nı gördüm. Türkiye'de orta Öğretim okullarında otorite mef
humuna dayanan idare şekli, hâlâ geniş ölçüde hâkim bir durum
dadır. Şunu da derhal ilâve etmeliyim kj, birçok yerlerde bu mef
hum müşfik bir tarzda tatbik edilmekle beraber, otoriter karekte-
rıni' muhafaza etmektedir, öğretmenler ve müdürlerle yaptığım sa
mimi konuşmalarla takviye edilen bütün müşahedelerim, bu çalış
maların, genel olarak Vekâletin tasavvur ve temenni ettiği şekle 
nazaran geride kaldıkları şüphesini uyandırmaktadır. 

Şimdi Vekâletin benimsediği esaslarla okullardaki gerçek uy
gulamalar arasında görülen büyük uçurumu nasıl izah edebiliriz? 
Bunun birkaç sebebi olduğu kanaatindeyim: 

i. öğretmenler ve müdürlerin çoğu, bu alanda yeter derecede 
hazırlık almamışlardır. Bunlar bu işi-iyi anlamamakta ve işin tekni
ğini bilmemektedirler. Gereken materyallerin temin edilmesine, tef
tiş yolu ile rehberlikte bulunulmasına, öğrenci faaliyetleri hakkında 
kurslar açılmasına ve sair yardımlara ihtiyaç vardır. 

2 — Her öğrencinin taşımağa mecbur olduğu yükün' ağırlığı 
ders dışı çalışmalarına iştirak bakımından bir engel teşkil etmekte
dir. Aynı zamanda on iki, on üç, hattâ on dört ayrı ders takip et
meğe mecbur olan bir öğrencinin bir veya birkaç ders dışı çalış
maya katılması için vakit bulması nasıl beklenilebilir ? 

3 — Günlük programlar, bilhassa bugünkü şekline göte, öğ
rencilerin geniş ölçüde iştirak edebilecekleri faal, zevkli ve şümul
lü bir çalışma programını sağlayıcı mahiyette değildir. (İnceledi
ğim okulların çoğunda çarşamba günleri öğleden sonraları, öğret-
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men ve öğrencilerin çoğu tarafından tatil olarak' kabul edilmek
tedir.) 

4 — Bk çok öğretmenler iki, hattâ üç okula ders aldıklar için 
tabii olarak muayyen bir okulun hayatı, problemleri ve faaliyetleri 
ile aralarında bir sıkı ilgi ve yakınlık görememektedirler. 

5 — Ziyaret ettiğim okulların pek azı, iyi ve şümullü bir faa
liyet programı için zaruri olan 'özel odalara ve vasıtalara sahiptir. 
Bu faaliyetlerin bir çoğunun hiç olmazsa bir takım vasıtalara muh
taç olduğu aşikârdır.' 

Müşahedelerime göre, yukarda zikredilen »engeller, esasında 
mükemmel olan ders dışı çalışma programının iyi işlememesine 
sebep olmaktadırlar. Öğrenci faaliyetleri hareketi ile ilgili otoriteler, 
bu faaliyetlerin mahiyet itibariyle yapıcı olması, okul hayatından 
doğmuş bulunması, öğrenciyi okulun bir üyesi olarak tanıması, öğ
retmenlerin bu programa bütün kalbleriyle iştirak etmeleri ve okul 
müdürlerinin hepsini murakabe ederek \ş birliği sağlamaları gerek
tiği hususunda müttefiktirler. Bu prensipler, işleyen bir ders dışı 
çalışmaları programı için yol işaretleri sayılmalıdır. Vekâlet, mü
dürler ve öğretmenler burada gösterilen beş engeli > müşterek bir 
gayretle bertaraf etmedikçe, ileri sürülen müsbet tavsiyelerin ışı
ğında programları yeniden ele almadıkça, korkarım ki, kâğıt üze
rinde iyi göründüğü halde tatbikat sahasına çıkamayan bu işler 
bugün çeşitli orta dereceli okullardaki şeklini muhafazaya devam 
edecektir. 

Bireysel Ayrılıklıtrın Dikkâte Alınması: 
Demokratik okul sistemlerinde bugün geniş ölçüde kabul edil

miş olan esas prensiplerden birisi, çocukların birbirinden çok 
farklı oluşu ve okulların bu farkları dikkate almak mecburiyetinde 
bulunuşudur. Prensip olarak, iyi idare edilen bir okul her öğren
ciyi kendine has karekter ve kişiliği ile onun ve toplumun menfa
atlerini koruyan bir rehberlik altında gelişmekte hakkı olan ayrı 
bir fert olarak görmelidir. Kütle eğitiminin baskısı altında bunu 
başarmak hattâ başarmaya yaklaşmak bile zordur, fakat iyi okullar 
ve başaralı öğretmenler bu ideale yaklaşmak için mütemadiyen 
gayret, ederler. 

Türkiye'de orta öğretim çağındaki öğrencilere birbirinden çok 
ayrı iki tip orta dereceli okulların açılmış bulunması, bu problemin 
dikkate alınarak çözülmesi için tedbirler düşünüldüğünü ifade eder. 
Genel olarak Türk gençlerine isterlerse ananevi ortaokul ve liseye, 
(gerek kendileri, gerekse ailelerin bu tip okulun sağladığı akademik 
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yolu tercih etmedikleri takdirde) teknik okullara devam etme im
kânları verilmektedir. Son yıllarda teknik okullara giren öğrenci 
sayısının artması bir çok ailelerin bu iki yoldan birincisini beğen
mediklerini ifade etmektedir. Bu okulların son zamanlarda takdire 
şayan bir derece genişlemeleri ve aileler tarafından şevkle karşılan
ma/arı öğrenci/erin bazı hayatı ihtiyaçlarını karşıiamakta ofdukiar*nın 
bir delildir. Bu okulları kuran ve yaşatan Millî Eğitim Vekâleti teb
rike şayandır. Bunla beraber, bilhassa bu günkü idare ediliş tarzına 
göre, birbirinden oldukça ayrı iki tip olan bu okullar arasında sa
dece tek bir tercih 'hakk nın bulunması orta öğretim çağındaki öğ
rencilerin ferdi farkları dolayisiyle beliren problemleri çözmeğe kâfi 
gelmediği, dikkatli bir müşahid için şikârdır. Diğer bazı tercih 
imkânlarının bulunduğunun da farkındayım. Fakat ihtiyaçla muaka-
yese edildiği zaman bu imkânlar az ve çok mahduttur. Burada işaret 
ettiğim gibi çocuklar umumiyetle iki şıktan birini seçmek zorunda 
kalmaktadırlar. Bir öğrencinin orta okula, sonrada listye devam 
etmek istediğini farzediniz. Bir defa kaydolup girdikten sonra ne 
nisbette seçme imkânına sahiptir? Çetin olan ilk yıllarda hiç, on
dan sonra da pek azdır. 

İstikbaldeki plânları hakkında sistemli olarak kendisine ve 
ailesine danışılmakta mıdır? Programı yapılırken özel alâkaları, 
ihtiyaçları, istidatları, kabiliyetleri, kuvvetli ve zayıf tarafları dik
kate alınmakta mıdr? Devam ettiği okul onun hakiki hüviyetini 
fert olarak öğrenmeye ve rarumaya, özel ve bireysel ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışmakta mıdır? Bu sorulara verilebilecek cevaplar 
hep menfidir. Anlaşıldığına göre okullar bütün öğrencilerin aynı 
kabiliyette olduklarını ve esas itibariyle aynı problemler içinde bu
lunduklarını ve aynı derecede başarı ile öğrenebildiklerini farzet-
mektedirler. Hiç bir hakikate istinat etmiyen bu faraziye, son elli 
yıldır psikologların bize bireysel ayrılıklar üzerinde söylediklerini 
tamamiyle nakzetmektedir. Bu faraziye ve bu faraziyeye, dayanan 
uygulamalar, Türk milletine ve Türk gençliğine hizmet edilmesine 
acıklı bir surette engel olmaktadır. Akademik derslerde istenildiği 
şekilde baçarı göstermiyen Türk çocuklar, nın nisbeti, ferdî farkları 
dikkate almak bakımından uygulanan plânın kifayetsiz olduğunu 
ve problemi çözemediğini açıkça göstermektedir. 

Bir, iki üç veya daha fazla dersten kalarak okuldan çıkarılan, 
hayal kırıklığına uğrıyarak veya cesareti kırılarak okulu terk eden
lerin say.sı ürkütücüdür. Bu hattızatında, öğrencilen özel istidatları 
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dikkate alınmadan hepsinin birden aynı katı programa tâbi tutul, 
malarının acı bir sonucudur. 

3u problemin çözümü için burada henüz kullanılmamış fakat 
üzerinde önemle durulması gereken çeşitli yollar, vardır. Bunlardan 
birincisi, mevcut orta dereceli müesseseler çeşitlendirilerek gençlere 
verilecek olan tercih haklarının arttırılmasıdır. Diğer bir yol da, 
gencin devam etmeğe karar verdiği müessese içinde seçme hakkına 
sahip olabilmesi için, mecburi derslerin azaltılmasıdır. Aynı mües
seselerde aynı yaşlardaki çocuklara aynt biçim bir kılıf gibi geçi
rilmeğe teşebbüs edilen öğretim sistemi, mevzuat ve tatbikatiyle 
birlikte ortadan kaldır.lmalıdır. Bu problem, ancak bu gibi çare
lere başvurulursa ciddi olarak çözülebilir. Türk terbiyecilerinin bu 
problemi vakit geciktirmeden ve realist bir görüşle ele almaları 
zaruridir. 

Rehberlik Programına Olan ihtiyaç: 

Orta dereceli bir okulda bireysel ayrılıkları dikkate almak için 
yapılacak herhangi bir ciddi teşebbüsün mecburi olan bir çok ders
lerin azaltılması ve ihtiyarî derslerin ilâvesi ile başlaması gerekir, 
öğrencileri kontrol ve inzibat altına alma vasıtası olarak kullanılan 
bu mecburi müfredatın yerine gittikçe artan bir seçme hakkı kaim 
olacaktır ki, zamanla bu hak sadece bir imtiyaz olmaktan çıkıp, 
aynı zamanda bir mesuliyete inkılâp edecektir, öğrencilerin olgun 
olmay şiarı, bilgilerinin eksik ve muhakemelerinin tam manasiyle 
gelişmemiş bulunması, kararlara varabilmeleri için ve tercihler ya
pabilmeleri için dostça fakat ilmi mahiyette yardıma ihtiyaç gösterir. 
Yeni durumlara uymak, şahsi ve akademik problemleri çözebilmek 
için yardıma muhtaçtırlar. Ekseriya kendilerin» anlamakta müşkülât 
çekerler. Okul hayatına alışmaları gerekir, ihtiyarî olan dersleri seç
mek hususunda hükümler verirken yardım ihtiyaçları vardır. Bugün
kü ihtiyaçları için,olduğu kadar ileride devam edecekleri okul vt 
seçecekleri meslek için de plân yapmaları lâzımdır. Kuvvetli ve za
yıf taraflarını belirten yeni testler ve ölçüler vasıtasiyle gelecekte 
yapacakları ihtisas hakkında da kararlara varmaları gerekir. Bazı 
hallerde pek çoklarının hissi hayatiyle veya dersleriyle ilgili müş-
külleri olur. Bütün bu sahalarda olduğu kadar giderlerinde de, bu 
günkü orta dereceli okul öğrencileri yardıma muhtaçtırlar. Bu yar< 
dımları sağlamak için şümullü bir rehberlik programına ihtiyaç 
vardır. Böyle rehberlik hizmeti; öğrencilere şahsi, içtimai, medeni; 
ahlâki, sıhhi, mesleki ve terbiyevî sahalarda karşılaşacakları çeştli 



22 

problemlere tatminkâr intibaklar yapabilmeleri için sistematik bir 
program olarak mütalâa edilmelidir. 

Böyle bir programın müessir olabilmesi için biraz masrafa ih
tiyaç varsa da, bunun sonunda yapılmış olan tasarruf masrafı geçer, 
öğretmen ve idarecilerden, ayrı zaman ve enerji sarf etmelerini 
ister, fakat sonunda hem öğretmenlerin hçm de idarecilerin zaman 
ve enerjilerinden tasarruf edilmiş olur. Niçin? Çünkü öğrencilerin 
öğreniminde başarı, sağl k ve işbirliğinde bir artış olur, bunun zıd
dına olarak da sınıfda kalma, işbirliği yapamama, ve intibaksızlıklar 
azahr. 

Birçok müdür ve öğretmenlerde bu türlü çalışmalara doğru 
görülen derin alâka karşısında; bu alanda vazife alacakların yetiştiril
mesine, kitaplar ve diğer materyallerin, kullanılacak testlerin hazır
lanmasına ve bu program, dahilinde buna benzer diğer yardımlara 
karşı gerçek bir, ihtiyaç vard.r. Türk gençliğine bu kadar mühim 
bir hizmeti' dokunacak ofan bu harekete Kfiliî Eğitim Vekaletinin 
büyük gayretlerle rehberlik etmesi temenni olunur. 

Kütüphaneler ve Kütüphane Servisi: 

Kanaatimce, Türkiye'nin bir çok Orta dereceli okullarında 
hâkim olan kütüphane mefhumu, kütüphane servisi ve kullanışı çok 
eski, kifayetsiz ve yenilenmeğe pek muhtaç bir haldedir. Orta öğ
retimin «as prensiplerine nazaran, iyi teçhiz edilmiş, iyi bakılan ve 
öğrencilerin büyük bir kısmı tarafından htu gün kullanılan bir kü
tüphane iyi bir orta. âereceh okulun ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün 
eğ'tim programında öğretim vasıtaları içjn bir kaynak vazifeleri 
görmelidir. Burası, sınıf çalışmaları ile ilgili müracaat malzemesini 
muntazaman sağhm&ı, şahsi gelişme ile okuma zevkini aşıhyacak 
eserleri ihtiva etmelidir, iyi bir okul kütüphanesinde ortaöğretim 
çağındaki çocukların alâkalarına ve ihtiyaçlarına uyacak çok çeşitli 
kitap, broşür, dergi ve gazeteler de bulunmalıdır. Ayrıca öğrencilere 
bn materyallerin iyi bir tarzda kullanılmaları hususunda yardım edil
meli, bilgi verilmeli ve iyi alışkanlıklar kazandırılmalıdır, öğrenci
ler içîn cazip bir okuma odası; öğretmenler için de meslekî kitap ve 
dergilerden ibaret küçük fakat elverişli bir kolleksiyon bulunmalıdır. 
Şüphesiz burada tasvir edilen kütüphane İçin iyi yetişmiş bir kütüp
hane memurunun hizmetlerine ihtiyaç vardır. Müessir bir rehberlik 
*£ idarenin desteklenmesi ile böyle bir kütüphanenin eğitime,-geniş 
ölçüde bir gelişmeye, orta Öğrenim öğrencilerinin sıhhat ve saadetine 
değerli hizmetleri olur. 
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Bütün ziyaret etiğim orta okulların birkaçı müstesna, hepsinin 
kütüphanelerini tle inceledim. Gayretli ve iyi çalışan kütüphane me
murları tarafından idare edilen, oldukça iyi kitap koleksiyonu ve 
çalışma şartlarına elverişli okuma salonları olan birkaç okulu mem
nuniyetle gördüm. Mamafi bunlar istisna te.kil etmekteydiler. 

Ziyaret etmiş olduğum orta dereceli okullar.n ekserisinde kitap, 
az, okuma odaları kifayetsiz, kitaplar ve diğer materyaller kullanıl
mağa elverişsizdir. Bütün gördüğüm hususlar, bu kitapların ne öğ
renciler ne de öğretmenler tarafından gerektiği gibi kullanılmadık
larına delâlet etmekte idiler. Bundan başka bazı müdürlerin bu du
rumdan dolayı hakiki bir endişe duyduklarına şahit olduğum hal
de, bir çoklarında böyle bir alâkaya rastlamadım. Bütün bunlar, Tür
kiye'deki orta dereceli okulların, programlarını canland racak iyi 
bir imkândan faydalanmadıklarını göstermektedir. îyi kütüphane
lere ve kütüphape servisine olan ihtiyaç büyüktür. 

Kanaatımca çok cddi olan bu durumun çeşitli sebepleri vardu. 
Bu sebeplerin birincisi ekonomiktir, iyi kitaplıklar ve iyi işleyen ki
taplık servisi paraya ihtiyaç gösterir. İçinde bulunulan şartlan 
göz önünde tutarak kitap temini hususunda Millî Eğitim Vekâle
tinin müşkilâtıru anlıyorum. Lâkin müdür ve Öğretmenlerin elle-, 
rindeki kitaplıklardan gerektiği kadar faydalanmamalarını mazuc 
görmek, o kadar kolay değildir. Şüphesiz bunun da bir sebebi.var
dır. Bu günkü müfredat, öğretmen ve öğrencilere o kadar ağır 
yükler tahmil etmektedir ki, öğretmenler de öğrenciler de kütüphane 
servisinden faydalanarak programı genişletmek ihtiyacını duyma
maktadırlar. Bazı Öğretmenler, imtihan baskısı karşısında program
ları mümkün olduğu kadar daraltarak öğretimlerini sadece ders ki, 
taplarına inhisar ettirmek mecburiyetinde kald klarını söylemekte
dirler. 

Türkiye'de orta dereceli okullardaki birçok öğretmen ve öğren? 
çilerin bu durumu, doğrudan doğruya ders kitabından öğretme ve 
ders kitabından öğrenmeye lüzumundan fazla verilen Önemle âigir 

lidir. 
Vekâletin bütün memeleketteki kitaplıkların ,ve kitaplıktan 

faydalanma servislerinin ıslahı üzerinde durduğunu memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyorum. İlerlemeler kaydedilmektedir. -Gayretli ve 
enerjik okul müdürleri ve kitaplık memurlarının, burada üzeriod* 
durduğum .görüşlere tam mânasiyle kıymet veren yabancı memleket' 
lerde inceleme gezileri yapmalarım temenni ederim. Döndükleri 
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caman bu. noktada ifade ettiğim meslekî görüşe tamamiyle iştirak 
edeceklerine kaniim. 

İmtifran Sistemi: 

Memleket çapında bir orta öğretim sistemi, zaruri olarak bü
yük miktarda bir sermayenin yatırılmasını, buna öğretmen, müdür 
»e diğer,personelin, hepsinden daha mühim binlerce gencin enerji ve 
zamanlarının da katılmasını gerektirir. Bu yatırılan servetin gayet 
büyük ojuşu bütün eğitim program.nın muntazaman, ciddi ve esaslı 
incelemelere tâbi tutulmasını gerektirir. Okul müdürleri herhangi bir 
dersin değeri hakkında nasıl hüküm verebilirler? Bir öğretmen her-
tiangi bir öğretim metodunun tesir ve değerini nasıl tJyin edebilir? 
Şir gurupun veya bir ferdin gelişme ve ilerlemesi nasıl tesbit edile
bilir? Bir okul, öğrencilerini ve sınıflarını nasıl tanıyabilir? Cevap 
açıktır. Bu ancak münasip bir imtihan ve değerlendirme usulü ile 
mümkün olabilir. Bu bakımdan öğrencileri imtihan' etme, orta dere-
cejS okulların tabii, hattâ önemli bir fonksiyonudur. 

İmtihanların meşru rolünü belirtirken, bugün pek çok orta 
dereceli okullarda ve maarif sistemlerinde uygulanan imtihan siste
mini olduğu gibi tasvip ettiğimiz zannedilmemeh'dir. Bilâkis, imti
hanların, bir orta dereceli okulda, öğrenciler, öğretmenler ve bü
tün eğitim sistemi için ciddi bir engel olabileceği de işaret olun-
malıdır. Bugün kullanılmakta olan imtihan şekilleri ve bunların 
uygulama tarzları üzerinde yapılan araştırmalar, ekseriya, hattâ pek 
sık olarak, soruların uygunsuz olarak tertiplendiğini, sıhhat ve em
niyetten uzak olduklarını ve eğitimin bir çok hayatî sonuçlarını 
ölçemediklerini aç k bir şekilde ispat etmiş ve kötü imtihan şekil
lerinin ekseriya iyi oldukları farz olunarak ciddi telâkkki edildik
lerinden, bütün ilgililer' için cidden çok zararlı sonuçlar tevlit et
tiğini göstermiştir. Bunu kısaca bir ba^ka suretle ifad» edelim: Okul 
programlarında imtihanların mühim bir yeri vardır. Ancak öğret-
«nen ve müdürlerin -mütemadi bir dikkatle bunların kötü bir engel 
haline * geçmeksizin yard mcı bir vasıta halinde kalmalarını sağla
maları lâzımdır. 

Türkiye'de müdürler ve öğretmenlerle yapmış olduğum bir 
çok konuşmalarımda, bazılarının bugün kullanılmakta olan imtihan 
şekillerim tasvip ettiklerini gördüm. Bir çoğu, mevcut sistemin bazı 
mahzurları olduğunu kabul etmekte ,ise de, bunu imtihanın tabii 
bünyesine atfetmekte, önünegeeilmez olarak telâkki etmektedir. Fa
kat bu meseleyi ele alarak münakaşa ettiğim müdür ve öğretmenle-
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rin büyük bir ekseriyeti bu günkü sistemden ^mamiyle gayri mem
nun görünmektedirler. Bu mülakatlardan alınan notlar arasında bu 
sisteme karşı 'zikredilen mahzur, itiraz ve şikâyetlerin listesi dikkate 
Şayandır. Kanaatlerine hürmet ettiğim bazı müdürler öğretmenlerin 
imtihan usullerini uygunsuz ve dikkatsiz bir şekilde uyguladıklar.n-
dan şikâyet ettiler. Bazı öğretmen ve müdürler bu imtihanların; 
okul müdür, öğretmen ve öğrencileri gayri makul bir baskı altında 
bulundurduğunu ileri sürdüler. Hattâ birkaç veli dikkate şayandır 
ki, üstün başaralı öğrencilerin anne-babaları bile devamlı bir baskı 
yapan bu imtihanların gayri makul ve faydasız olduklarını söyle
mişlerdir. Bir ksmı yazılı bir kısmı sözlü olarak bana gelen bu 
mütalâalara ve kendi müşahedelerime dayanarak bugün Türkiye'nin 
orta okul ve lisedeki kullanılmakta olan imtihan şekillerimin terbi-
yevî bakımdan doğru, sıhhatli* emniyetli ve şümullü olmadığını 
söylemem lâzımdır. Esaslı bir değişikliğe şiddetle ihtiyaç vardır. 
Bugün tatbik edilen şekle göre "imtihanların öğrenci, öğretmen ve 
müdürler için büyük bir azap ve işkence teşkil ettiği görülmekte-
dir.Bu kadar yer ayrılıp kıymet verilen "sözlü imtihanların" değerin
den şüphe etmek için-önemli sebepler vardır. İmtihanların eğitim 
bakımından değer taşımaları kadar klişeleşerek faydasız bir hale 
girmeleri de mümkündür. Hatâ bunlar zararlı bir şekil de alabilir
ler. Meselâ müdafaa vasıtaları olmıyan öğrenci ve öğretmenlerin 
başları üstünde tutulan bir "topuz" haline gelerek dejenere olabi
lirler. Dar ve formel olan öğretim sistemi manasız şeyleri belle
meğe lüzumundan fazla önem verir. Bu halin, imtihan şekilleri ile 
de doğrudan doğruya ilgisi vardır. 

Genel olarak^ kullanılmakta olan bütün imtihan sisteminin yeni
lenmek üzere esaslı bir şekilde incelenmesi ehemmiyetle tavsiye 
olunur. 

Orta Dereceli Sanat Okulları: 

Türkiye'de son zamanlarda sanat okullarının gelişmesi büyük 
bir hâdisedir. Her ne kadar bu sahada kendimi mütehassıs addet
miyorsam da, bu programa karşı derin bir meslekî alâka duydu
ğum için, incelemelerime ve müşahedelerime sistematik olarak bü 
okulları da kattım. Bu okullardaki müdür ve öğretmenlerin meslek 
duygularını üstün bir derecede buldum. Programları ve başanlarıyle 
iftihar ettikleri görülüyor. Bu okulların süratle halkın rağbetini' ka-
zanmalarındaki sebepleri anlamak kolaydır. Hayati bir ihtiyaca ce
vap vermekte ve bunu başarı ile yapmaktadırlar. 
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Kendi eğitim adlarındaki problemlere son derece uyanık 
olan bazı müdür ve öğretmenlerle konuşmak cidden büyük bir zevk 
oldu. Bazıları, erkek teknik okullarının sayısının artık ihtiyaca kâfi 
geldiğini, verilmekte olan programların ıslahı cihetine gidilmesinin 
bugünkü problemi teşkil ettiğini belirttiler. Bazı müdürler mahallî 
ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha ziyade istiklâle muhtaç ol
duklarını söylemekte ve sanat okulu mezunlarının yüksek tahsille
rine daha kolaylıkla devam edebilmeleri için yüksek teknik okul
larla daha iyi bir koordinasyonun kurulmasını istemektedirler. Bir 
kısmı, bu okullara gelen öğrencilerin teknik çalışmaları ba-;araınr-
yacak kadar küçük olduklarını ve tercihen orta okulu bitirenlerin 
bu okullara devamlarını sağlamanın daha iyi olacağını ileri sürmek
tedir. Bütün bu fikirler ve teklifler bana eyerinde, gibi geliyor. Hiç 
şüphesiz bu okullar bu milletin endüstri hayatına, makineleşmesine 
ve refahına büyük hizmetler etmiş ve etmektedir. 

Kız okullarında tatbik edilmekte olan program gelecek yirmi 
sene zarfında bütün memleket çapında ev ve aile hayatını ve yaşa-
ma seviyesini çok kalkındırabilir. Müdür, öğretmen ve öğrencilerin 
ruh halleri, yapt klan işlerin kalitesi, hem faydalı hem de güzel olan 
işlerin bir araya getirilebilmesi üzerinde -derin intibalar bıraktı. 

Teknik öğretimin bütün programı, genç ve enerjik bir mille
tin bir eğitim problemi ele almağa karar verdiği zaman neleı' yapa
bileceğini göstermektedir. Bu süratli genişleme devresi birçok enstitü
ler için artık ihtiyaca kâfi gelecek bir mahiyet almış bulunmaktadır. 
Şimdi, başta gelenlerin mevcut Öğretim programı ıslah etmeğe önem 
vermeleri gerekmektedir. Burada yapılmış olan tavsiyelerle birlikte, 
bu okullara girme yaşının orta okulun bitirildiği zamana kadar ge
ciktirilmesini kuvvetle tavsiye ederim. Türkiye'de okulların bugün
kü te;kilâtma göre ilk ve orta okullar sisteminin belkemiğini teş
kil ettiklerinden ihtisas başlamadan öncç her ikisinin de bitirilmesi 
lâzımdır. 

Okul Binaları ve E}yalart: 

Son otuz yıl zarfında Türk milletinin eğitim alanında esaslı 
bir şekilde ilerlemesi ve genişlemesi takdire şayandır. Ban bakım
lardan bu genişlemenin bir-paraleli yoktur.Fakat bu gittikçe orta okul 
ihtiyacı, okul binaları ve eşyaları bakımından büyük talepler arzet-
mekte ve ağır bir yük olmaktadır. Hâlen büyük bir problem olan 
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bu durum servetfn ve insan kuvvetinin Millî Müdafaaya tahsis edil
mesi zarureti karşısında daha vahim bir hal almakladır. Böylece bir 
çok halkrde Vekâletin elverişli binalar yapması ve eşya temin etme
si müşkül, hattâ imkânsız bir duruma girmiştir. 

Ziyaret ettiğim binaların çoğu tadil edilmiş huiusi evlerdir. 
Bunlardan bir kısmı maksada oldukça uygun olmakla beraber di
ğerleri tamamiyle elverişsizdir. Bazı hallerde bu uygunsuz binalar 
bile azami derecede kalabalıktı. Bu makûs şartlar altında çalışabilen 
müdürler, öğretmenler ve öğrenciler takdire şayandır. Elektro met
reye göre ışıksız olduğu tesbit edilen pek çok dershaneleri üzülerek 
gördüm. Termometreye bakarak ve bizzat rahatsız olarak bir çok 
dershanelerin iyi ısıtılmadığına şahit oldum. Bu odaların bir çoğun
da havalandırma işinin de bir problem teşkil ettiği aşikârdır. Bun
lar, hakikatlerin basit bir ifadesidir. 

Burada söylediklerimle ne Vekâleti, ne de hiç kimseyi tenkid-
etmek istemiyorum. Konuştuğum bütün Vekâlet erkânı, müdür, Öğ
retmen, veli ve belediye reislerinin hiç istinasız olarak bu ihtiyaç
lara tamamiyle vakıf olduklarını ve durumu düzeltmek için cesa
retle tedbirler aldıklarını gördüm. Eğitim program nın lâyikiyle 
işliyebiimesi için bahçe; bina ve eşya faktörlerinin ön plânda - rol 
oynadıklarına tamamiyle vâkıf bulunuyorlar. 

Modern bir şekilde plânlanan ve teçhiz edilen okul binası sa
dece bir ders öğretme yeri değildir. Burası çocuğun okulda geçirdiği 
zaman zarfında gelişimini ve başarısın} sağlayan- veya ona engel 
olan fiziki muhitini teşkil eder. Türkiye'nin yeni orta okul binaları 
genel plân ve sınıf tertibi bakımından çeşitli yeni öğretim ve öğre
nim faaliyetlerine elverişli, birçok maksatlara hizmet edebilecek bir 
tarzda olmalıdır. Sınıftaki eşyalar, çeşitli gurup faaliyetlerine uygun 
bir şekle sokulabilmesi için müteharrik olmalıdır.Öğretmen için uygun 
bir masa ve bir de dolap bulunmalıdır. Kâfi miktarda kara tahta 
bulunmalı ve ilânların, resimlerin, gazete kesitlerinin aşılabileceği 
"ilân" tahtaları için bir yer ayrılmalıdır. Dershaneler çeşitli ders 
konularının özelliklerine uygun bir şekilde yapılmalıdır. Öyleki bu 
dershanelerde çalışacak öğretmen ve öğrenciler o dersi canlandır
mağa yardım edecek öğretim malzemesini kolaylıkla sağlamak im
kânına sahip olsunlar, öğretmen ve öğrenciler bütün günlerini bu 
odalarda geçirirler. Onun için bu odaların cazip, sıhhi, öğrencilerin 
kendi kendilerine çalışmalarına elverişli bir hale sokulması Türk 
parasının iyi kâr getirecek bir yere yatırılması demek olur. 

Dershanelere ilâveten bu yeni binalarda-, ders dışı faaliyetleri, 
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öğrencilerin eğlence ihtiyaçları için de yer ayrılmalıdır. Öğrenci 
toplantılarının muntazaman yapılabileceği ve çevredeki halkm da 
zaman zaman kullanabileceği bir salon ile beden terbiyesi için ge
rekli yerin ve kolaylıkların sağlanması lâzımdır. Işik, ısıtma, hava
landırma, akar su temininden maada okulun içinin ve bahçesinin 
de cazip bir hale sokularak büyüyen çocuklar için mümkün olan en 
iyi bir çevre haline gelmesine çalışılmalıdır. Geniş bir saha içinde 
oyun yerleri yapılmalı ve muhafaza edilmelidir. 

istanbul'da, güzel bir ilkokul binasının açılış töreninde bulun
maktan çok mütehassıs oldum. Mükemmel bir okul: Geniş ölçüde 
yapılacak okul binaları programını öğrenmekten büyük haz duydum. 
Türkiye'de ziyaret ettiğim yerlerde oldukça iyi yeni okul binaları gör
mekten memnun kaldım. Bütün bunlar bana okul, bina ve eşyala
rının istikbali hakk nda itimat telkin etmektedir. Fakat yapılacak iş
ler çok, ihtiyaçlar âcildir. , 

Bazı çok iyi teçhiz edilmiş llboratuvarlar gördümse de, bu 
bakımdan pek takir olanların sayısı çoktur. Bazılarında öğretmen 
\e öğrencilerin büyük bir maharetle mahallî kaynaklardan faydala
narak bu eksiklikleri giderdiklerini gördüm. Fakat Vekâletin ve 
okul müdürlerinin ders araç ve gereçlerinin önemine tamamiyle 
vâkıf olduklarından ve en yakın bir zamanda bu ihtiyacı karjılıya-
caklarından tamamiyle eminim. Unutulmamalıdır ki, bugün okul-
larda bulunan bütün öğrenci nesli için hal ve yakın istikbalin ha
yatî- bir ehemmiyeti vardır. Bu, onların orta öğrenimlerini elde 
edebilmeleri için yegâne f:rsattır. 

Müdürlerle Müdür Yardımcılarının Yetiştirilmeleri: 

Gerçek anlamda modern bir orta derecli oku' içinde öğretmenlerin 
ders konuları üzerinde bilgi verdikleri bir dershaneler topluluğu 
değildir. Bu, içinde gerçek bir toplumun hayatı, faaliyetleri, ideal
leri, gelenekleri ve problemlerinin hüküm sürdüğü bir müessesedir. 
Böyle bir okul öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını dikkatle inceler ve 
bunları gerçekçi bir görüşle karşılamıya çalışır. Burada, öğrencile
rin alacakları kararlara ve yapacakları tercihlere yardım etmek mak-
sadıyle bir ölçme ve rehberlik programı uygulanır. Bu okul, öğren
cilerin beden ve ruh sağlıklarını gözetme hususunda önemli bir 
sorumluluk-yüklenir. Nihayet cihetteki ders müfredatının öğretil
mesine de önem verir. Ancak bu işi, öğrencilerin yalnız sınıf geç
mekle iktifa etmelerini sağlamak için değil, bilhassa hayati ihtiyaç
larını karşılamıya hizmet edecek şekilde yürütür. Kısaca, modern 
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orta dereceli okul, fevkalâde mudil bir müessesedir. Bunun için 
muktedir, meslek hazırlığı iyi, ileri görüşlü liderlere ' ihtiyaç gös
terir. 

Acaba bu kadar önemli bir eğitim işinin liderliği üzerine veri
lecek kimsede, asgarî şahsi ve meslekî vasıflar neler olmalıdır? El
bette, böyle bir kimsenin şahsî vasıfları, zekâsı, ruhsal muvazenesi, 
başkalariyle ahenkli bir şekilde çalışma kabiliyeti, genel olarak ka
rakteri hususunda hiçbir tereddüt olmamalıdır. Bütün bunlara ilâve 
olarak bu kimseye, onu, başına geçmek istediği müesseseye bir öğ
retmen olarak yetiştirecek ayrı bir hazırlığın verilmesi gerektir. 
Zira müdür olarak o, öğretmenlerin rehberi, adeta öğretmenlerin 
öğretmeni olacaktır. Onun, üstün kalitede bir öğretmen olduğu
nu isbat etmedikçe idaresindeki öğretmenlerin saygısını kazanabile
ceği düşünülemez. Bunu ve öğretmenlerin karşılaştıkları problem
lere aşina olmasını sağlamak maksadiyle müteaddit yıllar tercihen 
örnek idare ve nezaret yollarını görebileceği ve bu çalıçmalara ka
tılabileceği iyi idare edilen bir orta dereceli okulda öğretmenlik 
tecrübesi geçirmiş olması gerekir. Fakat buna rağmen, bu kimsenin 
gene eL hazırlığa ihtiyacı vardır. Bu da, bilhassa orta dereceli okul 
müdürleri ve müdür yardımcılarını yetiştirecek, dikkatle tertiplen
miş özel meslek dersleriyle sağlanabilir. 

Burada teklif edilen orta dereceli okul müdürlerinin özel mes
lek dersleri programı, çalutıkları alanda duyacakları ihtiyaçları bil
fiil karşılıyacak şekilde olmalıdır. Eğitim nazariyesi bakımından 
doğru olması gerekmekle beraber, bu yalnız baş na kâfi gelmez, 
aynı zamanda işe yarar ve maksada uygun olması lâzım gelir. Böyle 
bir program asgarî olarak; orta dereceli okul idaresi, teftiş, öğreti
min ıslahı, program ve müfredat, testler ve ölçüler, ruh sağlığı, 
gençlik psikolojisi ve çocuk gelişimi, rehberlik ve öğrenci müşa
virliği, ders dışı çalışmaların idaresi konuları üzerinde kuvvetli ve 
iyi tertiplenmiş dersleri ihtiva etmektedir. Orta dereceli okul mü
dürleri için yap lacak bu tip bir özel meslek dersleri programı, bir
kaç yıl içinde, idareleri altındaki öğretmenlere mükemmel rehber
lik yapabilecek, böylece Türkiye'de orta öğretimin her cephesini 
ıslah edecek canlı bir orta tahsil müdürleri ordusu meydana getirir. 
Vekâletin, üniversitelerin ve öğretmen kolejlerinin gayretlerini bir
leştirecek böyle bir programı gerçekleştirmeleri candan temenni 
olunur, ihtiyaç âcil ve zorlayıcıdır, bu mesele zaman kaybedilmek
sizin ele alınmalıdır. 
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Öğretmen Müdür • • Müfettifler için Meslekte 
Gelişme Programı 

öğretmenin işi icabı, bizzat vazifeye başlamadan tam mana-
siyle yetiştirilmiş olması mümkün değildir. Bunun sebepleri, bu 
mesele üzerinde düşünenler için aşikârdır, öğretmen yetiştirme 
programları mükemmel olmaktan çok uzaktır, öğretmen yetiştirme 
usullerini daha esaslı, realist ve işler bir hale getirerek islâh etmeğe 
ne kadar gayret edrelerse etsinler öğretmen namzetlerini ileride kar
şılaşacakları çeşitli güç vazifelerin hepsi için hazırLyamaz. Bu okul
larda öğretmen olmak için hazırlanan öğrenciler de, karşılaşmaları 
muhtemel olan bütün meslekî güçlükleri daha önceden tahmin 
edemezler. Bunun için iyi hizmet etmek istiyorlarsa, vazifeye başla
yıp problemlerle doğrudan doğruya karşılaştıkları sırada bunlardan 
faydalanıp gelişmek için her fırsatı gözlemeleri lâzımdır. Burada 
ileri sürüldüğü gibi, onların meslekte inkişaf etmeğe pek ziyade 
ihtiyaçları vard.r. Çünkü öğretmenliğe başladıkları zaman bütün 
meslekî problemleri karşılamağa tam hazırlanmış değillerdir. 

Fakat öğretmenlerin meslekte gelişmesini gerektiren, hayati 
önemi haiz diğer bir sebep daha vardır. Bu sebep, değişen bir dün
yada bilhassa genç, canlı ve değişen bir memlekette eğitimin asla 
"statik" olamıyacağında aranmalıdır. Eğitim öğrencileri süratle de
ğiştiren bir dünyaya ayak uyduracak tarzda hazırhyacaksa katiyen 
"statik" olamaz. Genel olarak doğru olan bu hüküm bilhassa Tür
kiye bahis konusu olduğu zaman daha ziyade doğrudur. İhtimal 
dünya tarihinde ^Türkiye çapında hiçbir millet bu kadar kısa bir za
man zarfında bu kadar manidar ve esaslı inkilâpların başarılmasına 
muktedir olamamıştır. Bu inkilâpların devam etmekte oldukları da 
açıkça görülmektedir. Bu memlekette seyahat ederken bilhassa zira
at, nakil vasıtaları ve tababet sahalarında vukua gelmekte olan de
ğişiklikler üzerimde derin bir intiba bıraktı. Başarılmış olan şeyler 
hayranlığımı ve hürmetimi celbetti. Elbette, okullar, kendilerini vu
kua gelmekte olan değişikliklerin dışında tasavvur edemezler. Ak
sine olarak, bu değişikliklere öğrencilerin de zekice iştiraklerini 
sağlamak bakımından büyük mesuliyetler düşmektedir. Bu durum 
karşısında öğretmenlerin, hem okuttukları derslerde, hem de mes
lekî derslerdeki inkişafı takibederek mütemadiyen zamana ayak uy
durmak mecburiyetleri vardır. Dünyâ büyük bir kriz içindedir. Bü
tün dünya demokrasileri bir hayat mücadelesine girişmiştir. Bürün 
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dünya demokrasilerindekı öğretmenler bu meydan okuyan durum 
karşısında kalkınarak işlerini .dıdu iyi yapabilmek için jeni yollar 
bulmağa çalışmak zorundadırlar. 

Türk orta öğretim okullarında geçen yıl benim yaptığım gibi 
tenkitçi bir gözle dolaşan bir müşahit, meslekleri alanında ilerle
mek, okuttukları dersleri canlandırmak, daha iyi okutmak için 
plânlar yapmak, öğrencilerinin ihtiyaçlarım tanımak ve bu ihtiyaç
ları daha iyi karşılamak, ders dışı faaliyetlere tam manasiyle katıl
mak, öğrencilerin aile hayatını tanımak ve bu suretle daha iyi hiz
met etmek için çeşitli çarelere baş vurarak, aşk ile çalışan öğret
menler görecektir. Bu öğretmenler, yardıma, tavsiyelere, materyal
lere, kısaca, meslekleri alanında eğitime ihtiyaçları olduğunun far
kındadırlar. Mesleklerinde gelişebilmek için herhangi bir müessese 
ile işbirliği yapmaya hazırdırlar. 

Diğer cihetten Türkiye'deki okullarda, bugünkü mesleki ba
şarı seviyeleriyle tatmin oldukları anlaşılajı bazı öğretmenler de 
müşahede edilmektedir. Eğer cidden büyük mesleklerine karşı bir 
heyecan duyuyor, öğrencilerini şahsen tanımak, ihtiyaçlarını anlamak 
ve tatmin etmek için özel bir mecburiyet hissediyor, öğretimi daha 
canlı ve hayati bir hale getirmenin lüzumunu kavrıyor, okuttukları 
mevzularla okul dışındaki gürültülü hayat arasında bir münasebet 
görüyorlarsa, bunların sinıftaki çalışma şekillerine bakılarak bunun 
böyle olduğunu anlamak mümküp değildir. Ekseriya bu Öğretmen
lerin dersleri, öğrencilerle toplumun ihtiyaçları dikkate alınmadan, 
ders kitaplarının hudutları içinde kalan cansız vp sıcak bir tarzda 
cereyan eder. Bu öğretmenler, belki meslekî yardıma son derece 
muhtaç olduklarının farkında bile değillerdir. Fakat kendilerine 
bu hususta bir imkân verildiği zaman insanı hayrete düşürecek ka
dar pek çoğunun bunu hoş karşılıyacağı görülecektir. 

öğretmenlerin meslekte gelişme programları hakkında bütün 
söylenilenler, müdürlere (eğer yapılmakta olan teftiş şekli hakkın
da öğretmenlerin bana söyledikleri doğru ise), müfettişlere de uy
gulanabilir. Anlaşıldığına göre müdür ve müfettişlerin- mesleki ba
şarıları öğretmenlerinkinde olduğu gibi, çok iyi ile çok fena ara
sında seyretmektedir. Gene anladığıma göre, mesleklerinde ilerle
mek istiyen pek çok müdür ve müfettiş vardır. Bu kimseler hakiki 
bir yardım vadeden, iyi bir meslekte gelişme programına şevkle 
katılabilirler. 

Zaman gayet önemli .bir faktördür. Türk gençliği, kendilerinin 
ihtiyaçlarını tanıyan, ve bı» ihtiyaçları karşılamağa hevesli bir yeni 
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ögtetMm neslinin öğretmen oMhİınÜn yetişmamt BtHi^NOR. 
Tûrlriye«tfcki öğrenciler bütön otatfd» betoımyerfif: öğrerracı^. nâ -
d&r* ve müfettişlerin içinde çalıştıkfcrı eğitim programına uyarbcı 
bir yardım da bugün yapılabilir, ân Türkiye'ni» en âcil ihtiyaçla* 
rındsn biridir. 

Merkeziyetçiliğin Foytta ve Mahzurları; 
Demokratik milletlerin okul sistemlerini idare, teftiş ve mali 

ihtiyaçlarını sağlama tarzları memleketten memlekete değişir. Bazı 
milletler ileri bir merkeziyetçiliği tercih etmektedirler. Tarihinin 
büyük bir kısırımda Fransa böyle bir plân kullandı. Diğer memle
ketler, merkezin sadece genel bir rehberlik yapmasını, mahalli ida
relerin ise idare, teftiş ve mali ihtiyacı sağlamada mesuli
yet taşımalarını tercih etmektedirler. Bu plân mahalli te
şebbüse ve mahalli gurura, mahalli teşkilâta ve rehberliğe 
dayanmaktadır. Bu, Amerika'da kullanılan bir plândır. 
Kusursuz bir plân " henüz bulunmuş değildir. Bir memleket 
için iyi netice veren bir plân diğeri için vermiyebilir. Bugüne kadar 
denenmiş bütün plânların hem fayda hem de mahzurları' vardır. 

Türkiye çok merkeziyetçi bir plân kullanmayı tercih etmiştir. 
Bu plân n bazı bakımlardan fevkalâde iyi neticeler verdiğini görü
yoruz. Toleranslı bir müşahit Türkiye'nin böyle bir yolu tercih et
miş olmasında birçok sebepler olduğunu görebilir. Eğer bu yüksek 
derecedeki merkeziyetçilik olmasaydı son otuz yıl zarfında çok dik
kat çeken eğitim ilerlemelerinin mümkün olamfyâcağı da aşikârdır. 
Memleketin muhtelif bölgelerinde iyi yetişmiş meslek erbabının 
ve aynı tarzda yetişmiş vatandaşların geniş ölçüde bulunmayıp yü
zünden cumhuriyetin kurucuları, otoriteyi merkezde tesis etmek 
suretiyle işleri ellerine al p milleti, eğitim alanında o zamana ka
dar erişilmemiş bir başarıya süratle ulaştırabilmişlerdir. Kısaca Türk
ler, bilhassa birçok problemleri süratle halletmek mecburiyeti kar
şısında bulunan bir millet için merkeziyetçiliğin' faydalarını ikna 
edici bir tarzda göstermiş bulunmaktadırlar. 

Fakat bu planın büyük faydaları olduğu kadar kaçınılması ge
reken ciddi mahzurları ve zayıf taraflarıda vardır. Bunlar karşıs nda 
liderlerin daima ve son derece, uyanık olmaları lâzımdır. Bu mah
zurların bir kısmı, tenkitçi bir gözle bakan samimi hu müşahit için 
aşikârdır. Derhal göze çarpan i>irinci mahzur, Mantın zaman ve 
enerji sarfına yol açan "kuimyeâliktit". Bu şöpikesiz, lüzumlu 
lüzumsuz, küçük büyük bütün $fcrdfe; ya karar almak veya açıkla
mak yahut kayıtlara geçirilmek üzere* veya her Üçü için merkeze 
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başvurmaktan doğmaktadır. Kırtasiyeciliğin nisbetsiz Jbir ölçüde 
artm.ş olduğunu söylemek mübalâğalı değildir. 

Kullanılmak olan usullerin bir kısmı o kadar mudildir ki, bun
ları uygulamak için bir çok enerji ve maharetin, daha iyi maksatlar 
uğrunda kullanılması gereken enerji ve hünerin israf edilmiş oldu-
ğu muhakkaktır. Müdürlere sorduğum sualleden öğrendiğime göre; 
kendileri ve yardımcıları kıymetli çalışma zamanlarının, pek büyük 
bir kısm.m, çok az değeri olan bu nevi işlere tahsis ettikleri için 
daha büyük eğitsel değeri olan diğer mesleki işleri ihmal et
mek zorunda kalmaktadırlar. Bu (kırtasiye) işlerinin büyük bir 
kısmı kaldırılmalıdır. Büyük bir kısmının yerine de daha basit 
olanları ikame edilmelidir. Geriye kalan kısmı da alt kademelerde 
halledilerek mütemadiyen Ankara'ya başvurulması önlenmelidir. 
Rasladığım iyi müdürlerin bir çoğu bu hali mesleki faaliyetlerim-
büyük bir engel olarak telâkki etmektedirler. 

Mifrit merkeziyetçiliğin ikinci bir mahzuru da, mahalli idare
cilerin kendi kendilerine düşünme, plânlama, karar verme sorum
luluklarından hemen daima azade olmaları, onlarda zamanla dü
şünme, plânlama ve karar vermekten kaç.nma temayüllerinin geliş
mesine sebep olmaktadır. Mütemadiyen mesuliyeten kaçma tema
yülünü gösterirler. 

Kısacası gayrimesul bir hal alırlar. Bunu anlamak kolaydır 
Müfrit bir merkeziyetçilik altında mahalli liderlerin belirmesi ve 
normal olarak gelişmeleri için ya pek az veya hiç imkân bulunmaz. 
Bu üçüncü bir mahzura yol açmış olur. 

Problemler, müşküller ve kararların daima merkezden halle
dilmesi beklendikçe bu merkezi gurup, insanlardan teşekkül etmiş 
olmak hesabiyle, gittikçe otorite kazanmağa başlar. Bu lüzumundan 
fazla otorite ekseriya insanları bozar, zaafa uğratır. Bunu da anla
mak kolaydır. Bu hal vukua gelirse, merkezi gurupu teşkil eden 
insanlar er veya geç eğitimin ıslâhı için bütün fikirlerin merkezden, 
yani yukardan aşağıya gelmesi gerektiğini farzetmeğe başlar ki, bu 
hal bütün ilgililer için fenadır. Bu münasebetle gerek Ankara'da 
gerek dış vilâyetlerde kurulmakta olan Danışma Kurullar, na önem 
verilmesinden çok haz duyduğumu söylemeliyim. Bu, burada işa
ret edilmiş olan tehlikeye karşı durulmak için kullanılması gereken 
birçok yollardan biridir. Merkezi gurupun iyilik veya kötülüğe yö
nelebilecek kuvvetli bir atratejik mevkii vardır. Eğer hayati bir me
selede verdiği bir karar yersizse, kuvveti o kadar büyüktür ki bü-

Tiirkiycde Orta öfretim •! 
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tiin memleket. bu hatanın zararını görür. Merkezi gurupun (insan 
oidukları için hatadan salim bulunmadıklarına göre) kendi hü
kümleri, kanaatleri ve fikirlerini, kökü toprakta olan mahalli mes
lektaşların fikirleri, kanaatleri ve hükümlerine danışarak kuvvet
lendirmeleri hem kendi selâmetleri (ki, bunun önemi vardır) ve 
bilhassa milletin menfaatlerini korumak için (ki, bunun önemi çok 
daha fazladır) elzemdir. 

•Mifrit merkeziyetçi bir sistemde görülen diğer bir mahzur da 
uzak bölgelerde bulunan halk.n verilecek kararlarda reylerinin pek 
az bir tesiri olacağı kanaatiyle, bütün problemlerin Ankara'dan 
halledilmesini beklemeleridir. Yıllardan beri bütün problemler hep 
Ankara'ya havale edile edile halk ile kuvvetli eğitim liderleri arasın
da ki uçurum gittikçe genişler. Nihai netice ise, okulların esaslı bir 
surette desteklenmemesi yüzünden başarısızlığa doğru gitmeleridir. 
Bu karşılanması ve şiddetle mücadele edilmesi gereken ciddi bir 
tehlikedir. 

Merkeziyetçi bir idarenin faydaları da vardır. Eğer liderler 
makul olursa, burada zikredilen tehlikeleri önleyebilirler. Meslek
leri alanında iyi yetişmiş liderler çoğaldıkça, iyi vasıflı müdürlerin 
de sayısı artacak, ve böylece okur yazar vatandaşlar çoğaldıkça mer
kezi otorite yavaş yavaş nizam ve kontrolünü gevşeterek mahalli 
okullara, müdürlere, öğretmenlere ve halka; mahalli ihtiyaçları kar
şılamak, mahalli teşebbüsü artırmak; denmek, inkişaf etmek ve bu 
suretle Millî Eğitime, millî kudreti arttıracak surette ellerinden ge-
leni yapmaları için daha ziyade hürriyet vermelidir. Hiç şüphesiz 
ki, bunun tedricen ve makul bir tarzda yapılması lâzımdır. 

Zamanla, bu hareket tarz.nın müfrit merkeziyetçiliğin ciddi 
tehlikelerini önleyen bir yol olduğu anlaşılacaktır. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE 
EĞİTİM TEŞKİLATI 

Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitim teşkilâtı üç kısımda 
mütalâa olunabilir: 

A — Federal Hükümet merkezindeki teşkilât, 
B —- Her bir eyalet içindeki eğitim teşkilâtı, 
C— Mahallî maarif idareleri. 
Yabancılar için terbiye sistemimizi anlamak oldukça güçtür. 

Muhtelif memleketlerin millî eğitim teşkilâtlan karışık ve anla
şılması güç bir durum arzeder. Bazan bunların nasıl işlediğine ve iyi 
neticeler verdiğine hayret ederiz. Bunun en iyi misalini İngiltere'
de bulabiliriz. Meselâ orta dereceli okullarını ele alal m. Ingizler 
bunlara "Free Public High Schools" yani "Serbest Resmî Okullar" 
adını vermişlerdir. Halbuki bunlar serbest değildir. Çünkü paralı
dır, yani parasız olanlar giremez. Resmî diye vasıflandırdıkları hal
de hususi okullardır. Bütün bu hususlar İngilizler tarafından anla-
ş ldığı halde başkalarına garip görünür. 

Aınerika'daki okul sistemi de bir dereceye kadar karışıktır. 
Bunun açıklanabilmesi için önce şu iki nokta üzerinde durmak ge
rekir. 

A. Amerika Birleşik Devletlerinde merkeziyetçi bir idare şek
li yoktur. Herşey gibi maarif işleri de hükümet merkezinden idare 
edilmektedir. Zira memleketimizin nüfusu 150 milyonu geçer, okul
lara kayıtlı öğrencisi sayısı 30 milyondur, bir milyon kadar da öğ
retmen vardır. Bundan başka Birleşik Amerika Atlantik sahilinden 
Pasifik'e kadar uzanan, takriben Türkiye'nin 10 misli büyüklüğünde 
olan ve 48 ayrı devletten teşekkül etmiş geniş bir memlekettir. 
Binaenaleyh muhtelif kısımların ihtiyaçları ve karşılaştıkları prob-
kmler birbirinden bir hayli farklıdır. 

- B. İkinci bir nokta olarak da, Amerika'da eğitim teşkilâtının 
bir anda, iyice düşünülerek hazrflanmış bir plâna göre yapılmadığ. 
hatırda tutulmalıdır. Bu sistem tarihimizle birlikte başlamış, yen-i 
ihtiyaçlara göre ayarlanarak zamanla şekillenmiştir. Bunun için çok 
Çeşitli öğretim müesseseleri ve eğitim teşkilâtı bakımından muhtelif 
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devletler arasında pek çok farklar vardır Burada mümkün olduğu 
kadar umumi şekiller üzerinde durulacaktır, fakat açıklanan husus 
ların birçok istisnaları olabileceği unutulmamalıdır 

GFNEL i G İ T İ M TEŞKİLATI 

Amerika da umum? maarif sistemi irtibatlı şekilde teşkilât 
landırılmamıştır Muhtelif eyaletlere bakılacak olursa, bunlardan her 
birinin maarif işlerini kendisine mahsus bir şekilde idare ettiği gö
rülür Amerika bu güne kadar terbiye sistemini merkezlc\tırmek 
ten kaçınmıştır 

/ — Fedeınl Hükümet AUıartf Teşkilâtı 
Yandaki şemada görüldüğü üzere halk 

Cumhur B a ş k a m Fe- r a r a f ı n c } a n seçilmiş olan Cumhurbaykam 
deral Güvenl ik Bü- „ , . _ , . „ . «-*.ı«. w, . Federal Güvenlik Bürosu memurlarını rosu Eği t im B a k a n ı 

tâ)in eder Bu büro Türkiye'de kısmen 
Başvekâletin oynadığı role benzer bir rol oynar, millî güvenliği 
sağlayan, sağlık ve eğitim gibi halkın refah ve sadderıne yarayan 
butun işlerle ilgilenir Bu büro eğitim vekilini (Oommıssıoner of 
Edueatıon) tâyin eder Bu zat eğitim idlerinin başıdır Sızın memleke
tinizde Millî Iğıtım Vekili veya Müsteşar gibi vazife gorur, polı 
tıka ile ilgilenmeyen bir*terbiyecidir Hangi parti iktidara geçerse 
geçsin yerini muhafaza eder ve gavrı muyyan bir müddet için hız 
met eder 82 sene zarfında 10 vekil değıştırılımıştı 

Washıngton'da bulunan Maarif Dairesi (Office of fcducatıon) 
de Türkiye de Millî Fğıtım Vekâleti muadili sayılabilir Burad ı 
Vekilin idaresinde 500 den fazla uzman çalışır Fakat bu dairenin 
salâhiyeti ve otoritesi mahduttur, eyaletlerin eğitim işlerine muda 
hale edemez, okulların verdiği sertifika, derece ve diplomalara ka 
r şmaz, öğretmenlere ehliyet vermez, okullara ayrılan parayı, yanı 
onların bütçelerini kontrol etmez Washington dış nda temsilcileri 
yoktur, butun memurları Washington da çalışır Okullara yaptığı para 
yardımıda pek azdır Amerikalı 1ar, parayı hangi makam verirse o 
makamın daha çok hâkim olacağına inanırlar İstatistiklere göre okul-
ların idamesi için lâzım gelen paranın %3 unden daha azı Federal 
Hükümetten verilmektedir Bu da okullara bilhassa Tarım, Ticaret 
ve Ev Ekonomisi gibi derslerin öğretimi için sarfolunmak üzere 
Meclisin tahsis ettiği paradır 

Maarif Dairesi eğitim müesseselerine daha ziyade rehberlik 
yoluyla hizmet etmeğe çalışır Bu dairenin yapt ğı önemli işlerden 
bazıları şunlardır 
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a) İki yılda bir anketler tertip ederek ve muhtelif eyaletlerdeki 
eğitim işleri üzerine araştırma yaparak maarif işlerinin memleket 
ölçüsüne esash bir araştırmasını yapar. Bunun souçlarını yayınlar. 
Okul binaları üzerinde araştırmalar yapar ve bunları yayınlar. Bu
gün Amerika'da evlerden okullara ve okullardan evlere yarım mil
yondan fazla öğrenci nakledilmektedir. Bu iş çok paraya ihtiyaç 
gösterir, sağlık ve emniyet tedbirleri almağı gerektirir. Maarif Da
iresi bu meseleyi inceleyip Eyaletlere tavsiyelerde bulunur. 

b) Eğitim işlerine karşı umumî aKkayı geliştirmeğe çalışır. 
Okullara, eğitimle ilgilenen müesseselere parasız neşriyat sağlar. 
Bütün memlekette kutlanan "Eğitim Haftası" nı idare eder. Mem
leketin her tarafında toplantılar ve konferanslar tertipler, ihtiyaç 
hissolunan bölgelere uzmanlar göndererek onların eğitim işlerine 
yardım eder. 

c) Muhtelif eğitim kurumlan arasındaki işbirliğini sağlamağa 
çalışır. 

d) Amerika Birleşik Devletlerindeki filim servisini ve radyo 
programlarını kontrol eder. 

e) Eğitim Vekili maarif işleri hususunda Cumhur Başkanına 
müşavirlik eder. 

Maarif Dairesinin daha ba;ka birçok işleri vardır. Fakat bütün 
bu işleri otorite yolu ile değil irşat yolu ile yapar. Bazı kimseler 
eğitim vekilinin daha çok selâhiyet sahibi olmasını isterlerse de, 
daha büyük bir ekseriyet bunun aleyhindedir, mamafi bu daire irşat 
yolu ile çalışarak memleket maarifine büyük hizmetler yapmaktadır. 

// — Eyaletler İçindeki Eğitim Teşkilâtlar/: 
Devletler arasında bu bakımdan farklar vardır. Fakat bir çok 

hususlarda tipik bir misal teşkil eden Missouri Devletini ele ala
biliriz. Missouri Devleti Türkiye'nin dörtte biri kadar olup, nüfusu 
4 milyondan azd r. 

Şemada görüldüğü üzere Missouri'de 
halk tarafından seçilmiş olan Vali 
Eyalet Meclisini (State Board) tâyin 

___^^ t eder. Missouri'de bu meclisin 8 üye-
I Eftltlm Genel MfidOrfi I si vardır. Bunların yarısından, yani 

dördünden fa2İası belli bir partiye 
mensup olmaz. Meclis üyeleri 8 yıl 
hizmet eder. Bu kurulda her yıl bir 

Vali 

Fyalet Meclicl 

G. Mfider tarafından 
••Çtlmtş memurlar 

üyenin hizmeti nihayet bulur ve yeni bir üye kurula katılır. Vali 
ise dört yılda bir seçildiğinden ve üst üste iki devrede ayni kimse 
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vali olarak seçilemiyeceğinden, Devlet Meclisini kandi tarafları ile 
doldurmaz. Meclis üyeleri halktan ve çeşitli mesleklerden gelen 
tanınmış kimselerdir. Fahri olarak çalışır. Vali mümkün olduğu 
kadar bu üyeleri iyi niyetli ve ehli kimselerden seçmeğe çalışır. 
Çünkü bu kurul iyi çalışmadığı takdirde kendisi mesul olur. 

Eğitim Genel Müdürünü (Commissioner) Devlet Meclisi se
çer. Bu zatın eğitim işlerinden anlayan mütehassıs bir kimse olması 
lâzımdır. Genel Müdür icra salâhiyetini haizdir, kanunların tatbi
kinden mesuldür, iyi hizmet ettiği müddetçe mevkiini muhafaza 
eder. 

Genel .Müdür beraber çalışacağı memurları inha eder, bunlar 
meclis tarafından da tasdik edildikleri takdirde tâyin olunurlar. Bu
gün Missouri'de bu Dairenin 150 memuru vardır. Bunların hepsi 
"master" derecelerini, bir kısım doktoralarını da yapmış, meslekleri 
alanında iyi iş görmüş, tecrübeli ve iyi evsaflı kimselerdir. Hizmet
leri muayyen bir müddete bağlı değildir. 

Eğitim Genel Müdürlüğünün okulların üzerindeki otoritesi bü
yüktür. Başlıca ödevleri şunlardır: 

A — öğretim programlar.nı, yönetmelikleri ve kanunları ha
zırlar. 

B — Öğretmenlere meslekte çalışma ehliyeti verir. Zayıf bu
lunan öğretmenleri yaz kurslarına sevkeder. Bunların hepsinin 
"master" derecesine sahip olması istenir. 

C — Okullar üzerinde incelemeler yapar, bunları yayınlar, bir 
dergi çıkarır ve çeşitli meslekî neşriyatta bulunur. 

D — Okulların para ödeneğini dağıtır, Missouri'de iki yıl 
içinde okullara 40,000,000 dolarlık para yardmı yapılmıştır. Bu 
yardımlardan faydalanabilmeleri için okulların ileri sürülen kaide
lere ve nizamlara uymaları lâzımdır. Meselâ yılda asgarî 170 gün 
çalışmak mecburiyetindedirler, okullar sayıdan bir gün 
eksik tedrisat yaparsa bu paradan faydalanamaz. Okul binalarının 
standart tipe uyması lâzımdır. Ders kitaplarının muayyen vasıfları 
haiz olması şarttır, öğretmenlerin alacakları asgarî maaş tesbit edil
miştir. Okul programlarında muayyen derslerin gösterilmesi mec
buridir, diğerleri serbest bırakılmıştır v.s.. 

E — Eyalet dahilinde orta okulu bulunan bütün bölgeleri tef
tiş eder ve bunların tekammülü için gerekli tavsiyelerde bulunur. 

F — Eyaletin lüzumlu mınt kahrında konferanslar tertip eder. 
G — Yeni, okul binalarının plânlarını tasdik eder. 
/ / / — Mahallî Maarif İdareleri: 
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Mahalli Maarif Meclisi 
6 0ya 

i 
Maarif Madara 

1 
MudBr 

1 
öfr*tm«nl«r 

Memleket maarif işleri üzerinde bu mahallî idarelerin büyük 
büyük bir nüfuzu vardır. 160,000 den fazla müstakil mahallî Maarif 
idaresi vardır. Bunların hepsi okullara para sağlamak maksadt 
ile vergi tarhetmek salâhiyetine sahiptir. Mahallî Maarif Meclisi 
halk tarafından seçilen 6 üyeden müteşekkildir. Üyelerden herbirı 
üç yıl hizmet görür. 

Maarif Meclislerinin üç önemli 
mesuliyeti vardır. 

r — Okulların umumî maarif 
siyasetini tâyin etmek. 

2 — Maarif Müdürünü seçmek, 
Maarif Müdürleri de Meclisin tas
dikinden geçirerek kendi memurla
rını tâyin eder. 

Maarif Müdürü, Meclisin icra selâhiyetini haiz teknik organı-
d.r. iyi çalıştığı müddetçe vazifesine devam eder. Kanunlar bu mct-
lise çok selâhiyet vermiştir, öğretmenlerin kontrollarım Meclis ya
par, iyi çalışmıyanların vazifelerine son verir. Maarif Müdürü büt
çeyi hazırlar, Meclis tasdik eder. Bir bölgenin fazla paraya ihtiyacı 
varsa Meclis bunu halka arzeder. Her iki yıl da bir halk maarif 
vergisinin miktarı üzerinde karar verir. Meclisin öğretim müesse
seleri üzerinde büyük bir otoritesi vardır. Meclis iyi olduğu tak
dirde o bölgenin maarif işleri de yolunda gider. 

3 — Üçüncü nokta sonuçlar ölçme meselesidir. Bu ölçme ne
ticesinde yapılan işlerin iyi olduğuna kanaat hâsıl olursa, bu işlere 
devam olunur, olmazsa son verilir. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— Eyalet Meclisindeki üyeler meslekten yetişmiş ıııHtehasiis-
lar ol inadı ki arma göre mesleğin hedeflerine uygun kanırtan nasıl 
alabilirler? 

— Bu üyeler umumiyetle halk arasından eğitim işlerine ilgi 
gösteren tanınmış kimselerden seçilmektedir. Böyle iyi seçilmiş bir 
heyet, iyi bir Eğitim G. Müdürü, bu da iyi bir büro kurup Çalış
mağa başlar. Fakat bittabi her zaman bu heyetin iyi çalışması ve 
yüzde yüz muvaffak olması mümkün olmaz. Terbiye işleri ile uğ
raşanların daimi olarak uyanık bulunması ve devamlı gayret sarfet-
mesi gerekmektedir. Hiçbir zaman bir makineyi kurduktan sonra 
devamlı olarak iyi işlemesini bekleyemeyiz. 
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— Eğitim Genel Müdürü iyi çalışmadığı takdirde işine niha
yet veritir mi? 

— Eğitim Genel Müdürünü vazifesinden ayırmak için ciddî 
bit sebep olmalıdır. Böyle bir müdür işini iyi yaptıkça vazifesinde 
kalır. 48 devlet içinde çok uzun müddet bu işi görenler vardır. 
Meselâ New York Eğitim G. Müdürü ölümüne kadar 20 yıl hiz
met etmeğe devam etmiştir. 

— Devlet tarafından okul başına ne nisbette yardım yapılır? 
— Bu yardım talebe mevcuduna, öğretmen sayısına ve okulun 

öğrencilere sağladığı programın genişliğine ve derslerin çeşitliği
ne göre değişir. 

-1— Eğitim Genel Müdürlüğü nün okullara yaptığı bu yardım kâfi 
getir mi? 

— Bu yardım okullara sarfolunan paranın bir kısmını teşkil 
eder. Okullar esas itibariyle halktan toplanan para ile yaşar. Dev
letin yardımı mahdut bir sahaya inhisar eder. Bunun için mahallî 
Maarif İdarelerinin kontrol selâhyeti daha fazladır. 

— Kilise okullarında din öğretimine daha çok yer verilir mi? 
Diğer okullarda din öğretimi var mıdır? 

-— Kilise okullarının diğer okullardan başlca farkı, din öğreti
mine önem vermeleridir. Kilise okulları dışındaki okullarda genel 
olarak din öğretimi yapılmaz. Amerika'da bu konu üzerine pek çok 
münakaşalar cereyan etmi;tir. Bir aralık devlet adamları bu mese
leyi önemle ele almışlardır. Fakat Meclis büyük bir ekseriyetle din 
öğretiminin okullara girmemesi yzerine karar almıştır. Amerika'da 
birçok dinî guruplar, mezhepler olduğundan, din öğretimine mü
saade olunduğu takdirde halk arasında çok ihtilâfa sebebiyet veri
leceğinden endişe olunmaktadır. Bazı kimseler din öğretimini okul
lara sokmak için büyük bir gayret sarfetmektedirler. Fakat terbiye
ciler okulda namus, şeref, doğruluk duygularını geliştirecek kuvvetli 
bir ahlâk eğitimine ihtiyaç olduğu kanaatinde iseler de, bunun din 
öğretimi dışında yapılması geregtiğıne inanırlar. Ben şahsen tale
belerimle meşgul olurken, katiyen onların hangi din ve mezhepten 
olduklarını sormam. Biz dini dinamit gibi patlayıcı bir madde ola
rak kabul eder ve bu konunun okullarımızla ilişiği olmasını iste
meyiz. 
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ORTA ÖĞRENİM MÜESSESELERİNİN TARİHÇESİ 
VE BUGÜNKÜ DURUMU 

Bugünkü durumu açıklamadan önce orta dereceli okullar.n 
menşei üzerinde kısaca durmak yerinde olacak.Amerika Birleşik Dev
letlerinde orta öğrenimi gerçekleştirmek maksadiyle dört plân uy
gulanmıştır. Bunlardan ilk üçü başarılı olmamıştır. 

i. Başlangıçta İngiltere'deki okul teşkilâtı aynen taklit edildi 
ve gerek ilk gerekse orta tahsil müesseseleri ingiliz sistemine göre 
tanzim edildi. Bu sistem bir müddet için işledi. Bu okullar gençleri, 
üniversiteye, muhtelif memuriyet ve mesleklere hazırlamakta fay
dalı oldu. Bunlara "Lâtin Gramer Okulları" denildi. Bu okullarda 
yabancı dillere ve bilhassa Lâtince'ye önem verildi. Bunlar bir 
müddet için öğrenim meşalesini devam ettiren okullar oldular. Fa
kat bazı önemli mahzurları görüldü. Verdikleri tahsilin pratik de
ğeri azdı. öğretim programları dardı, ders konularının hayatla 
münasebet tesis bakımından noksanları çoktu. Bilhassa kızların ter
biyesi ihmal edilmişti. Bunlardan dolayı bu okullar halkı tatmin 
etmedi ve bunları terk etmek zorunda kald ı̂k.Genç̂ , büyüyen ve canlı 
bir memleket idik. Değişik bir terbiye sistemine ihtiyacımız vardı. 

2. Memleketimizde orta öğrenim için ileri sürülen ikinci plân. 
Akademi" adı verilen okul tipinin meydana çıkmasına sebep oldu. 

Bu tip okulu Benjamın Franklin teklif etmişti. Bunun birçok iyi 
tarafları vardı, önce öğretim programı geniş ve ders çeşidi çoktu. 
İhtiva ettiği konular faydalı ve pratikti. Bilhassa orta sınıfin ihti
yaçları iyi karşılanmaktaydı. Kızlarn eğitimine ayrıca önem veril
mişti. Aynı zamanda iyi bir nokta olarak öğretmenlerin yetiştiril
mesi işi de ele alındı. Bu iyi taraflarından dolayı bu okullar birçok 
yıllar halkın ihtiyacını karşıladı. Fakat zamanla geleneksel te
sirler altında eski gramer okularını taklit etmeğe başladılar. Bun
dan dolayı bunları terketmek zarureti hâsıl oldu. 

3. Bunların yerine sekiz yıllık ilkokullar üzerine dört yıllık 
öğrenim veren okullar tesis olundu. Böylece bir müddet için 8-4 
yıllık öğrenim plânı kullanıldı. Bunun iyi bir tarafı merdiven gibi 
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birbirine bağlı bir sistem olduğu için öğrencinin bir basamaktan 
ötekine geçerek tahsilini kolaylıkla tamamhyabilmesi idi. Ayrı bir 
avantajı da zengin fakir her çocuğun ilkokulu bitirdikten sonra 
orta öğrenime devam edebilmesini mümkün kılması idi. Böylece 
Condorcet'in tek mektep tasavvuru, yani merdiven basamakları gibi 
birbirine geçişi kolaylaştıran bir öğretim sisteminin tahakkuku 
mümkün olmuştu. Bu plân sayesinde tahsil alanı çok genişledi 
Hayatın her sahasından milyonlarca öğrenci cezbolundu. Altmış yıl 
önce bu plân ortaya atıldığı zaman öğrenci sayısı 250 000 iken 
50 senede bu sayı 6 milyona yükseldi. Fakat bu plânında kusurlu 
tarafları vardı. 

a) İncelemelerimiz, ilkokul programları iyi tanzim olunduğu, 
öğretim usulleri İslah edildiği takdirde sekiz yıllık ilk öğrenime 
lüzum olmadığı, aynı öğrenimin altı yılda da verilebileceği kanaatini 
uyandırdı. Kısaca, zaman israf ettiğimizi anladık. 

b) Ayrıca ilk öğrenim ile orta öğrenim arasında bir boşluk 
vardı. Sekizinci sınıfa lise arasında çok fire verilmekte idi: öğren
cilerden bir çoğu bu arada, yani 14-15 yaşlarında okulu terk edi
yorlardı. 

Böylece bu plânın psikolojik yönden ihtiyacı karşılamad ğı 
anlaşıldı. Bu plân da terkedilerek şimdi Türkiye'de tatbik edilene 
yakın bir sistem kabul edildi. 

4. Bundan takriben 30 yıl önce dördüncü bir plânla orta öğ
renim müesseseleri yeniden tanzim olundu. Şimdi gelişmekte ol
duğumuz plânda- tahsil kademeleri şu sırayı takibetmckredır. 

6 yıl ilkokul (Elementary Sehool) 
3 yıl ortaokul (Junior High Sehool) 

- 4 yıl lise (Senior High Sehool) 

Böylece Amerika Birleşik Devletlerinin bir çoğunda 6 yıllık 
bir ilkokul tipi teşekkül etti. Bunun üzerine 3 y.Ilık (Junior High 
Sehool) 1ar tesis olundu. Liseler de üç yıla indirildi. 3 yıllık bu 
orta okulun aradaki boşluğu dolduracağı ve öğrencileri lise kısmına 
hazırlıyacağı kanaati hâsıl oldu. 

Bugün bu plân yani 6-3-3 plânı, memlekete geniş ölçüde ya
yılmış bulunmaktadır. Fakat Birleşik Amerika Devletleri geniş bir 
memlekettir. 48 devletin herbiri oldukça muhtardır. Merkeziyetçi 
bir idarenin bulunduğu memleketlerdeki gibi yenilikler k;sa zaman
da bütün memlekete yayımlamaktadır. 27.000 orta öğrenim müessese
leri içinde.bu değişiklikliğe ayak uydurmayıp hâlâ 8-4 plânı uygu-
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lamakta olanlar vardır. Hattâ bazı yerlerde de şöyle yeni bir şekil 
daha uygulanmaktadır. 

6 yıl ilkokul (Elementary School) 
4 yıl ortaokul (High School) 
4 yıl küçük kolej (Junior College) 

Bu ikinci şekil öğrenciyi daha çok okulda tutmak suretiyle ge
lişimine daha uzun müddet hizmet etmesi bakımından tercih edil
mekte ve son zamanlarda Amerika'da süratle yayılmaktadır. 

Junior College (Küçük Kolej) 
6—3—3—;, 

Junior College'leri dikkate alacak olursak, memleketimizde orta 
öğrenimi iki yıl daha uzatm ş sayılırız. Son 30-40 yıl zarfında bu 
müesseseye rağbet çok artmıştır. Daha ziyade şehirlerde kurulan 
ve üniversiteye gitmiyecek olan gençlere uygun gelen bu okullar 
hem Devlet hem de halk için ucuza mal olmaktadır. Buralardan 
mezun gençler üniversitelere gittikleri takdirde kazandıkları kredi
ler dikkate alınmaktadır. 

Eğitim Sisteminde Orta Öğretimin Yeri 
Hedef ve Fonksiyonları 

Orta dereceli okullar, yeniyetmelere yani 12 ile 16-17 yaşlan 
arasındaki gençlere mahsus okullar olarak tanınmalıdır. 

\ Bu okulların çeşitli fonksiyonları vardır. Liseler gençleri, bir 
zamanlar sanıldığı gibi, münhasıran üniversiteye değil muhtelit 
istikametlere hazırlamakla görevlidir. Gençleri üniversiteye hazır 
lamak modern Amerikan orta dereceli okullar n ye
gâne hedefi olmaktan çıkmış, birçok gayelerinden an
cak biri olarak telâkki edilmeğe başlanmıştır. Üni
versiteye gitmiyecek olan gençlerin de düşünülmesi lâzımdır. Za
man ilerledikçe okullarımız daha geniş halk zümresinin menfaat
lerine hizmet etmek için daha pratik, daha işler bir duruma girmek 
ve gençlerin daha yakın ve acil ihtiyaçlarını karşılamak zarureti 
karşısında kalmıştır. Bittabi bu iş çok cepheli, "karışık ve güçtür. 

Fakat Amerika'da eğitimcilerin çoğu, okulları millet parasının 
yatırıld ğı işletmeler olarak telâkki eder ve mümkün olduğu kadar 
manevî anlamda kâr temin etmeğe çalışırlar. Bu alanda yapılan 
masraflar karşılığı olarak, milletimiz ve memleketlinizi içinde iyi 
yaşanılıp daha iyi hayat kazanabilecek bir yer haline getirmeğe, 
okullarımızda bütün, Amerikan gençliğinin kendine güveni olan, iyi 
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karakterli ve sorumlu vatandaşlar olarak yetişmelerini temine çalı
şırlar. 

Bunu gerçekleştirmek için kendi kendimize şu soruyu sorarız: 
"Memleketimizdeki gençlerin bugünkü ve yarınki ihtiyaçları nedir? 
Bunlar hayatta nasıl çalışacaklar, ne iş göreceklerdir?" 

i — Okulun ilk ödevinin, gençlerin hayatta tabii olarak ya
pacakları faydalı işleri daha iyi ve daha ehliyetle yapabilmelerini 
sağlamak olduğununa inanıyoruz. Gençlerin büyük bir kısmı üni
versiteye gitmiyeceklerdir. Bunlar ne iş göreceklerdir, bunu araş-
t.rıp bulmağa çalışır ve okullarımızda onların hayata atıldıkları zaman 
işlerine yarıyabilecek şeyleri öğretmeğe önem veririz. Meselâ, kız
ların çoğu elbette evlenip çocuk sahibi olacaklardır. O halde binler<t 
genç kıza lâzım olacak şey Ev idaresi ve Ev Ekonomisidir. Erkek 
çocukların da bir çoğu çiftçi olacaklard.r. Onların da iyi çiftçi ol-
malar.nı sağlamak isteriz. Böylece, gençlerin nasılsa ya
pacakları işleri daha ehliyetle yapmalarını sağlamayı 
okula düşen bir vazife sayarız. Bunun bir neti
cesi olarak bugün okullarımızda Ziraat, Ev Ekonomisi, Marangoz
luk, her çeşit Endüstri sanatları, Ticaret dersleri, Güzel Sanatlar, 
Müzik gibi çeşitli derslere yer verilmektedir. Artık münhasıran 
üniversiteye hazırlık veren değişmez, dar bir öğretim sistemine karşı 
ilgi göstermiyoruz. Orta öğrenim müesseselerinde faaliyetleri iyi 
başaran ve iyi notlar alan öğrencilerin, devam etmek istedikleri 
takdirde, üniversite ve sair yüksek öğrenim müesseselerinde de ba
şarı gösterebileceği kanaati hâkimdir. 

2 — Okula dü;cn ikinci bir ödev de, gençlerin yüksek, ideal
lere bağlanmalarını sağlamak, hayatın üstün gayelerini onlara ta
nıtmak, bunlara karşı onlarda bir hayranlık hissi ve bunları elde 
etme arzusu uyandırmaktır. Bunun için okullarda güzel sanatlar, 
edebiyat, müzik, yabancı dil, ileri matematik gibi konulara da yer 
verilir. 

Meselâ: Çocuklanmız umumiyetle müzikten hoşlanırlar. Fakat 
onların alelade bir müzikle meşgul olacakları yerde, daha üstün bir 
müzikten zevk almalarını temine çal sırız. Amerika'da caz gibi mü
ziği değersiz olan bir şekli de vardır. İyi orta öğretim müesseseleri
mizde müziğin klâsik ve iyi şekillerine yer vermek suretiyle öğren
cilerin bu alanda zevklerini geliştirmeye çalışırız. 

Amerika'da pek kötü bir şekilde ortaya atılmış gazeteler, der
giler ve ucuz edebiyat denilen neşriyat vardır; dedektif, kovboy ser
güzeşt, cinayet kitap ve mecmuaları, uygunsuz mizah gazeteleri gibi. 
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Bunları okullara sokmakta, gençleri yüksek evsafta edebiyattan zevk 
almalarını temine çalışmaktayız. 

Böyle okullara bir yandan faydalı ve pratik bir mahiyet ver
meğe çalınırken, diğer yandan da gençlerin belki geçimleri için 
doğrudan doğruya lüzumlu olmıyan yüksek sanat ve kültüre ruhen 
beslenmelerine, zevklerin incelenmesine önem veririz. Bütün okul 
teşkilâtı, teftiş mekanizması ve okullardaki klavuzluk faaliyetleri 
ile bu iki prensibin gerçekleştirilmesine çalışırız. 

Amerikan Orta Öğrenim Müesseselerine Ait 
Bazı İstatistik Bilgiler 

Bugün 48 devletin herbirinde en aşağı 16 yaşına kadar tahsil 
mecburiyeti vardır; bazılarında bu mecburiyet 17 veya 18 e çıka-
r lmıştır. (50 yıl önce devletlerin üçte birinde hiç devam mecburi
yeti yoktu.) 

Okulların çoğunda okula başlama yaşı 6 olarak kabul edilmişse 
de, umumiyetle kanuni mecburiyet 7 yaşında başlar. 

1900 yılında 5-17 yaşları arasındaki gençlerin ^ 8 0 i okula 
devam etmekte idi, 1950 yılında bu nisbet ^ 9 0 a çıktı. 

1900 yılında orta okul mezunlarının sayısının 17 yaşındaki 
gençler sayısına nisbeti c/c€> iken, 1948 de ^ 5 4 e çıkm ştır. Bü
tün orta dereceli okullardaki öğrenci mevcudu 6,907,833 dür. Arı
zalı veya zihnen geri çocuklar için açılmış olan müesseseler bütün 
öğrencilerin yüzde beşini içine alacak kadardır. 

Okullarımız öğrencileri yetiştirme ve mezun etme iktidarı git
tikçe artmaktadır. 1934 de beşinci sınıfta bulunan 100 öğrenciden 
ancak 3334 ü liseden mezun olmuştur; 1948 de ise 1000 öğrenci
den 481 i (yani hemen hemen yarısı) mezun olabilmiştir. 1947 yı
lında memleketimizde 25 yaşına kadar olanların 9^50 si 9 yıllık 
öğrenimlerini yapmış durumda idi. 

Bununla beraber çözülmesi gereken birçok meselelerimiz, okul 
çağında olduğu halde okul dışında bulunan 3 milyon kadar gen
cimiz var. Bir bucuk milyon öğrenci de henüz tek dershaneli okul
larda okumaktadır. Okullarımızın bazı zay f tarafları ve noksan
ları olduğunu bilmemize rağmen, gene de 16 yaşına kadar olan 
gençler için en iyi yerin okul olduğuna inanıyoruz. Gençlerin okul
da geçirdikleri yılları daha faydalı ve verimli kılmak için okul prog
ramları ve çalışma şekilleri üzerinde duruyor, bunları ıslâh etmek 
için tedbirler alıyoruz. Mümkün mertebe çok gencin okulu terket-



46 

rrteden tahsilin en yüksek kademelerine kadar devamlarını temine 
çalışıyoruz. 

Bazı kimseler bu hususta hataya düştüğümüzü ileri sürmek
tedirler. Ancak zeki kabiliyetli olanları tahsil ettirip, diğerlerine 
sarfedilecek paraları tasarruf etmemizi tavsiye ediyorlar. Okullarda 
bazı öğretmenler de böyle düşünüyor ve ancak zeki çocuklarla meş
gul olup, ötekilerle uğraşmak istemiyorlar. Onların fikirlerine göre 
bu gibi çocukların okutulmasına lüzum yoktur, bunlar hayatta amele 
ve işçi olmaldır. Fakat biz Amerikalılar madem ki demokrasiyi 
devam ettirmek istiyoruz, kitleyi kalkındırmamız, halkın mümkün 
olduğu kadar çoğunu yetiştirmemiz lâzımdır. Eğitim alanında mu
hakkak ki daha çözülmemiş birçok meselelerimiz vardır. Fakat eği
timi daraltmaktansa, genişletmeyi tercih ediyoruz. Bir diktatörlükte 
ancak birkaç seçkin insanın, liderlerin yetiştirilmesi kâfi gelebilir. 
Fakat bir demokraside insanların mümkün olduğu nispette çoğunlu
ğunu yetiştirmek gerekir. 

Okul teşkilâtımız sabit, değişmez değildir. Geçmişte lüzum 
hissolundukça zaman zaman değişiklik yapıldığı gibi gelecekte de, 
sistemimizi daha çok tekemmül ettirmek maksadiyle değişiklikler 
yapılacaktır. Orta öğretim alanında dikkate değer deneme çalış
maları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonunda teşkilâtımızı değiştir
meğe lüzum hissolunursa bunu, açık kalbliliklc karşılayıp, çekin
meden yapmak istiyeceğimiz muhakkaktır. 

Kilise Okulları 
Memleketimizdeki öğrencilerin büyük bir kısmı resmî okulla

ra devam etmelerine rağmen bir miktar hususî, kilise okulları da 
vardır. 

Memleketimizde öğrencilerin takriben onda biri bu okullara 
giderler. Birçok dinî teşekküller kendi okullarına sahip olmak iste
mişlerdir. Bu okullar genel olarak bütün okullar için vazedilen 
standartlara uyarlar. Devlet bunlara para yardımı yapmaz, fakat 
beklenen standardı sağladıkları müddetçe de ilişilmez. 

Bunlardan başka özel olarak açılmış bir çok Teknik, Ziraat, \ e 
sair meslek okulları vardır. 

SORULAR VE CEVAPLAR 
— Lâtin Gramer Okulları re Akademiler kaç yıllık ilk öğ

renim üzerine kurulmuştur? 
— Bu okulların esaslı bir ilkokul kademesi yoktu. Buralara 

bazen iyi organize edilmemiş ilkokul seviyesindeki dersanelerde 
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okumuş olanlar veya evlerinde hususi tahsil görmüş öğrenciler gi
rebiliyordu; bunlar.n miktarı azaldı. İlkokul tahsilinin esaslı bir 
şekilde organize edilmesi üçüncü plânla mümkün olmuştur. 

— Ortaokullarınızda t-artm dersleri var mıdır? 
—• Uzun müddet okul programlarımızda bu dersler ihmal edil

mişti, fakat çiftçiler bu duruma itiraz ettiler ve Mecliste seslerini 
duyurarak bu derslerin de okul programlarına sokulmasını sağladı
lar. Bilhassa 1914 ve 1918 yıllarında çıkarılan kanunlarla Aile Bil
gisi, Tarım, Sanat ve Ticaret dersleri orta öğrenim programlarında 
yer almıştır. Federal hükümetin sağladığı ödeneğin mühim bir kısmı 
bu dersler için sarfedilir. 

•—• Meslek eğitimi orta okullarda mı yoksa ayrı meslek okul
larında mı verilmektedir? 

— Memleketimizde her iki şekilde uygulanmaktadır. Bazı az 
mevcutlu meselâ 400, 500, 600 öğrenci bulunan okullarımızda baş
langıç mahiyetinde meslek terbiyesi verilmektedir. Büyük şehirle
rimizde müstekil meslek tahsili veren okullarımız da vardır. Fakat 
öğrencilerimizin mühim bir kısmı orta tahsil müesseselerinde mes
lekî öğrenimlerini yaparlar. Size bir misâl vereyim: 20 sene zar
fında yanımda çal şan 60 kâtipten ikisi müstesna hepsi bu işi orta 
tahsilleri sırasında gördükleri Stenografi, DaktiJo, Defter Tutma 
gibi dersler sayesinde başarmışlardır. Kendilerinden memnun oldu-
ğumu söylüyebilirim. Böylece orta tahsilleri sırasında - edindikleri 
meslekî bilgilerle kendilerini üniversite tahsili sonuna kadar geçin
diren pek çok öğrencilere rastlanır. 

— Beş veya altı yıllık bir ilk öğrenimden sonra öğrencilerin 
doğrudan doğruya bir meslek alanında yetiştirilmesini doğru bulu
yor musunuz? 

— Altı yıllık bir ilk öğrenimden sonra meslek terbiyesini çok er
ken buluyoruz. Bu şekil memleketimizin hiçbir yerinde tatbik edil
memektedir. 

— Orta Öğrenim müesseselerinizde müstakil maden işleri re 
marangozluk dersleri var mıdrr ve bu derslere ne zaman başlanır? 

•— Bütün bu dersler ve başka meslek dersleri vardır. Orta öğ
renimin ilk kısmını teşkil eden üç yıllık Junior High School'larda 
bu dersler pek azdır. Bunlara lise kısmında daha çok yer veril
mektedir Orta okullarım za devam eden öğrenciler arasında bilhas
sa nazari kavrayışı noksan olanların meslekî alanda yetiştirmiye 
önem vermekteyiz. Küçük orta tahsil müesseselermizde "General 
Shop" yani "umumî atelye" tâbir edilen işlikler vardır ki öğrenci-



48 

ler burada tahta işleri, maden işleri... gibi çeşitli sanat dersleri gö
rürler. 

— - 1950 istatistiğine göre okul çağındaki öğrencilerin %oo 
nıınn okula devam ettiklerini öğrendik, geriye» kahin '/o 10 u ne 
olmaktadır? 

•— Memleketimizin bazı kısımlarındaki okullar geri durumda-
dır;buralarda kanunlar gerektiği gibi uygulanamamaktadır.Sonra mem
leketimizin bazı kısımlarında zenciler vardır. Onlara henüz müsavi 
muamele yapılmamaktadır. Amerika'da uzun yıllardan beri zenci
lere karşı menfî bir cephe mevcuttur. Son zamanlarda bunun önüne 
geçilmek üzere mücadeleye girişilmiş ve bu durum bir hayli düzel-
mişse de, henüz mesele tam bir şekilde halledilmiş sayılamaz. Zenci 
öğrenciler için kanun sıkı tatbik edilmemektedir. Bundan başka bu 
9c 10 içinde sakat, kör, sağır, dilsiz, geri zekâlı ve arızalı çocuklar 
da vardır. Bunlar için de birçok hususî okullar açılmışsa da, henüz 
ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Son zamanlarda arızalı çocukları ter
biye edip yetiştirmek ve bunları cemiyete yük olmaktan kurtarmak 
için esaslı tedbirler alınmaktadır. Bu işi sadece bir merhamet ve 
hayır isi olarak değil, bir aklıselim işi olarak telâkki etmekteyiz. 
Bu gibi arızalı çocuklara hayatları sonuna kadar bakmak, onları 
kendi kendine yeter bir şahsiyet olarak yetiştirmekten çok daha 
pahalıya malolur. 

— Geri zekâlı çocuklar için ayrı dershaneler açmayı uygun 
buluyor musunuz? 

— Geri zekâlı görmiyen, işitmiyen çocuklar için farklı öğre
nim yolları uygulamağa çalışmaktayız. Bunlar için bazı okullarda 
hususi dershaneler vardır. Fakat en iyi şekil bunlar için ayrı bina
larda ayrı okullar açmaktır. 

— - Bazı okullarımızın iyi re bazılarının fena olmasının \ebebi 
nedir.-' 

— - Okullarımızn bazılarında iyi idareciler, iyi öğretmenler bu
lunur; bina, dersane, lâboratuvar, cimnastik salonu, kitaplıklar v.s. 
ders vasıtaları mükemmeldir. Bittabi bu okullar diğerlerine nazaran 
daha verimli faaliyette bulunur. Bundan başka bazı Eyaletler zengin, 
bazıları ise fakirdir. Her sahada olduğu gibi eğitmde de elde olu
nacak sonuçlar geniş ölçüde sarf edilen paraya bağlıdır. Öğretmen
lere iyi para verilir; binalara gerektiği gibi bakılır, eğitimi kolaylaş
tıracak her vasıta sağlanırsa, verim o nispette iyi olur. 

— Halkın okulların tekammülii üzerine tesiri olur mu? 
— Eğitim alanındaki liderler halkın müzaharetini ve yardı-
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elde etmek için çok gayret sarfederler. Bazı yerlerde bunu temin 
etmek mümkün olmakta; bazı yerlerde de, halk henüz eğitimin öne
minin şuuruna varmadığı için, fazla yardım sağlanamamaktadır. 

— Orta öğrenim müesseselerinde öğrencilerden tahsil ücreti 
alttür mı? 

— Memleketimizde orta öğrenimi parasız sağlamak mesele
sine çok önem verilmektedir. Gençlerimizin %ço ı ücretsiz resmi 
okullara devam etmektedir. Bu okulların masrafı halktan alınan 
genel vergilerle karş.lanır. 

— Terbiyevi sayılmıyan neşriyatın öğrenciler tarafından okun
masına karsı ne türlü vaziyet almmaltdtr? 

—Okul idareleri ve öğretmenler bundan memnun değildir. Bu 
türlü neşriyat okul kütüphanelerinde bulundurulmaz; öğrencilerin 
bu yayınları okula getirmelerine ve okumalar.na müsaade olunmaz. 
Ancak öğrenciler bunları okul dışından veya bazen evlerinde elle
rine geçirebilmektedirler. Okul dışında halkın ve çocukların okuma 
faaliyetini kontrol etmek güç olmaktadır Kanunla, millî sansürle 
bunları önlemektense, terbiyevî telkinlerle iyi şeyler okuma alış
kınlığını kazandırmayı daha müessir bir yol olarak görmekteyiz. 

—Velilere bu hususta bir telkin yatılmakta mıdır? 
Velilerin yardımını elde etme için çok çalışılır. Bazen iyi 

netice al.r, bazen alamayız. Bir milyon kadar üyesi bulunan okul-aile 
derneklerimizden çok yard:m görmekteyiz. Fakat velilerin birçokları 
bu derneklere dahil değildir. Terbiye problemleri öyle güç işlerdir 
kî, bunları bir hamlede halletmeye imkân yoktur. Bu hususlarda 
inana, cesarete ve sebata ihtiyaç vardır. Büyük işler bir gecede ya
pılamaz. Fakat sizin 1923 denberi yaptıklarınızı düşündükçe kısa 
zamanda ne çok işler başarılabileceğine karşı inanım arttı. Eğitim 
alanında meselelerimiz hiç bitmiyecektir. Hallettiğimiz meselelerin 
yerine daima yeniler ç kaçaktır. Bizim çözemediğimiz meseleleri 
çocuklarımıza bırakacağız. Okulun en önemli vazifesi gençleri bu 
meselelerle ilgilendirmek, onlara bu meseleleri çözebilecek iktidar 
ve arzuyu kazandırmaktır. 

— Memleketinizde 16 yaşından önce gençler iş* alınmakta 
mıdır? 

— Endüstri çevresi 16 yaşını doldurmamış veya orta öğreni
mini tamamlamamış olan hiç kimseyi işe alamaz. Bunun bazen istis
naları olur. 15 yaşından önce çocuğun para kazanmıya ve ailesini 

Tlıkiyed* Orta öğretim A 
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geçindirmiye ihtiyacı varsa hususi izin istenir. Bu müsaadeyi okul 
idareleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bazen verirler. 

— Okuilartmzda .ıtnrf atlama usulü var mıdır? 
— Program ve sınıf geçme usullerinde zeki çocukların daha 

çabuk ilerlemelerine imkân veren esaslar mevcuttur. Böylece bazı
ları 6 yıll k orta öğrenimi beş yılda, bazıları ise, yedi hattâ sekiz 
yılda tamamlarlar. Bu iş çok güç olmakla beraber okul sistemimizde 
bireysel ayrılıkları mümkün olduğu nisbettc nazarı dikkate almağa 
çalışılmaktadır. 



III 

KÜÇÜK ORTA DERECELİ OKULLAR 

Yıldan yıla çok değişiği için orta dereceli okulların sayısı tam 
olarak vermek mümkün değilse de, bu sayının 27 binden fazla 
olduğu muhakkaktır. Okulların bu kadar çok oluşu başlı başına 
birtakım müşküller yaratmaktadır 

Bunlar arasında 5 bin mevcutlu 50 den fazla tyiyük okulumuz 
vardır. Bu kadar mevcutlu okulları fazla büyük saymaktayız. Bir 
okulda bu kadar çok öğrenci olunca, onların teker teker tanıma ve 
herbırinın ihtiyaçlarını nazarı dikkate alma, bireysel ayrılıkları 
gözetmesi meselesi çok güçleşir. Bulunduğum Missouri Eyaletinde 
takriben Ankara Vilâyeti büyüklüğünde olan Konsas şehrinde 9 
resmî orta dereceli okul vardır ki, mevcutları 1500 ile 1800 ara
sında değişir. Kanaatimce bu okullar da fazla büyüktür. 

Bununla beraber bizi en çok düşündüren meselelerden birisi 
küçük yani az mevcutlu orta okul ve liselerdir. Terbiye bakım.ndan 
bizi üzen böyle binlerce orta dereceli okulumuz vardır. Küçük orta 
okul denince mevcudu 40-50-70-100-125 veya 150 olan ekullar hatıra 
gelir. Bittabi mevcudu 160 veya 170 onaln okullar da karakter itiba
riyle az çok bu küçük okullara benzerler.Bu okullar üzerinde esaslı şe
kilde incelemeler yapıyor, eğitim sistemlerini düzeltmiye çalışıyorsak 
da, halâ tatmin edici sonuçlar almış değiliz. Bu şekildeki küçük 
orta dereceli okullar, mevcutları 500-600 ü bu/anlar kadar iyi de
ğildir. Amerika çok yakın zamana kadar köy karakterini taşıyan ka
sabalardan müteşekkildi. 25 yıl öncesine kadar nüfusumuzun yarısı 
köylerde veya büyük çiftliklerde ziraatla meşgul olarak yaşıyordu. 
Bu halkın çocuklarına tahsili sağlamak maksadı ile binlerce orta 
dereceli okul açmak yeter derecede yollarımız' olmadığı için bunları 
birbirine yakın yerlerde bina etmek zorunda kaldık. Şimdi pek çok 
yol yapıldığı halde gene de orta dereceli okullar lüzumundan fazla
dır. Küçük dereceli okulların başlıca noksanları şunlardır: 

a) önce bunların öğretim programları çok dar, ders çeşitleri 
azdır, öğencilerin ihtiyarî olarak seçebilecekleri ders sayısı mah
duttur. Bunun için öğrencilerin hemen hepsi aşağı yukarı aynı 
programa tâbi tutulurlar. 
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b) Küçük orta dereceli okullarda çal şan çoğu iyi yetişmemiş
tir, tecrübeleri azdır. Bu okulların çoğu yaşama şartları fena olan 
mahrumiyet bölgelerindedir. iyi Öğretmenler bu uzak yerlere git
mek istememektedirler. Buralara umumiyetle yeni mezun olan öğ
retmenler tecrübe kazanmak için gelir, fakat çok kalmadan daha iyi 
yerlere naklederler. Bundan dolayı bu okullar, öğrenciler için açıl
mış müesseseler olmaktan ziyade öğretmenler için bir müessese ve 
çıraklık yeri olmak vazifesini görmektedir 

c) Bu okulların binaları umumiyetle çeşitli okul çalışmalarına 
elverişsiz, küçük, bakımsız ve gayrî sıhhidir. 

d) Çal şma programları mahallî ihtiyaçları ve imkânları gö
zetmemektedir. Bunlar ekseriya büyük okulları taklit etmeğe çalı
şırlar, müfredat programları bakımından muhafazakârdırlar ve liseye-
hazırlık vermek gayesiyle çalışmağa temayül gösterirler. 

e) öğrenci başına düşen masraf hesaplanırsa küçük okullar 
pahalıya mal olmaktadır. 

f) Bunlarım bir çoklarında geniş ve çeşitli ders dışı çalışmalar 
sağlamak güç ve bazı hallerde imkânsızdır. 

Küçük Orta Dereceli Okulların Tekemmülü 
İçin Alman Tedbirler 

Amerika'da birçok yıllar küçük okullar bir mesele olarak ortada 
kaldıktan sonra, bunları düzeltmek için birçok tedbirler alınmış ve 
bu alanda oldukça terakkiler kaydedilmiştir. 

I — önce imkân görülen yerlerde okullar birleştirilip takvi
yeli Bölge Okulları meydana getirilmek suretiyle bunların sayıları 
azaltılmağa çal sumaktadır. Fakat bu iş kolay olmamakta, birçok 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır, önce yol ve nakil vasıtaları meselesi 
vardır. Bunu çözebildiğimiz zaman 2,3 veya daha fazla küçük okulu 
birleştirerek bölge okulları kuruyoruz. Fakat halkın bîr kısmı, bu
nun aleyhindedir. Geleneklerine bağlı yaşlılar bunun sebebini kav-
rıyamıyorlar, anne baba çocuklarının okul için uzak yerlere gitme
lerini istemiyor. Bu halka küçük okulları muhafaza etmek istemekle 
kendi çocuklarının aleyhine bir iş yaptıklarını anlat güç olmaktadır. 
Amerika'da bugün daha çok sayıda orta dereceli okula ihtiyaç yok
tur, hattâ bunlardan birkısmtnı birleştirip bazılarından kurtulmak 
istenilmektedir. 

Fakat bazı hallerde birleştirme imkânları bulunmaz. Yolsuzluk 
veya köyün yalnız başına uzak bir yerde bulunması yüzünden 50-
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yıl sonraya kadar muhafaza etmemiz gerekli olan küçük okulları
mız vardır. 

II — Bunlar birleştirilmiyeceğine göre mümkün olan şekiller
de ıslah yoluna gidilmektedir. Bu küçük okulları geliştirmek ve 
-daha verimli bir hale getirmek için şu tedbirlere baş vurulmakta
dır: 

A. Bu okulların programları, köy gençlerinin en önemli ih
tiyaçları dikkate alınarak yapılmaktadır. Meselâ .birçokları çiftçilikle 
uğraşacaklarına göre erkek çocuklar için Tarım derslerine önem 
verlmektedir. Kızlar için Ev Ekonomisi dersi üzerinde fazlji du
rulmaktadır. Erkek çocuklar için Genel Atölye dersleri, kızlar için 
güzel sanatlar programı geniş tutulmu;rur. 

B. Kız, erkek gençlerin hepsi vatandaş oldukları, reylerini 
kullanacaklarına göre yurttaşlık eğitimine bilhassa önem verilmek
tedir. Bunun için Millî Tarih, Dünya Tarihi, Yurtaşlık bilgisi. 
Ekonomi ve Sosyoloji gibi millî meselelerin kavranmasını sağlıya-
cak derslere ön plânda yer verilir. 

C. Ders dışı faaliyetler programı çok geniş tutulur ve başlıca 
şunları ihtiva eder: 

i — Spor, oyun ve boş zamanlan iyi geçirme alışkanlıklarını 
'kazandıracak eğlenceler, 

2 — Temsil, münakaşa ve münazaralar, 
3 — Müzik çalışmaları, 
4 — Muhtelif bilim dallarında kurup faaliyetleri, 

(Fen, Tarım ve Müstakbel Çiftçiler Kulübü gibi). 
5 — Gençlerin öğrenci teşekkülleri yolu ile okulun idaresine 

iştirakleri (Okul idaresi veto hakkına sahip olmak su
retiyle). 

D. Sağlık islerine bilhassa önem verilmektedir. Son iki harp 
bize köy çocuklarının sanıldığı ve gerektiği kadar sağlıklı olma
dıklarını göstermiştir. Köy delikanlılarını gürbüz kuvvetli ve sağlam 
olarak düşünmek hoşumuza gider. Fakat bu gençler orduya alınmak 
üzere muayeneden geçirildikleri zaman durumun böyle olmadğı 
anlaşılmıştır. Bunların dişlerin çürük, gözlerinin kendileri farkında 
olmadığı halde bozuk olduğu meydana çıkmıştır. 

E. Bu okullarda tahsilin gayesi artık öğrenciyi üniversiteye 
hazırlamak değildir. Amerika'da üniversite çok uzun zaman High 
School'lara tahakküm etmiştir. Halbuki bugün bu okullara devam 
eden öğrencilerin nasıl bir hazırlık almaları ve ne okumaları ge
rektiğini en iyi takdir edecek kimselerin gene "High School" öğ-



54 

retmenleri olduğuna inanıyoruz. Üniversiteler son zamanlarda lise
lere, "siz öğrencilerinizi üniversiteyi dikkate almadan istediğiniz 
gibi yetiştirin, biz onları aLnca nasıl yetiştireceğimizi biliriz'' de
mektedirler. Küçük liselerde okuyanların çoğu esasen üniversiteye 
gitmemekte, genç vatandaşlar olarak hayata atılmaktadır. Böylece 
liseler artık hayat için terbiye esası üzerinde durmaktadırlar. 

Bununla ilgili olarak şu küçük hâtıramı nakletmek isterim: 
Bulunduğum üniversitede, 4 yıllık küçük liselerde (8+4 plâ

nına göre) okutulması gereken dersleri tesbit etmek için büyük 
bir toplantı yapılmıştı. Birkaç gün bu konu üzerinde düşünüldü. 
Bir nün toplantımıza üniversitenin Lâtince bölümü başkanı da yar
dım etmek üzere seldi.Çok jrezmiş,KÖrmüş,aItı dili mükemmel konu
şan, akıllı ve tanınmış b'ir profesördü. Kendisine meselemizi arzet-
tiğimiz zaman "kolay, dedi, onlara en çok yardım edecek ve fay
dası olacak şeyleri okutun". Bunun ne olduğu sorulduğu zaman 
da, "Lâtince" diye cevap verdi, işte kendi mevzuundan başka ta
rafı görmiyen bir mütehassısın fikri.. Bir çocuk 150 yıl yaşıyacah 
oludsa, ne okursa okusun ehemmiyeti yoktur. Fakat hayat kısa 
ve kıymetlidir; Gençlik devresinde onlara faydalı ve hayatları için 
bir mâna taşıyacak şeyler öğretilmelidir. Böylece Lâtince öğre
timi liselerimizde gittikçe azalmaktadır. Bundan Lâtince öğretmen
leri memnun değilse de, okullarımızı onlar için değil, çocuklar ve 
Devlet için açmaktayız. 

F. Küçük liselerimizde esaslı bir öğrenci klavuzluğu programı
nın uygulanmasına bilhassa önem verilmektedir. 

G. Öğrencilere çeşitli meslekleri tanıtacak ve onlara bu alanjda 
tecrübeler kazandıracak olan geniş ölçüde bir /'/ programı sağla 
makta; buna Federal Hükümet te yardım etmektedir. 

H. Ayrıca çok dikkatli kullanmak şartiyle muhabere kursların
dan da faydalı sonuçlar elde edilmektedir. Bu, programın genişle
mesine ve ders çeşitlerinin çoğalmasına hizmet etmektedir. 

J. Okul aynı zamanda bulunduğu topluluğun yetişkin, eğitimi 
merkezi olarak vazifesini görmektedir. 

III. Amerika'da' dersleri toplulaştırmağa doğru olan hareket: 
(Fusion of Courses). 

Son yıllarda Amerika'da eğitim mensupları gittikçe çoğalan 
ihtisaslaşmadan endişe duymağa başlamışlardır. Bunun neticesi ola
rak programdaki dersleri muhtelif şekillerde toplulaştırmağa doğru 
giden yenî bir plân, geniş ölçüde denenmeğe başlamıştır. Böylece 
öğretmenlerin fazla ihtisasa kaçmalarını önîemek, meseleyi daha 
geniş cepheden görmelerini ve daha çok dersi birden okutmalarını 
sağlamak istiyoruz. Son yıllar zirfında^ iki veya daha çok dersi bir
leştirme hareketine daha çok önem verilmektedir. Buna "Common-
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Learnings", "Core Curriculum" veya "general education", yanı 
"toplu öğretim", "genel eğitim" gibi adları verilmektedir. Bu plân
da dersler sadece yanyana konulmuyor, bunlar birbirleriyle kaynaş
tırılıyor. Bu şekil öğretime bilhassa 7, 8 ve 9 uncu sınıflarda (Junior 
High School) yer verilmektedir. 

Genel olarak birleştirilen dersler şunlardır: Ana diü-Sosyal 
bilimler (Coğrafya, Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi) ve Fen dersleri-
Matematik v.s. Bu gün 48 Devleten 38 inde bu alanda geniş ölçü
de denemeler yapılmaktadır. New York'ta 58.000, California'da 
65.000 öğrenci toplulaştınlmış tarzda öğrenim yapan okullarda bu
lunmaktadır. Son istatistiklere göre öğrencilerin %4 ü bu şekilde 
öğretim yapan okullara devam etmektedir. 

Bu plânın iyi sonuç verebilmesi için çok iyi hazırlanmış, bil
gili, tecrübeli ve yaratıcı öğretmenlere ihtiyaç vardır, öğretmen 
yalnız bir sahada yetişmiş ise iyi sonuç alınamaz. Ayrıca öğretmen
ler arasında daha esaslı, bir iş birliğine ihtiyaç vardır. 

Toplulaştınlmış öğretim sisteminin başlıca faydaları şunlardır: 
a) Öğretmen 6 veya 7 sınıfa ders vereceği yerde, 1 veya 2 

sınıfa öğretmenlik yapıp daha az sayıda öğrenci ile karşılaşır, böy
lece onları daha yakından ve çeşitli cephelerden tanıyabilme imkâ
nım kazanır. 

b) Derslerin birbirlerinden kesin bir şekilde ayrı olarak, bir-
biriyle ve hayatla olan ilişiği dikkate alınmadan, mücerret bilgi 
yığınları halinde verilmesini n önüne geçilir. ICısaca dersler arasında 
irtibat sağlanır. 

c) Daha az sayıda öğretmenle küçük okulları idare etmek 
mümkün olur. 

Bu denemenin neticesini ümit ve heyacanlı beklemekteyiz. Bu 
plân eğitim bakımından ileri bölgelerimizde gittikçe daha çok rağ
bet göstermektedir. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— Öğretmenlerin mecburi hizmetleri var mıdır? 
—• Memlekteimizde bunu daha hiç tecrübe etmedik, öğret

menlerin memleketin muayyen bir yerinde çalışma mecburiyetine 
tâbi tutulmalarının, kanaatime göre hem iyi hem de. fena tarafları 
vardır. 

— Orta dereceli okullarda bir öğretmen kaç çeşitli ders 
okutur? 

— Misal olarak bir öğretmen ele alalım: Bu öğretmen üniver-
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sitede veya bir öğretmen kolejinde dört yıl tahsil ederek mesleğine 
hazırlanmıştır. İhtisası fen dersleri ve ^matematik sahasında ise, 
orta dereceli bir okulda Aritmatik, Cebir, Geometri, Fizik, Kimya 
ve Tabiiye derslerini okutur; hattâ bazen küçük okullarda İngiliz
ce ve Lâtince de okutulabilir. Kesin bir ihtisas ancak "Junior 
College" denilen, lise kısmından sonra gelen iki yıllık okulda ba
his konusu olabilir. Ortaokul ve liselerimizde Türkiye'deki okullarda 
olduğu kadar esaslı bir ihtisas yoktur. 

— Öğretmenler haftada muayyen saatlerde mi okula gelirler, 
yoksa bütün gün mü çalışırlar? öğretmenlerin ders okutmaktan 
bajka ödevleri var mıdır? 

- - Amerika'da öğretmenler umumiyetle sizde olduğundan da
ha fazla çalışmaktadırlar. Bir öğretmen ortalama olarak günde' beş 
saat çalışmak üzere haftada 25 saat ders yapar. Okullarımızda günde 
yedi çalışma saati vardır. Bunlardan beşinde ders yapılır, ikisinde 
ders yoktur.öğretmen boş saatlerinde okulda bulunur ve bu ser
best zamanlarda çalışma plânlarını hazırlar, kâğıtlarını tashih eder, 
bazı saatlerini de öğrencileriyle konuşmağa ayırır. Böylece öğret
menler sabahtan akşama kadar okulda bulunurlar. Yalnız bizde, 
sizden farklı olarak, okullar cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 
haftada iki gün tatil yaparlar. Şahsi kanaatime göre orta öğretim 
hocalarımızı biz lüzumundan fazla çalıştırmakta ve yormaktayız. 

—Büyük bir şehirde ve kalabalık bir okulda öğretmenler ders
leri nasıl taksim ederler? Hangi dersleri birleştirerek okuturlar? 

— Ortaokullarımızda ihtisasa genel olarak az rastlanır, lise
lerimizde ihtisas meselesi artar. Büyük şehir okullarının teşkilâtı 
çok geniştir, öğretmen sayısı ve ders çeşidi fazladır. Buralarda da 
daha fazla ihtisasa doğru gidildiği görülür. Bazen böyle büyük 
orta okullarda bile tek ders okutan öğretmenlere rastlanır. Büyük 
okullarda esasen öğretmenler de daha çok ihtisas yapmışlardır. 
Umumiyetle dört yıllık üniversite tahsilinden başka bir yıl daha 
ihtisasları sahasında okumuşlardır. Öğretmenlerin çoğu serbest bı-
rakıld.kları zaman sevdikleri tek bir dersi okutmaya doğru temayül 
gösterirler. Büyük şehir okullarında buna müsaade edilmektedir. 
Ama bu şekil eğitsel midir? Bu nokta henüz memleketimizde mü
nakaşa edilmektedir. 

— Küçük orta dereceli okullardan mezun olan öğrenciler yük
sek tahsile devam etmek istedikleri zaman güçlükle karsılastyoriar 
mı? 

— Eskiden müşkilât çekmekte idiler. Fakat şimdi yüksek okul-
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lara giriş şartlanma değiştirildikten sonra Onların, karşılaştıkları 
güçlükler azaldı. Küçük okullardan mezun olanlar üniversitede mu
vaffak oluyor gibi görünüyorlar. Bu alanda birçok incelemeler ya
pılmış, fakat ufak orta dereceli okullarda büyük okulların mezun
lar nın başarılan arasında esaslı bir fark görülememiştir. Bunu ilmen 
izah etmek güçtür. Bunun sebeplerinden biri, belki bu ücra yerler
den gelen öğrencilerin daha kıymetli okuma arzusuna sahip olma
larıdır; belki de küçük liselerde öğretmenlerin, nispeten az olan 
öğrencileri ile daha çok meşgul olabilmeleridir. 

Yüksek okullarımızda uygulanan yeni kabul şartları üzerinde 
durmak isterim: Bir müddet evvel öğrencilerden bu hususta gayet 
kesin isteklerde bulunmakta idik. Şimdi öğrencileri altı ayrı sahada 
inceliyerek almaktayız: 

i — Onlar önce zekâ testlerine tâbi tutulmaktadırlar. Bu test
lerle onların muhtelif derslerdeki başarı dereceleri değil, istidat ve 
zekâları ölçülmektedir. 

2 — Okuduklarını anlamak "Reading Comprehesion test" yani 
okunulanı kavrama testleri uygulanır. 

3 — Matematik kabiliyeti ölçen test tatbik olunur. 
4 — öğrencilere bir mevzu verilir, iyi yazıp yazmadıkları 

kontrol edilir. 
5 — öğrencinin önce devam ettiği okul müdürünün tavsiyesi 

dikkate alınır. 
6 — Okul karnesi gözden geçirilir, bilhassa son iki sınıftaki 

başarıları incelenerek, ilerlemek istedikleri sahaya uygun olup ol
madıkları dikkate alınır. 

Amerika'da 8-ıo senedir öğrenciler bu plâna göre yüksek 
okullara kabul edilmektedirler. 

— Bu testler mesleklere göre fark gösterir mi? 
— Biraz fark gösterir. Amerika'da 17 binden fazla kolej ve 

küçük kolej vardır. Devlet üniversiteleri ile tanınm-ş bazı eski üni
versiteler de bu hususta bazen kendilerine mahsus usuller kullanır
lar. Bu usuller mesleklere göre de değişebilir. Meselâ, mühendislik 
mektebine girmek istiyenlerin matematikte; tıbbiyeye girmek isti-
yenlerin kimya ve fen derslerinde özel kabiliyet köstermeleri gerekir. 

— öğrenciler öğretmen kolejine alınırken ne gibi özel test
lere tâbi tutulur? 

— öğretmen olmak istiyenler için bu şekilde hususî vasıflar 
aranmaz, umumî giriş şartlarını haiz olanlar bu kolejlere alınırlar. 
Memleketimizde çok çeşitli öğretmen yetiştiren müessese vardır. 
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Bunlardan bazıları iyi, bazıları ise o kadar iyi değildir. Bugün 
bir çoklarımızın öğretmenlik mesleğine girenlerden daha üstün va
sıflar aramamız gerektiğine inanıyoruz. Fakat halkı kül halinde, 
yani kütleyi bütünü ile okutmak arzusunda bulunan memlektelerde 
öğretmen yetiştirme meselesinin esaslı bir şekilde halledildiğini zan
netmiyorum. Meselâ Amerika'da her yıl bir milyon öğretmeni va
zife başında bulundurmak zorundayız. Bu kadar çok sayıda öğret
meni iyi bir şekilde yetiştirmek güçtür. Bu iş için çok çalışıyor, 
tam işlerin yola girdiğini zannettiğimiz zamanda bir harp çıkıyor 
ve iyi hazırlık almış birçok öğretmenlerimizin bir kısmını alıp gö
türüyor. 

— Her yıl kaç öğretmen mesleğe giriyor? 
— Her yıl öğretmenlerin beşte biri mesleği terkediyor; bunla

rın yerini doldurmak lâzımdır. 
—- Yeni mesleğe giren ilk, orta ve lise öğretmeni asgarî ıit 

kadar maaş alır? 
— Genç, iyi evsafta öğretmenlerin ilk üç yıl için maaşları 2500 

2700 dolar arasındadır. Fakat bundan daha az maaş alanlarda var
dır ki, bunlar ekseriya iyi yetişmemiş ve menşei müsait olmıyan öğ
retmenlerdir. Amerika'da öğretmenlik eğer iyi hazırlanır, iyi çalı
şılır ve meslekte sebat edilirse kazançlı bir meslek sayılabilir. Orta 
dereceli okullarda maaşlar biraz daha yüksektir. 

— Okullarımızda kadın ve erkek öğretmenlerin nispeti nedir? 
— İlkokullarda kadın öğretmenlerin sayısı daha çoktur. İşte 

bu da ortalama maaş nispetini düşürmektedir. Orta okullarda ka
dın ve erkek nispeti takriben birbirine müsavi, üniversitelerde ise 
öğretmenlerin yüzde 75 i erkektir. Devletlerin bir kısmında erkek
lere kadın öğretmenlerden daha fazla maaş verilmektedir. Son za
manlarda tek maaş sistemi üzerinde çok durulmasına rağmen, henüz 
kadınlar erkeklere rekabet edebilmek için çok çalışmak zorunda
dırlar. Üniversitede rehberlik yaptığım öğrencilerin öğretmenlik 
hayatlarını takibediyorum. Bunların ekserisi iyi para almaktadırlar, 
maaşları vasati olarak yılda 5400 dolardır. Bunun sebebi onların iyi 
hazırlıklı, ehliyetli, çalışkan ve mesleklerinde sebat etmiş öğret
menler olmalarıdır. Ortalama olarak 40 yaşındadırlar; öğretmenliği 
hayat meşgalesi olarak kabul etmişlerdir. Bunların maaşları doktor, 
mühendis ve avukatların ki ile mukayese edilebilir. Onlar zengin 
olmak gayesiyle çalışmazlar, fakat güzel evleri iyi tanzim edilmiş 
hayatları vardır. 
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— Hangi tabaka daha ziyade öğretmenlik mesleğine rağbel 
etmektedir, bunun sebebi nedir ve neden çok sayıda öğretmenler 
mesleklerini terk etmektedir? 

— Umumiyetle Amerika'da öğretmenler orta sınıftan veya 
daha aşağı sınıftan gelmektedir. Bittabi bunun birçok istisnaları bu
lunur, öğretmenlik mesleğini seçmenin çeşitli sebepleri vardır: 

Birçokları kendi durumlarını ekonomik bakımdan düzeltmek 
için bu mesleğe gelirler, öğretmenlerimiz zengin olmamakla bera
ber, diğer bazı meslek erbabından daha iyi kazanmaktadırlar. 

Bazıları ise idealist oldukları için bu mesleği seçerler. Bu nok
tayı görmemek hatâ olur. öğretmen kolejlerinde çalıştığım sırada 
yardım ruhu ile h*. mesleği seçmiş birçok gençlerle tan.ştım. Harp
ten dönen binlerce gençlerimizi muhtelif mesleklere sevkettiğimiz 
sırada birçoklarının öğretmen olmak istediklerini gördük. Bunun 
sebeplerini söylemek istemiyorlardı. Onlarla yakınlık tesis ettiğimiz 
zaman bazısı içini şöyle döktü, "harpte o kadar yakıcı ve öldürücü 
işlerle uğraştım ki, artık yapıcı, müsbet bir iş görmek, insanlara 
yardım etmek istiyorum." Gençlerimizin bu tarafını görmemek hak
sızlık olur. AHaha şükür birçokları idealisttir. 

Bazıları da mesleğe sırf zevk duydukları için girerler. Burada 
müsaadenizle şahsımdan bahsedeceğim. Ağabeyim hayata ilk atıldığı 
zaman öğretmenlik yaptı, fakat bu mesleği sevmediği için üç yıl 
sonra terkederek ticarete başladı. Bundan 50 yıl önce iyibir şirket 
(Butler Steel Co.) kurdu. Bu işte çok başarı gösterdi ve Şirket o 
kadar genişledi ki, bugün bunun Türkiye'de bile bir mümessili, bu
lunmaktadır. Böylece pek çok zengin oldu. Şimdi size şu sualleri 
soracağım. O benden daha mı mesut? Hayattan benden daha mı 
çok zevk alıyor? Çok şüpheli: İşte ben sevdiğim için öğretmenlik 
mesleğindeyim. İnsanların kafasını ve kalbini okumak mümkün ol
saydı, birçok kimselerin öğretmenlikten zevk aldıklarını anhyabi-
lirdik. öğretmenlik mesleğinin öyle tatmin edici tarafları vardır ki, 
para ile ölçülmez. 

Öğretmenler neden mesleği terkediyorlar ? Bu konuda in
celemeler yaptık ve çeşitli sebepler bulduk. Bazıları bu mesleği az 
kazançlı buldukları, bazıları ise çalıştıkları yerde yaşama şartlarını 
beğenmedikleri için ayrılar. Amerika'da öyle yerler vardr ki hayat 
sönük, yaşama şartları çok ağırdır. Bazıları da müdürleri ile geçin
medikleri, müfettişlerden fena muamele gördükleri için meslekten 
ayrılırlar. Biz, onların yetişmeleri için para vermediğimiz için 011-
lart meslekte tutamıyoruz. 
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RESMÎ ORTA DERECELİ OKULLARDA GÖSTERİLEN 
DERS ÇEŞİTLERİ VE BU DERSLERE DEVAM 

EDEN ÖĞRENCİ SAYISI 

Okullarımız da kaç çeşit ders var? öğrenciler bu derslere 
ne nispette devam etmektedirler? Önce bu mesele ile ilgili resmî 
kayıtlardan topladığ m bazı olguları arzedeceğim. 

Federal Hükümetin Eğitim Dairesi (Office of Education) her 
iki yılda bir bütün memleketteki maarif çalışmalarının esaslı bir 
şekilde incelemesini yapar. Çok sayıda ve çeşitli müesseselerimiz 
olduğundan, bu iş çok zaman alır, birçok memurların çalışmasını 
icabettirir ve gereken malzeme toplandıktan takriben 18 ay sonra 
sonuçlar neşrolunabilir. Bu bültenin bir özeti bile sık ve küçük harf
lerle bas.lı şekilde 118 sayfa tutar. 

Bu incelemenin bir safhasına ait bir broşürü Amerika'dan ge
tirtmiş bulunuyorum. Bu kitaptan sizi ilgilendirebilecek bazı sayı
ları ve hususları özet halinde topladım, size kısaca arzedeceğim. 

Bunlar incelendiği zaman görülürki: 
Okullarımızda gösterilen dersler çok çeşitlidir. Raporda bun

ların sayısı 118 olarak gösteriliyor ve çok çeşitli çalışmaları ihtiva 
ediyor. Hattâ bazı ufak farklarla ve isim değişiklikleriyle 274 ayrı 
ders okutulduğu görülür. Bunun pek fazla olduğu ileri sürülebilir. 
Fakat ders çeşitlerini çoğaltmağa bizi halk zorlamaktadır. Okulla
rımız halkın isteklerine karşı çok, belki de fazla hassasiyet göster
mektedir. Onlara belki zaman zaman "Çocuklarımızın neler oku
maları gerektiğini biz daha iyi kararlaştırabiliriz" demek gerekir. 
Bunu kısmende yaparız. Fakat daha ziyade halkın dediği olur. Bu
nun bir misalini vereyim: Amerika'da on yıl önce hiçbir okulda 
"otomobil sürme" dersi yoktu ve bunu bir ders olarak okutmak 
fikrini ileri sürenler ancak hayretle karşılanırdı. 

Fakat son yıllarda otomobil sürmek Amerika'da ciddî bir me
sele halini aldı. Otomobil sayısı 40 milyonu aştı. Bir yılda 30 bin 
kişi otomobil kazasından ölmektedir, kaç yüz bin kişinin de bu 
yüzden sakatlandığı bilinmiyor. Onun için halk, bu meseleyi önemli 
bularak, okullarda emniyetle otomobil sürme işinin öğretilmesini 
istediler. Böylece yüzlerce okulumuzda istekli kız ve erkek çocuk
lara bu ders de gösterilmektedir. Bu misâl bize öğretim program
larımızın nasıl genişlediğini gösterir. Bu çok çeşit dersler, orta de
receli okullarımıza devam eden milyonlarca öğrenciler arasındaki 
bireysel ayrılıkların dikkate alınmak istendiğini gösteren bir hu-
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sustur. Bu ayrı ders, 13 geniş ders grubunda toplanabilir, önce bu. 
ders gruplarını gözden geçirelim: 

1. İngilizce (Çok çeşitli ve geniş), 
2. Sosyal İncelemeler grubu (Tarih dersini de içine alır), 
3'. Tabiat Bilimleri - Biyoloji, Kimya, Fizik v.s. 
4. Matematik 
5. Yabancı diller, 
6. Endüstri sanatları dersi (Başlangıç mahiyetinde), 
7. Meslekî,mahiyette Sanat ve İş dersleri, 
8. İş ve Ticaret Eğitimi, 
9. Ev Ekonomisi, 

10. Tarım, 
11. Sağlık, Emniyet ve Beden Eğitimi, 
12. Müzik, 
13. Güzel Sanatlar. 
Bu esas gruplar dışında kalan birkaç ders daha vardır ki, teş

kilâtı geniş olan okullarda yer verilir. Kulağı ağır işiten çocuklar 
için dudakla okutma dersi, gözü zayıf olan öğrencilere "göz koru
ma" hakkında dersler verilir ve bu öğrenciler bu iş için daha uy
gun şartları ihtiva eden dershanelerde çaltşt.nlır. (Rapor S. 118) 

Böylece gösterilen bütün dersler bu 13 esas ders grubunun 
bölünmesinden meydana çıkar. 

Şimdi bu ders gruplarını daha tefarruatlı olarak inceliydim. 
Her birinin muhtevası, ne gibi özel dersleri içine aldığını ve bu 
derslere devam eden talebe sayısını gözden geçirelim. 

1. İngilizce. Sizin okulların.zda Türkçe okutulduğu gibi bizde 
de İngilizce dersleri vardır ve öğrenciler bu derslerin birçoklarım 
görmek mecburiyetindedir. Orta okullardaki bütün öğrenciler, lise
lerdeki öğrencilerin hemen hepsi bu derslere devam ederler. İngiliz 
grupu içindeki dersler çok çeşitlidir. Mutat şekilde yapılan İngilizce 
derslerinden başka; Konuşma, Hitabet, Dramatizasyon, Münazara, 
Radyo Çalışmaları, Gazetecilik, Edebî Yazı, İleri Kompozisyon, 
Düzeltici İngilizce (Konuşma ve Okuma hatâlarını düzeltici kurlar) 
dersleri vardır. Böylece 11 ayrı ders göze çarpar. (Rapor S. 118) 

2. Sosyal İncelemeler. Bu dersler, devam eden öğrenci sayısr 
bakımından üçüncülüğü alır. (Rapor, Sayfa 88, 31) 

a) Orta okullarda bu derslere yer verilmiştir: 
Dünya Tarihi, 
Devlet (Eyalet) Tarihi, 
Eski zamanlar veya Otta zamanlar Tarihi, 
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Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, 
Yurttaşlık Bilgisi, 
Coğrafya., v.s. 
b) Liselerde: 
Amerika Birleşik Devletleri Tarihi (ileri kur), 
Dünya Tarihi, 
Eski veya Orta Zamanlar, 
Coğrafya (Amerika ve Dünya), 
Amerika Hükümet Teşkilâtı, 
Ekonomi, 
Sosyoloji, 
Psikoloji (öğrencileria ancak yüzde ellisi bu dersi görür), 
Demokratik Yaşayış Tarzı ile ilgili Problemler (Rapor S. 3). 
c) Son yıllarda Amerika Birle;ik Devletleri Tarihine çok önem 

verilmektedir. Bu ders okulların çoğunda mecburidir. Genel olarak 
Sosyal İncelemeler dersinin iyi vatandaşlar yetiştirmek hususunda 
çok müessir olacağı düşünülür ve bunlar üzerinde mümkün oldu
ğu kadar esaslı durulmasına dikkat edilir. Bir öğrencinin en az 3 yıl 
Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri görmesi şarttır. Amerika'da halk 
çok • çeşitli memleket ve milletlerden geldiği için onları temsil et
mek, vatandaşlık bakımından eğitmek mühim bir problemdir. 

d) Dünya Tarihi dersine 10 uncu sınıftaki öğrencilerin 9^59 
u devam ederler; bu derse karşı gösterilen rağbet gitikçe artmakta
dır. Buna mukabil Eski veya Orta Zamanlar Tarihine karşı ligi 
azalmaktadır. 

e) Coğrafya dersi daha ziyade 7 nci sın.fta gösterilmektedir. 
3. Tabiat Bilimleri. Ortaokul öğrencilerinin %68,3 ü tarafın

dan görülür. Liselere ve "orta - lise" kısmı birleşik okullardaki 
öğrencilerin çoğu da bu derslere devam ederler. Böylece orta dere
celi okullarımızdaki öğrencilerin %58,ı i bu dersleri görürler. 

a) Ekseriya bu derslere Fen Bilgisi ile 7 nci sınıfta başlanır. 
Fen Bilgisi bilim dersleri arasında en çok revaçta olanıdır, resmi orta 
dereceli okullarımızdaki öğrencilerin üçte biri bu derse devam eder. 
Bu derste öğrencilere günlük hayatta raslanan bilim alayları hakkın
da genel bir görüş kazandırmağa çalışır. (Rapor, s. 13) 

b) ikinci olarak rağbet gören bilim dersi Biyoloji'dir. Bu derse 
umumiyetle 10 uncu sınıfta yer verilir ve Rapor'a göre bir milyona 
yakın (989,756) öğrenci bu derse devam etmektedir. 

c) Lisenin 11 inci 12 nci sınıflarında en çok okunan bilim 
dersleri Fizik ve Kimyadır. On birinci sın.fta okunan Fiziğe 400.000 
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4en fazla, son sınıfta okunan Kimyaya ise 277.000 den fazla öğ
renci devam etmektedir. 

d) Bazı okullarda da Nebatat, Fizyoloji, Hayvanat vesair bi
lim derslerine yer verilir. 

Bilim dersleri arasında öğrenciye kısmen seçme hakkı \erilir. 
Meselâ Kimya dersi almak istemiyen bir öğrenci bunun yerine 
Nebatat veya Hayvanat dersine devam edebilir. Fakat öğrencilerin 
hepsinin bir miktar Fen dersleri görmüş' olmaları şarttır. 

4. Matematik. 
a) Ortaokul öğrencilerinin %o2,8 i matematik dersi görürler. 

Yani Ortaokulda bu dersler mecburidir. Lise de öğrenciler bu ders
leri kısmen görmeğe mecbur tutulur. 

b) 7 nci 8 inci sınıftaki öğrencilerin %o9 u bir yıl Aritma-
tik görür, birçokları bu dersin ikinci y.Iına da devam ederler. (Ra
por, S. 15) 

c) Orta dereceli okul öğrencilerinin %20 si bir veya iki yıl 
Cebir dersi görürler. Öğrencilerden çoğu bu derse 9 uncu sınıfta 
bakarlar. Bu dersi bir yıl görenler bazen ekseriyetle bu dersin ikin-
-ci yılına da devam ederler. 

d) Lisenin birinci sınıfında, yani 9 uncu sınıfta bu dersi al
mak istemiyenler Genel Matematik dersine devam ederler. 

e) Bir yıl Cebir dersine devam etmiş öğrencilerin yarısından 
biraz fazlası daha sörtra Düzlem Geometri dersini alır, bunlardan 
ufak bir kısmı da Uzay Geometri'ye veya Trigonometriye devam 
ederler. 

Teşkilâtı geniş olan okullarda entegra^ (tamamı) hesapları ve 
diferansiyel (tefazulî) hesaplan dersleri de vardır, öğrencilerin 
hepsinin belli bir miktarda Matematik dersleri görmeleri mecburi
dir, fakat Genel Matematik'ten sonra bu derslerin muhtelif kısım
ları arasında seçme yapılabilir. Eğer öğrenci Üniversiteye devam 
etmiyecekse, yalnız Genel matematik dersi ile birlikte iktifa etme
sine müsaade olunabilir. 

5. Yabancı Diller. Çok çeşitli yabancı dil dersleri vardır. Yal-
n z bu derslerde memleketimizde başarılı neticeler alındığı kanaa
tinde değilim. 

a) Ortaokul öğrencilerinin % n , 4 ü Yabancı dil dersi görür
ler. 

b) Lise öğrencilerinin %22,2 si Yabancı Dil derslerine de
vam ederler. 

file:///erilir
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c) Bütün resmi orta okullara devam eden öğrencilerin %i7,4 
û Yabancı Dil dersleri görürler. 

d) Eskiden Lâtince ençok okunan dildi; 1949 yılda ispanyol
ca daha çok okunmaya başladı. Mamafi hâlâ orta okularda Lâtince 
daha fazla okunmaktadır. 

e) Yabancı dil derslerine daha ziyade liselerde önem verilir. 
Ençok rağbet gören ders îspanyolcadır; bu hususta ikinciliği Lâ
tince, üçüncülüğü Fransızca, çok geride kalmakla beraber dördün
cülüğü de Almanca alır. Yunanca ancak 5 Devletin liselerinde göste
rilmektedir. 

f) Yabancı dil derslerinde başarısızlık nispeti çok yüksektir, 
öğrencilerin çok az bir yüzdesi bu derslerin dördüncü yıl na devam 
eder. Lâtinceye daha uzun müddet devam olunduğu dikkati çek
mektedir. (Rapor, S. 18) 

6. Teknik Sanatlar. Meslekî ve meslekî olmayan dersler olmak 
üzere ikiye ayrılırlar. Bu alanda öğrencilere çok çeşitli işler ve pek 
geniş seçme imkânı sağlanır, iş sahasında öğrencilerin bir yıl ders 
görmesini mecburi tutarız. 

a) Meslekî olmayan teknik sanat derslerine bütün orta dere
celi okul öğrencilerinin %25 i devam eder. 

b) öğrencilerin ençok devam ettikleri bölümler şunlardır: 
Genel atölye: Bu arada öğrenciler maden, elektrik, tahta İrle-

rini ve çeşitli el sanatlarını birarada görürler, iyi teçhiz edilmiş bir 
taölyede pek çeşitli ve iyi işler çıkarılmaktadır. Bu atölyeye rağbet 
çoktur. 

Bu dersten başka Tahta İşleri, Teknik Resim, Maden işleri, 
Matbaacılk ve Baskı îşleri, Ev Tamiratı ve Elektrik işleri. Plâstik 
Malzeme işleri de vardır. 

c) Mesleki Mahiyette teknik sanatlar son iki yılda, yani n 
ve .12 nci sınıflarda gösterilir. 

Mesleğe başlangıç mahiyetinde olan bu derslere 250.000 öğ
renci devam eder. 

d) Ençok rağbet gören meslek bölümleri, Makine Atölyesi, 
Otomobil Tamirciliği, Elektrik İşleri, Mobilyacılık ve Matbaacı
lıktır.. 

e) Yeni bir hareket olarak "Çeşitli Meslekler Programı" adı 
altında gençleri hayatta mevcut muhtelif mesleklere hazırlama faa
liyeti göze çarpar. Bilhassa küçük şehir ve kasabalarınızda gençler, 
belli mesleklere, günün yarısını okulda, yansını da dışarıda bir iş 
veya bir sanayi müessesesinde çalışmakla hazırlanırlar. Meselâ oto-
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mobil tamircisi olmak istiyen bir genç işin nazariyatnı okulda gö
rür, tatbikatını da günde 2 saat dışarda bir ga
rajda çalışmakla yapar. Terzi olmak istiyen genç kız 
bu işin esaslarını okulda öğrenir, günde iki saatini de bir 
terzihanede geçirir. Bankada çalışmak istiyen bir öğrenci, defter 
tutma, hesap, ekonomi ve sosyolojiyi okulda görür ve günün iki 
saatini bir bankada çalışmakla geçirir, öğretmenler çocukların dı
şarıdaki çalışmalarını takip ve kontrol ederler, öğrencilerin bu mü
esseselerde uygun'muameleye tâbi olmalarını sağlarlar. Bu hareket 
başlangçta iyi organize edilmediği için çok tenkide uğradı. Bugün 
de akademik düşünenler bundan hoşlanmamaktadırlar. 

Bu işi iyi oraganize edilir, uygun öğretim faaliyetinde bulu
nulur ve iyi kontrol edilirse müsbet sonuçlar verecektir. 

7. Ticaret Dersleri, öğrencilerimizden bir çoğu kendi şahıslar» 
için, Daktilo öğrenmek isterler. Bu ders mecburi değildir. Bundan 
başka Ticaret, Defter Tutma, Stenografi dersleri de vardır. Tecrü
belerimize göre şehirlerde yaşıyan genç kızlar için, bu dersler ha
yatî bir önem taşımaktadır; köylerde o kadar çok işe yaramamak--
tadır. 

a) Bu dersler 7 nci ve 8 inci sınıflarda çok az gösterilmek
tedir. 

b) Son 4 sınıfta öğrencilerin %6o 1 bu derslerden bazılarına 
devam ederler. 

c) Ençok rağbette olan ders Daktilodur. Bu bakımdan ikinci
liği Defter Tutma, üçüncülüğü de Stenografi alır. 

8. Ev Ekonomisi. 
a) Dokuzuncu sınıfla on ikinci sınıf arasında, 1.250.000 den 

azla genç kızın, Ev Ekonomisi derslerine devam ettiklerini Öğren
meniz sizi memnun edecektir. Bunların % 4 7 si Federal Hükümet 
yardımiyle açılan sınıflarda bulunmaktadır. 

b) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda bu derslere 
devam eden öğrencilerin %6o 1 Aile Bilgisi.ne kayıtlıdır. 

c) Geriye kalanlar Gıda-Yemek pişirme,. Giyim, Ev İdaresi, 
Ev Sağlığı - Hasta Bakıcılık, Çocuk Gelişimi, Alış Veriş Bilgisi' 
v.s.gibi derslere devam ederler. 

9. Tarım. Liselerin dört sınıfında bu dersi gören öğrencilerin 
sayısı 364,185 dir. Bunlardan 334,010 u Federal Hükümet yardı
miyle açılan sın.flardadır. Bu ders mecburi olmadığı halde birçok 
öğrenciler kendi istekleriyle bu dersi seçmektedirler. Bundan halk 
ve çiftçiler çok memnundurlar. 
TUrklytde Ort» öiretim 
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ıo. Sağlk Bilgisi, Beden Eğitimi, Korunma dersleri. 
Ortaokullardaki öğrencilerin Çr9i i, liselerdeki öğrencilerin 

r/f6<) u bu derslere devam ederler. 67.000 öğrenci Askerlik ders
leri görmektedirler. Otomobil sürücülüğü dersine de\am eden öğ
renciler 200.000 i geçer. (Rapor, S. 24) 

11. Müzik Çalışmaları. Müzik çalışmaları da mecburi değildir, 
fakat okullarımızdaki müzik geniş ölçüde yer almıştır. Bando ve 
orkestrası olan pek çok okullar vardır. Okul bandolarına kayıtlı 
olan öğrencilerin say sı 400.000 i geçer, orkestralarda ise 140.000 
talebe vardır. Bunlardan başka okullarda ses müziğine, koro faali
yetine, Enstrüman müziğine de yer verilir. 

12. Güzel Sanallar, öğrencilerin hepsi bu derslerden birini 
görmek mecburiyetindedirler. Bunlara liselerden ziyade ortaokul
larda yer verilir. Bu okullardaki öğrencilerin rr^H i bu derslerden 
birine devam ederler. 

Hülâsa, Amerikan lisesi bir halk mektebi olmaya doğru gidi
yor. Son 15 yıl içinde yapılan değişiklikler bu liselerin daha fonk
siyonel olmasına, gittikçe çoğalan ve birbirinden çok fark gösteren 
öğrencilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya doğru geliştiğini gös
termektedir". 

1940-41 yılında ilkokulun «; inci sınıfında bulunan 1000 tale
beden 481 i, 1948 yılında liseden mezun olmuştur. 

öğrencileri mümkün olduğu kadar uzun müddet okulda tut
mağa, liselerimizi gençliğimize ve memleketimize daha çok hizmet 
eden yerler haline sokmağa gayret ediyoruz. 

Bütün noksanlarina ve zayıf taraflarına rağmen liselerimizin 
gençlerimiz için yapabildiğimiz en iyi müesseseler olduğuna inanı
yoruz. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— Brr öğretici bilim derslerinden herhangi birim, meselâ Kim
yayı hiç girmediği halde lif eden mezun edilebilir mi? 

— Evet. • 
—• Bu takdirde Üniversite ne yapar? 
— jleriki gelişimi için lüzumlu Tse, Üniversitenin ilk sınıfın

da Kimyadan başlangıç dersine tabi tutulur. 

ORTA DERECELİ OKULLARDA SINIF GEÇME 
VE SINIFTA KALMA PROBLEMLERİ 

Okulda bir veya iki dersten başarı gösteremiyen öğrenci nasıl 
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bir muameleye tâbi tutulmalıdır? Bu mesele üzerinde memleketi
mizde uzun ve önemli münakaşalar yapılmıştır. 

öğretmen olarak meslek hayatımda tek bir yıl veya devre ha
tırlamıyorum ki, başarısızlıkla karşılaşmış öğrencilerin üzüntüsünü 
ve acısını duymuş olmıyayım. Derslerinde başarısızl.klarla karşı
laşmak, sınıfta kalmak öğrenci için büyük bir inkisar hayaldir ki, 
bazen bu çeşitli şekillerde trajedi ile neticelenir. Bittabi bu durum 
karşısında öğrencilerin çok farklı aksülamelde bulundukları görüle
bilir. Aldırış etmez görünmekten, okulu terketmeğe hattâ intihar 
etmeğe kadar değişik hareket tarzları müşahede olunabilir. Fakat, 
bazı öğretmen ve maarifeiler başarısızlık meselesi ni ne kadar kü
çümserler ve görmemezlikten gelirlerse gelsinler, bu problem öğ-
renciler, onların velileri, hattâ bütün cemiyet için ehemmiyetsiz bir 
mesele olmaktan çok uzaktır. 

DÜNKÜ DURUM 

Eski geleneksel okul bu meseleyi gayet batit bir tarzda hallet
me yolunu bulmuştu. "Eğer bir öğrenci tesbit edilen standart sevi
yeye ulaşamazsa... Onu sınıfta bırakmak gerekir" düşüncesiyle me
seleyi kolayca karşılamakta idiler. Bu hareket tarzının doğru olup 
olmadığı şüphe bile edilmeden yıllarca bu usul takip olundu. Bir
çok öğretmenler sınıfta bıraktıkları öğrencilerin yüksek nisbeti ile 
öğünüyorlardı; böylece itibarlarının artacağı kanaatinde idiler. Üni
versiteler birinci devre sonunda başarısızlıklarından dolayı evlerine 
gönderdikleri çok sayıda öğrencilerle adeta iftihar ediyorlardı. Bu 
zamana ait öyle kayıtlar vardır ki bunlar meselâ Wiscönsin Üniver
sitesinin bir devre sonunda 1.700 öğrenciyi sınıfta bıraktığını, 
Michigan Üniversitesinin başarısız saydığı öğrencilerini evlerine 
göndermek için hususî trenler kaldırdığını göstermektedir. Bütün 
bu öğrenciler kabul şartlarını haiz olan ve kabul imtihanı ile üni-
versteye alınan öğrencilerdi. Fakat üç aylık bir zaman sonunda, 
başarısızlıkları ileri sürülerek gönderilmekte idiler. Bu, kanaatimce, 
bir doktorun rahatsızlığı çok ileri olan bir hastasından ona kloro
form vererek kurtulması gibi bir çaredir. 

Bizde orta dereceli okullar üniversiteleri çok çabuk taklit 
ederler^ ve bu hususta da onları taklitte gecikmediler. Bunun neti
cesi olarak Amerikan orta dereceli okullarında bajarısızlık ve sınıf
ta kalma olayları pek çoğaldı ve 1906 ile 1915 yılları arasında en 
yüksek nisbeti buldu. Meselâ en büyük liselerimizden biri olan 
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Trenton New Jersey Lisesinde Lâtinceden başarısız olanların nis
peti şöyle idi. 

i inci sınıfta öğrencilerin %35 '> 
2 inci sınıfta %3ş i, 
3 üncü sınıfta %3o u, 
4 üncü sınıfta %20 si kalmıştı. 
Böylece birinci sınıfta Lâtinceye başlıyan ıoo çocuktan, dör

düncüsü sınıfı tamamiyle bilen ancak 20 çocuk olablimişti. Bu hal 
bir istisna teşkil etmiyordu. 

Pennsylvania'da 1925 yılında bir lisede son sınıf öğrencile
rinin %57 si Fizik dersinden sınıfta kalmalardı. 

Yapılan incelemeler gösteriyor ki, liselerimizdeki öğrencilerin 
%25 i derslerde başarı göstermiyor ve bu dersleri tekrarlamak zo
runda kalıyordu. 1923 yılında Ohio'da yapılan bir inceleme, bu 
eyalette derslerinde başarı göstermiyen bütün öğrencileri, tekrar 
aynı sınıfta okutmak için Cıncinatti şehrindeki bütün okullar ka
dar geniş bir kadroya ihtiyaç olacağını meydana ç kardı. 

Bütün bu işler akademik standartları muhafaza etmek bahasına 
yapılmakta idi. Standartlar, mühimdir, bunlar lehine söylenecek 
pek çok şey vardır. Fakat bu mesele göründüğü kadar basit değildi. 
Nitekim birtakım ihtilâflar ortaya çıktı. Okulda başarısız kalan 
öğrencilerin nisbeti o kadar arttı ki, nihayet halk — yani veliler ve 
vergi mükellefleri— şikâyet etmeğe başladı ve terbiyeciler bu du
rumu incelemek zorunda kaldılar. 

a. Bilhassa şu mesele üzerinde önemle duruluyordu: öğrenci 
bir yj içinde gördüğü 4,5 dersten yalnız bir veya ikisinden kaldığı 
zaman, ona başarı gösterdiği diğer dersleri de tekrarlatma esası
nın hikmeti ne idi? 

b. Bazı veliler "öğretmenler vakitlerinin daha az bir kısnrnı 
öğrencilerini sınıfta bırakmak için sebep aramakla geçirip, daha çok 
kısmını, onları yetiştirmek için sarfetseler daha iyi olmaz mı?" fik
rini ileri sürdüler. 

c. Bazı veliler çok öfkeleniyor ve öğretmenlere şöyle diyor
lardı: "Belki çocuklarımızı kâfi derecede zekî bulmuyorsunuz, bel
ki de hakikaten. Fakat' ne yapal m ki, bunlar çocuklarımızdır. Biz 
onları size bu halleri ile gönderiyor ve yetiştirmenizi istiyoruz." 

BUGÜNKÜ GÖRÜŞ 

Bü durum karşısında birçok okullarımızda yeni bir görüş ge
lişmeğe başladı. Okulda başarısızlık meselesi yeniden ele alındı ve 
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esaslı bir şekilde incelendi. îyi çalışan ileri okullanm.zda, şu fikir
ler ve esaslara dayanan yeni usuller uygulanmağa başladı: 

I. Resmî orta dereceli okullar devlet, millet parasiyle dönen 
müesseselerdir. Devlet bu parayı memleketin gelişmesi ve daha iyi 
yaşanabilir bir yer olması, halkın daha iyi geçim sağlıyabilmesi için 
vermektedir. 

II. Okullar bütün teşkilâtları, idare ve teftiş mekanizmaları, 
öğretim metotları ve programları ile yukarıda zikredilen gayeleri 
gerçekleştirmeli, bu bakımdan devlete mümkün olduğu kadar çok 
hizmet etmelidir. Meselâ, öğrenciler arasındaki bireysel ayrılıklar 
dikkate aLnmıyacak olursa belki okulun idaresi çok kolaylaşabilir. 
Fakat ayrılıklara aldırış etmemek, bu farkları kayıtsızlıkla karşıla-
mak, devlet için büyük bir kayıptır. Bazı çocuklar yavaş öğrenen 
tiptendir.Her çocuğa kendi zekâsı ve iktidarı nispetinde ilerleme 
imkânı verilmelidir. Ayrıca bir cumhuriyette çok çeşitli maharet
lere, kabiliyetlere ve istidatlara ihtiyaç vardır. Okul, israf etmeden 
bunları geliştirmesini bilmelidir. 

III. Objektif ve keyfi olarak vazedilmiş olan standartlar önem
lidir, bunların da kendilerine mahsus yeri vardır. Fakat bunlara kör 
bir şekilde bağlanılmamahdır. Bu miyarlar birçok akademik düşü
nen kimselerin ileri sürdükleri ve bizi inandırmağa çalıştıkları ka
dar kesin ve değişmez değildir. Yapılan birçok incelemeler bun-
lar.n muhtelif tesirler altında çok değiştiğini ortaya çıkarmıştır. 

Bu incelemeler öğretmenlerin not verme* miyarlarının çok de-
değisebilecegini göstermiştir. Matematik gibi çok daba objektif ola
rak değerlendirebilecek bir derse bile. İki psikologumuz bu mese
le tilerinde söyle bir araştırma yapmışlardır. Bir yanlı matematik 
İmtihanı tertiplemişler ve öğrencilerden birinin kâğıdını teksir 
ederek tecrübeli ve mesleğinde basarı h 100 öğretmene değerlen
dirip not takdir edilmek Üzere göndermişlerdir. Neticede bazı öğ
retmenlerin bu kâğıdı üstün bularak 85-90 arasında not verdik
leri, bir kısmının orta derecede başarılı bir kâğıt telâkki ederek 
40, 50, 60, 70 gibi not verdikleri, bu arada bir öğretmenin de 28 
verdiği tesbit olunmuştur. Demek ki, matematik gibi bir derste 
bile aynı kâğıda 92 ile 28 aramda olmak üzere çok farkh notlar 
takdir .edilmiştir ve bu öğretmenlerin hepsi de bilgi vetecriibeli 
iyi öğretmenlerdi. Bu psikologlar denemenin ikinci bir safhası ola
rak ayttr İmtihan kâğıdını aynı öğretmenlere, zayi olunduğundan 
bahsederek, yeniden gönderip ndt takdir etmelerini istemişlerdir. 
Bu sefer de, birçok öğretmenlerin aynı kâğıda ilk verdikleri nottan 
farkh bir not verdikleri görülmüştür. Bu araştırmanın ilk saf ana
sında Mr kâğıdı değerlendirme hususunda öğretmenlerin birbirle
riyle anlaşamadıkları, ikinci safhasında ise bazen kendi kendile-
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riyle de tezada düştükleri ortaya çıktı. Bu deneme Lisan ve Sos
yal Bilimlerde de yapıldı ve aşağı yukarı aynı sonuç elde edildi. 

Böylece öğretmenlerin verdikleri notlara çok fazla güveni le-
miyeceği, standartların öğretmenden öğretmene, okuldan okula, ve 
bölgeden bölgeye hattâ aynı müessese içinde bölümden bölüme çok 
değişebileceği gerçeği anlaşıldı. 

IV. Ayrıca okulların en önemli endişesi, öğrencilerinin zekâ
ları, istidatları ve kabiliyetleri ile azamî derecede gelişmeleri olma
lıdır, öğrencilerin gelişmesi, standartalar uğruna feda edilmeme-
lidir. Eğer bir üst sınıfa geçirilmek bir öğrencinin daha iyi geliş
mesine hizmet edecekse bundan hiç bir zaman kaçınılmamalıdır.. 

Bu noktada şu misal üzerinde durmak istiyorum. Vaktiyle bir 
lisede müdürlük ederken birgün bir ilkokul başöğretmeni "Elimde 
birkaç öğrenci var ki, sizden okulunuza kabul etmenizi rica edecc-
ceğim" dedi. Ben o zaman düşüncelerimdt bir hayli muhafazakâr
dım ve başöğretmene derhal "Sitandart seviyeye ulaşmışmı mıdır
lar?" diye sordum. Buna müsbet cevap vermedi, bazılarının oku
mada, bazılarının matematikte zayıf olduklar.nı söyledi. Ben de 
kendisine bunları okuluma kabul edemiyeceğimi, sekizinci sınıfa 
bırakılmalarını tavsiye' ettim. Fakat hareket tarzının doğru oldu
ğundan emin değildim. Birkaç gün sonra Başöğretmenle tekrar bu
luştum ve bu öğrencilerin lisede daha iyi çalışabileceklerine kanaati 
varsa alabileceğimi söyledim. Böylece 20 zayıf öğrenci okulumuza 
geldi. Bunları ingilizce matematik derslerinden yetiştirici kurslara 
tâbi tuttuk. O yıl bunlardan bir kısmı başarısız kalıp okulu terketti, 
15 i ikinci yıl devam etti; nihayet 6sı okulumuzdan mezun oldu. 

Okulda daima öğrencilerin ihtiyaçları, ve cemiyetlerin men
faatleri ön plânda düşünülmelidir. Öğrenciye başarısız kaldığı bir 
dersi aynen tekrarlatmak çok zaman fazla bir fayda sağlamaz. Bazen 
ruhi sebeplerden dolayı bu tekrar çocuğun zihnini daha çok karış
tırır. Bunu, bir film üzerinde iki defa fotoğraf çekmeğe benzete
biliriz. 

Birçok hallerde bir desi anlıyabilmek için diğer bazı derslerin 
görülmesi gerektiği düşüncesi her zaman sanıldığı kadar makûl 
değildir. 

V. Bir öğrenciyi, dört beş türlü ders içinde yalnız bir, hattâ 
iki dersten başarasız kaldığı için bütün bir yıl tekrar etmesini iste
mek ne derece doğrudur. Bu çocuğun ve okulun zamanını, devletin 
parasını israf etmek olmaz mı? Ayrıca bundan çoğunun zarar gör
mesi ihtimali çok fazladır. Birçok hallerde bir veya iki dersten ba-
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şansız kalmış olan öğrenci, eğer bu ders ileriki. gelişimi için hayati 
bir önemi haizse (ki her zaman değildir!) bunu tekrarlamalı fakat 
diğer derslerden ileriki sınıf çalışmalarına devam edebilmelidir. : 

VI. öğrencinin herhangi bir alanda (meselâ matematik, yabancı 
dil v.s. gibi) özel kabiliyetsizliği bulunduğu takdirde, b^ hal onun, 
istidatlı bulunduğu diğer sahalarda gelişmemesine mani olmamalı1 

d.r. Burada bir misal vermek isterim. Bir okulda müdürlük yaptı
ğım sırada müziğe çok istidatlı bir kız öğrenci geometriden çok 
geri idi, bu dersi iki yıl tekrarlamış fakat gene başarısız kalmışta. 
Şimdi müzik sahasında çok istidatlı bulunan fevkalâde lirik sop
rano bir sesi bulunan ve hayatta bir müzik öğretmeni olmak istiyen-
bu genç kıza, geometri alanındaki özel kabiliyetsizliğinden dolayı-
liseden mezun olamazsın, demek doğru mudur? 

VII. Gençlerimizi lüzumsuz bir aşağılık ve küçüklük duygu-, 
sundan kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sınıfta, 
kalmak bazı çocukların ruhunda tedavi edilmesi güç yaralar aç-
maktad r. Dünyada herkes muayyen bir sahada kabiliyetsizdir. Bu
nun için bir öğrenci muayyen bir sahada başarı gösteremediği zu
rnan istidatlı olduğu diğer bir sahada çalışıp yetişmesine imkirt 
vermeli ve bundan dolayı çocuk küçümsenmemelidir. İyi bir dok
tor iyileştirdiği hastalarla övünür, iyi bir okul da, sınıfta bıraktık
ları ile değil yetiştirebildiği öğrencilerle iftihar eder. Bir okul va
zifesini iyi yaparsa sınıfta kalacak öğrencilerin birçokları yetişebilir. 

VIII. Hülâsa, modern okul, halk çocuklarının ihtiyaçlarını en 
iyi karşılıyan millete tn çok hizmet eden okuldur. Böyle bir okulda 
standartları muhafaza etmek endişesinden ziyade gençleri en iyi bir 
şekilde yetiştirme endişesi hâkim olur. Gençlerin alâkaları, ihtiyaç
ları ve problemleri nelerdir? Onların iyi birer vatandaş olarak yeti
şebilmeleri fçin neler öğrenmeğe, ne bakmdan gelişmeğe ihtiyarî 
vardır? 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— Bir dersten başarısız kalan öğrenciyi liteden mezun edeı 
misiniz? 

— Ederiz. Ancak bazı hallerde birkaç dersten çok başanstz 
kalmış olan bir öğrenciyi Üniversite kabul etmez. 

— Liselerinizde bir sınıfta öğrenci kaç ders görür? 
— Bir öğrenci bir yıl içinde (beden terbiyesi dahil) 4 veya 5 

ders görür. Bunlardan birinde başarısız kaldığı takdirde,, eğe* bu 
dersi ileriki tahsili için çok önemli ise tekrarlat.hr fakat geçtiği dersler-

http://tekrarlat.hr
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•den daha ileriki kurlara devam eder.İyi okullarımızda öğrencinin bir 
alanda özel babasızlığı sezildi mi, öğrenci diğer istidatlı olduğu sa
halarda çalışmağa sevkedilir. Bunun için okul programı geniş tu
tulur. Fakat asıl önemi çocuğun gelişimine veren, okul programını 
.gencin ihtiyaç ve alâkasına göre şekillendiren okullar akademik stan
dardı düçürmekle itham edilirler. Amerika'da bilhassa iş adamları 
ve muhafazakâr öğretmenler liselerin öğrenim seviyesinin mütema
diyen düşmüş olmasından şikâyet ederler. Bunlara göre şimdiki öğ
rencilerin imlâsı bozuktur, el yazıları çirkindir, eskiden olduğu gibi 
okulda gençlere esaslı bilgi verilmemektedir. Halbuki okullarımızda 
memleket ölçüsünde standarize edilmiş testler tatbik olunduğu za
man, eski öğrencilerden hiç te geri olmadıkları görülmüştür. Ayrıca 
^eni liselerimiz halk okulİarıd-r. Okullar kapılarını bütün halka 
açtıkları gün elbette istidatlı öğrenci yanında istidatsızı da gelecek
tir. Biz bütün Use çağındaki çocukları okula alıyoruz, onları bütün 
gayretleri ile çalışmalarını ister. Fakat her çocuğun kendi kabiliyeti 
nispetinde ilerlemesini tabi görüyoruz. Dikkate şayandır ki, birçok 
iyi vatandaşlar okulda yavaş ilerliyen öğrenciler aras.ndan çıkmakta
dır. Hattâ :bazen okulda parlak başarı gösteren öğrenciler hayatta 
sönük kalmaktadırlar. Okul sıralarında oturan bir öğrenci istikbali 
kejfolunamıyacak, meçhul bir varlıktır. 

— Bir desten başarısız kalan öğrenciye zaruret olmadıkça bu 
dersi tekrarlatmıyorsunuz, haç derse kadar bu müsamahayı gösteri
yorsunuz? 

— Çocuk iki dersten kaldığı zaman meseleye önem verilir; has
talık ciddidir. Bu takdirde çocuğun durumu incelenir. Okul, öğret
menler ve velilerle görüşür ve gerekirse çocuğun çalışma istikameti 
değiştirilir. Durumda gene salâh görülmez, başarısızlık devam eder
se, çocuk ve veli yeniden görüşülür. Bu görüşmede okulun çocuğa 
yardım edemediği açıklanır. Veli çocuğun okula devam etmesinde 
ısrar ederse çocuk okulda alıkonulur, fakat hususi bir durum olarak 
incelenir ve özel bir programa tâbi tutulur. Ancak birçok derslerden 
başarısız olan öğrenciler ekseriya kendiliklerinden okulu terkeder-
ler. Bu gibi öğrencilerle de okul lgilenir ve onlara dışarıda iş bul
mağa yardım eder. Okul, öğrencilerinden mümkün olduğu kadar 
dostça ayrılmağa dikkat eder. Bazı veliler bu durumdan mütessir 
olurlar, bazdan ise anlayış gösterirler. Esasen öğrencilerin ve 'cemi-
ye"tin menfaatlerini düşünerek çalışan bir okul idaresini, birkaç ten
kit eden çıksa da, çoğunluk takdir eder. En iyi yol aksi tavır takı-
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nan bir kaç veli üzerindefazla durmamak, fakat velilerin çoğunun, 
halkın bütünün itimat ve teveccühünü kazanmıya çalışmaktadır. 

— Herhangi bir sebeple sette ortasında okula gelen veya se
nenin basında kaydolup da ders yılının yarısı kadar bir zaman de
vamsızlık eden öğrenciler ne gibi bir muameleye tâbi tutulur ve 
bunların sınıf geçme durumları nasıl olur? 

— Bir öğrenci okula ne zaman başvurursa alnır, ancak özel 1 
programa tâbi tutulur. Bu gibi öğrencilerin sınıf geçmesi de zek 
sına, kabiliyetine ve çalışmasına bağlıdır. 

MESLEK EĞİTİMİ 

Eğitimi her cepheden, bütün problemleriyle birden dikkate al
mak önemli bir noktadır.Eskiden kültür derslerinin öğretmenleri 
kendilerini meslek ve sanat dersleri öğretmenlerine nazaran daha üstün 
görme temayülünde idiler.Böylece meslek öğretmenleri ayrı bir grup 
halinde, kalıyorlardı. Fakat zamanla faydalı birçok hizmetler gören 
meslek öğretmenleri, kendi değlerinin şuuruna vardılar ve akademik 
konular okutan öğretmenlere yukarıdan bakmağa başladılar. Böyle
ce memleketimizde Öğretmenler arasında iki ayrı grup meydana 
geldi. Bu ayrılık eğitim için iyi değildir; böyle bir durumdan en 
çok zarar gören öğrenciler olur. Amerika'da okullarin menfaati için 
bu iki grupun birbirleriyle uzlaşmasına çok önem verilmektedir. 
Her iki grupun da kendine mahsus değeri vardır. Eğitim bir bütün 
teşkil eder, öğretmen olarak hepimizin işi, elbirliği île gençliğin 
ve1 memleketin menfaatine çalışmaktır. 

Sayın Müsteşarınız, benden bu konu üzerinde konuşmamı is
tediği zaman biraz tereddüt geçirdim; çünkü meslekî eğitim ve öğ
retim sahasında ihtisasım yoktur. Yalnız Amerika'da teknik okul. 
lan da bazı bakımlardan teftiş etmek vazifelerim içinde olduğun
dan ve her yıl birkaç sanat okulunu gezdiğimden bu müesseseler 
hakknda genel bir bilgim var. Ankara'da sanat okullarınızı ve 
Teknik Öğretmen okulunu gezdim. Bu alanda iyi müesseseler kur
muş ve bu iş için çok para sarfetmiş görünüyorsunuz. Bu müesse
selerde pek iyi yapılmış işler gördüm. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 
Tarihimizin başlangıcında ve birçok yıllar boyunca okulları

mızda meslekî eğitm çok ihmal edilmiş durumda idi. Bunun sebep
lerini dört noktada topluyabiliriz. 

ı. Yaşamak için mücaadele eden fakir bir memleket' idik, hal-
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ledilecek pek çok meselelerimiz vardı ve liderlerimiz daha ziyade 
bu âcil problemlerle uğraşmakta idiler. 

2. Okullarımız, yalnız okuma, yazma, hesap vesair mutat ders
leri gösteren ilkokullardı. Mahdut sayıda orta dereceli okul, pek 
az da yüksek okul vardı. Bunlar öğrencileri daha ziyade serbest ve 
akademik mesleklere hazırl.yorlar ve meslekî eğitime bugün ver
mekte olduğumuz önemi vermiyorlardı. 

3. Hayatımız daha iptidai idi, halkın çoğu köylü idi ve bun
lara lüzumlu olan maharetlerin evde ve toplumda kolaylıkla kaza
nabileceği kanaati hâkimdi. 

4. Meslek ve sanatlardan pek azı kendi sahalarında çıraklık 
hazırlığı sağlıyordu. Fakat memleketimizde önemli değişiklikler ve 
gelişmeler oldu, bu gelişmeler meslekî eğitime önem verilmesini 
sağladı. 

I. Nüfus şehirlerde toplanmağa başladı, gelişen sanayi hayatı 
daha ince maharetlere ihtiyaç gösterdi. , 

II. Eğitim sistemimiz gelişmeğe başladı, daha çok sayıda genç
te olcuma ve daha çok velide çocuğunu okutma arzusu uyandı. Fa
kat halk Lâtince ye Eski Yunanca tarihine önem veren ve 
genci yalnız Üniversiteye hazırlıyan mahdut programlı, klâsik ve 
geleneksel Lise tipinden memnun kalmadılar, daha çok hayata hazır-
layan pratik birtahsil verecek okul istiyorUdı. 

III. Halkın bir kısmı üniversiteye gitmiyecek olanlar için ha
yatın türlü cephelerine adam yetiştirecek pratik bir eğitim ve öğre
tim sağlayan liseler istediler. Çiftçiler de bu fikir üzerinde durdu
lar, mmtıkalardaki mebuslara tesir ederek Kongre'de seslerini du
yurdular. 

Böylece 90 yıl önte meslek eğitiminin gelişmesine hizmet ede
cek kanunlar çıkarmağa başladı. Bunlar arasında en önemlisi Bi
rinci Morrill kanunudur. Buna göre her Devlete (eyalet) bir mik
tar arazi tahsis edecekti, fakat bunun mukabilinde her eyalet Tarım 
ve Teknik sanat öğretimine bilhassa önem veren Kolejler (x) aça
caktı. Böylece bu kanun Mühendislik, Ziraat ve Ev Ekonomisi eği
timinin gelişmesine çok faydası oldu. Bugün bu sekide kurulmuş 
69 Devlet Kolej ve Üniversitesi vardır. Bunlar "Arazi Bağışı okul. 
Kolej ve Üniversiteleri" adı ile anılmaktadırlar. Bunlar arasında 
birçokları pek tanınmıştır! Meselâ Massachusetts Teknoloji Ensti-
tüsü, New York'taki Cornell Üniversitesi v.s. gibi. Bunlar başlan-

fx) Amerika'da Koie) Yüksek tataı'J VPW» okul demektir. 
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gıçta çok iptidai bir şekilde işe başladıklar, halde şimdi» çok iler. 
müesseseler haline gelmişlerdir. Bu büyük üniversiteler arasında 
Minnesota Üniversitesinin 20.000 öğrencisi, California ve M.noıs 
Üniversitelerinin 20,800 den fazla öğrencisi vardır. Bunların öğ
renim programlan çok geniş olup çeşitli bölümleri vardır. Okullar 
mesleki konular üzerinde geniş ölçüde tedrisat yapfckları gibi lisan, 
seberst ve akademik meslek branşları bakımından da diğer tanınmış 
liberal meslek üniversiteleri ile rekabet etmektedirler. Fakat bu 
üniversiteler bilhassa Tarım, Mühendislik, Sütçülük, Tavukçuluk. 
Toprak Bakımı, Yol inşası konuları üzerinde ileri meslekî eğitim 
sağlayan bölümleri ile daha çok öğunürler. Bu bölümlere devam 
eden öğrenciler meslekleri ile iftihar ederler ve kendilerini Yunan-
caya çalışan üniversite öğrencilerinden daha aşağı hissetmezler. 
(Perdue Üniversitesi öğrencileri yan şaka yarı öğünme yollu ken
dilerine "Kazancı" derler. Halbuki üniversitede kazan yapmayı öğ
rendikleri gibi zamanlarının daha büyük bir kısmında dizel motör-
lerini incelemişler, uçak inşası plânları ile meşgul olmuşlardır). 

Bu 69 üniversite, masraflarının mühim bir kısmını vergilerle 
karşılanan Devlet üniversiteleridir. Bunlardan maada "arazi bağış/' 
okulu olmıyar» başka üniversiteler vardır ki, çeşitli teknik sanat 
bölümleri vardır. Meselâ, 

California Teknoloji Enstitüsü 
Carnegie Teknoloji Enstitüsü 
Bardly Teknoloji Koleji v.s. gibi. 

Klâsik ve akademik düşünceler bu gibi konuların üniversite
lerde ele a|ınmasını makûl bulmayabilirler, fakat biz böyle düşün-
miyor ve .bilâkis bu işin memleketimizin zenginleşmesine faydası 
olacağını düşünerek bunlar için çok para sarfediyoruz. Wisconsin 
şehrinde gelişen büyük sütçülük endüstrisi Üniversitelerindeki Süt
çülük Enstitüsüne çok şeyler borçludur. Sütün muhteviyatını ölçen 
"Babcock Tester" bu Enstitüsünün kadındandır. Gene bu üniversite
nin Fen Bölümü, vitaminler sahasında önemli keşifler yapmışlardır. 

Cincinnati Üniversitesinin rektörü, her yıl meslek sanat bö
lümlerinde meydana getirilen âletlerin patentlerinin sağladığı pa-
ranm, bütün öğretim üyelerinin maaşları tutarında olduğunu söy
ledi. Minnesoto Üniversitesinin Çiftçilik Mahsulleri Bölümü yalnız 
(Lespedosa) nebatını tanıtıp geliştirmesi sayesinde bu eyalete her 
yıl bir milyon dolardan fazla kazanç sağlanıştır. Böylece teknik 
okullarımızın memleketimizin iktisadiyatına çok hizmet ettiği aşi-
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kârdır. Bunun için halk bugün meslek bölümlerini ihtiva eden üni
versitelere kolaylıkla para vermektedir. 

Orta Dereceli Okullarda Meslek Eğitimi. 
Buraya kadar yüksek öğrenim okullarında meslek meslek eği

timini gözden geçirdik. Şimdi orta dereceli okullarda meslek eğiti
mini ele alalım. 

Bu okullarda da meslek ve sanat derslerine cemiyette duyulan 
bir ihtiyaç karşısında icbariyle yer verilmiştir. Önce basit bir tarzda 
işe başlandı, halk alıştıkça, yapılanlar ilgililerce kavrandıkça iş geniş
letildi. 

Bundan takriben 37-38 yıl önce, yani 1914 yılında çıkan "The 
Smith-Hughes" kanunu sayesinde orta dereceli okullara Tarım ve 
Ev Ekonomisi dersleri girdi. Bu kanuna göre bu derslere yer veren 
okullara para yardımı yapılmağa başlandı, önce halktan bir k.smı 
bunun mânasını kavrıyamadı, muhafazakâr olanlar buna itiraz et
tiler, fakat program uygulanmıya başlanınca çok faydalı olduğu 
görüldü ve halktn çoğunluğu bunu tasvip ettiler. Bu program bil
hassa çiftçileri çok memnun etti. Daha önce çiftçiler çocuklarını 
okuttukları takdirde onların evden uzaklaşacakları kanaaatinde idi
ler. Halbuki bu türlü okullara devam eden gençlerin çoğu tekrar 
çiftliklerine döndüler. 

Bugün meslek ve sanat dersleri okullara esaslı bir tarzda gir
miş durumdadır. Son dört yıllık istatistiklere göre orta dereceli 
okullarımızda 364,000 den fazla erkek öğrenci Teknik 
Sanat ve Tar m derslerine devam etmektedirler. High School'larda 
600,000 genç kız Ev Ekonomisi derslerini görmektedir. 

Meslekî eğitime zamanla rağbet o kadar arttı ki, halk okullar
da okutulmakta olan Tarım ve Ev Ekonomisi derslerini kâfi gör
mediler ve meslek dersleri programının genişletilmesini istediler. 
Amerikan tş Federasyonunun, Millî Maden Sanatları Teşekkülü
nün vesair endüstri derneklerinin, Millî Eğitim Derneği ile Millî 
İmalâtçılar Derneğinin müşterek çahşmalariyle yeni meslek ve sa
nat dersleri çeşitli orta okul ve bilhassar lise programlarında yer 
aldı, bu hareketi teşvik eden yeni kanunlar çıktı. 

Missotıri Eyaleti Orta Dereceli Okullarında Meslek ve Sanat 
Eğitimi. 

Amerika'da eğitim işleri merkezden idare edilmediği için 48 
devlet (eyalet) bu sahada az çok birbirlerinden farklı olarak çalışır. 
Bunun için meslek dersleri programı da her eyalette az çok kendi
ne mahsus bir şekilde gelişmiştir. Birçok bakımlardan tipik bir dev-



77 

let olan 'Missouri'de meslek eğitimi programını gözden geçirelim. 
Missouri eyaleti okullarında meslek ve sanat derslerine geniş 

ölçüde yer verilmiştir. Elde ettiğim son rapora göre Missouri okul
larında gösterilen çeşitli meslek derslerinin bir listesi ve bu ders
lere devam eden öğrencilerin sayısı var. Buna göre "meslek eği
timi" başlığı altında '22 ayrı çe;it ders gösterilmektedir. Bunlardan 
birçoğu erkek öğrenciler tarafaından takip edilmektedir. 

Çevrede Mevcut Çeşitli Mesleklere Gençleri Hazırlama. 
"Diversified Occupations" yani "Çeşitli Meslekler" dersi adı 

altında hem erkek hem kız öğrencilerin devam ettikleri yeni bir 
ders vardır. Bu derste gençler çevrelerinde mevcut herhangi bir 
mesleğe, bununla ilgili nazari bilgileri okulda öğrenmek ve günün 
iki saatini de dışarıda o meslek sahasında çalışarak tatbikat gör
mekle hazırlanırlar. Bilhassa küçük şehir ve kasabalarımzda gençler 
belli mesleklere, günün yar.sını okulda, yarısını da dışarıda bir iş 
veya bir sanayi müessesesinde çalışmakla hazırlanırlar. Meselâ oto
mobil tamircisi olmak istiyen bir genç bu işin nazariyatını okulda 
görür, tatbikatını da günde iki saat dışarıda bir garajda çalışmakla 
yapar. Terzi olmak istiyen bir genç kız bu işin esaslarını okulda 
öğrenir, günde iki saatini de bir terzihanede geçirir. Bankada ça
lışmak istiyen bir öğrenci, Defter Tutma, Hesap, Ekonomi veSos-
yoloji okulda görür ve günün iki saatini de bir bankada çalışır, 
öğretmenler çocukların dışarıdaki çalışmalarım takip ve kontrol 
ederler; öğrencilerin bu müesseselerde faydalı şekilde çalıştırılma
larını sağlarlar. Fakat böyle bir meslek programına başlamadan 
önce gencin 16 yayını doldurmuş olması şarttır. Bu işe ilk başladığı 
zaman program- iyi organize edilemediği için^ çok tenkide uğra
mıştır. Bugün de akademik düşünceler bundan çok hoşlanmamak
tadır. Fakat son zamanlarda bu program çok gelişmiştir ve mem
leketin muhtelif kısımlarında süratle yayılmaktadır. Bilhassa hayata 
erken atılmak istiyen gençler bu derse çok rağbet göstermektedir. 
Geçen yıl Missouri Liselerinde 1877 genç bu derse devam etmiş
tir. 

Teknik Sanat Derilerinin Diğer Bölümleri Şunlardır. 
Uçak Makinistliği, Otomobil Tamirciliği, Yapıcılık, Maran

gozluk, Teknik Resim, Möblecilik, Lokantac.lık, Makine Atölyesi, 
Maden İşleri, Elektrikli Testere Makinesi, Matbaacılık, Saç İşlen, 
Terzilik, Kaynak İşleri, Ayakkabı Tamirciliği, Boyacılık- ve Deko
ratörlük, Ticaret Dersleri v.s. Bu derslerden bir çoğunun hem baş
langıç hem de ileri kursları vardır. 

Erkek çocuklarındaki kadar değilse de Kız öğrenciler için de 
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çeşitli meslek dersleri vardır. Ev Ekonomisi adı altında 15 ayrı ders 
vardır. Üç y.llık mutat Ev Ekonomisi derslerinden başka Gıda, Gi
yim, Mensucat ve Elbise Modelciliği gibi ders de vardır. 

İs ve Ticaret Dersleri bölümünde 20 kadar ayrı çeşit ders gös
terilir Bu derslerden bazıları şunlardır: Defter Tutma, Daktilog
rafi, Stenografi, Kâtiplik Tatbikatı, Hesap makineleri gibi tica
rette kullanılan, çok çeşitli makineleri kullanma, Satıcılık Mesleği, 
Reklâmcılık v.s.. 

Bu sahada iyi tedrisat yapan liselerimiz gayet iyi yetmiş kâtip
ler mezun etmektedir bunları hiç çekinmeden herhangi bir müesse
seye tavsiye edebilirim. Bu genç kâtipler mezun oldukları zaman 
daktiloda bir dakikada 65-70 kelime yazabilir, stenografide 125 
kelime tesbit edebilirler, makinelerini kendileri temizleyip ayarlı-
yabilirler, bir ofisin nasıl idare edileceği hususunda umumi bilgileri 
vardır. Ünhersitede benim bölümümde bunlardan 60 genç kızın 
kâtiplik yaparak üniversiteye, devam ettiklerini gördüm. 

TEKNİK SANAT VE MESLEK OKULLARI 

Büyük merkezlerde meselâ aşağı yukarı istanbul kadar büyük 
olan St. Louis şehrindeki "Hadly Technical School" gibi, ayrıca 
teknik sanat ve meslek okullarıda vardır. Amerika'da gençler umu
miyetle meslek eğitimini liselerde, bilhassa geniş teşkilâtlı liseler
de iyi bir şekilde görürler. Meselâ St. Louis şehrinde mevcut 2000 
veya daha fazla olan 8-9 büyük lise vardır ki, programlan çok ge
niş ve çeşitlidir. Bu okullarda meslek dersleri esaslı bir şekilde 
ele alınır ve umumiyetle bu liselerden mezun olan gençler bir mes
lek hazırlığı almış olurlar. Fakat eğer bir öğrenci çok pahalı mal
zeme, alet ve makinalara ihtiyaç gösteren bir sanatı meslek olarak 
seçmişse, bu malzeme ve aletleri sağlıyamıyan lisede ders görmek
le iktifa edemez, lisenin son sınıfında aynı zamanda bu değerli 
malzeme ve âletleri atölye ve laboratuvarlarmda bulunduran bir 
Teknik okula devam eder. St. Louis şehrinde böyle iki tane İleri 
Teknik Okul vardır. Bu okullar kapılarını gündüzleri liselerin son 
iki sınıf öğrencilerine, geceleri de muayyen bir meslek sahasında 
ilerlemek istiyen yetişkinlere açarlar. Bazen liselerden mezun genç
ler de, seçtikleri meslek alanında daha çok ilerlemek için bir müd
det bu okullara devam ederler. Bütün büyük şehirlerimizde buna 
benzer bir teşkilât vardır. 

Bu alanda kullandığımız diğer bir plân daha var ki, belki 
sizi daha çok ilgilendirir. Büyük şehirlerimizde meslek alanında 
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gençleri yetiştirme işini az çok halletmiş durumdayız, çünkü bura
larda para temini işi kolaydır. Halkın çok kesif olmadığı köy mın-
likalarında bu türlü okulları kurmak için yeter derecede para top
lamak mümkün değildir. İşte bu gibi yere mahsus olmak üzere 
Bölge Sanat Okulları tesis olunmuştur.. Meslek eğitimi pahalı bir 
iştir vergi ile para toplamak ta güçtür. Bunun için her küçük köy 
ve kasaba da sanat okulu açılamaz. Takriben 50-60 kilometre kut
runda bulunan bir saha için Bölge Sanat Okulları açmak yoluyla 
bu meselemizi haletmeğe çalışıyoruz. Bu okulların programı, içinde 
bulundukları bölge ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Meselâ güneyde 
pamuk ziraatı ile iştigal olunan bölgelerde Tarım ve Toprağı zen
ginleştirme konularına; kuzeyde endüstri merkezlerinde ise Sanat 
ve Ticaret öğretimine daha çok önem verilir. 

ARIZALILAR İÇİN MESLEK EĞİTİMİ 

Doğuştan arızalı çocukların veya sonradan bir kaza veya bir 
hastalık sonunda sakatlanan vatandaşların kendilerine uygun mes
lekler sahasında yetiştirilmesi meselesini memleket .ölçüsünde ele 
alan "Rehabilitation'' kanunu 920 yılında çıkmıştır. Bu sayade bin
lerce sakat vatandaş bir meslek sahasında kendini yetiştirerek, kendi 
kendine geçinebilir duruma girmiştir. Bu işe bilhassa son 20 yıl 
içinde çok hız verilmiştir. Son rapora göre yalnız Missouri'de 7734 
kişi böylece cemiyete kazand rılmıştır.Bu iş çok masraflıdır.Missouri-
deki Eğitim Dairesinde yalnız 50 kişi bu konu ile meşgul olmaktadır. 
Çünkü bu işte fertleri teker teker ele almak ve her birine en uy
gun mesleği resbit etmek için çok para ve gayret sarfetmek lâzım
dır. Böylece daha büyük bir israfın önüne geçilmektedir. Biz arızalı 
vatandaşları kendi hayatını kazanabilir duruma getirmeyi yalnız bir 
insanlık vazifesi değil, aynı zamanda millî bir tasarruf olaak düşün
mekteyiz. 

HARPTEN DÖNENLERE MESLEK EĞİTİMİ 

Son harpten dönen birçok gençlerle karşılaştık ki, bunlar harp
te çok zaman kaybetmişler ve bir meslek sahasında hemen hazırla
nıp hayata atılmak ihtiyacında .idiler. İşte bunlar için ayrı bir mes
lek eğitimi programı hazırlamak zorunda kaldık. Bu gençlere 38 
değişik meslek sahasında hazırlık verilmeğe başlandi. Bu meslekler, 
Duvarcılık, Marangozluk, Elektrik Teknisyenliği, Otomobil Tamir
ciliği, Saatçilik., gibi çok çeşitli idi. Geçen yıl zarfında 16 bin kişi 
"U proglamla muayyen meslekler alanında yetişti ve 7,000 iş ve 
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endüstri firması bu gençlere iş vermek yoluyla bu programa yardım 
etti. 

Bu bahse şu sözlerle nihayet vermek istiyorum: Mesleki eğitim 
alanında muhakkak ki daha halledilecek birçok problemlerimiz var. 
Fakat memleketimizde yüksek öğrenim imkânlarını yalnız nazari ve 
soyut zekâya sahip, bundan dolayı kitabî bilgi sahasında başarı 
gösteren gençlere inhisar ettirmenin büyük bir hatâ olduğu kanaati 
artık yerleşmiş bulunmaktadır. Bir Cumhuriyette her tip insana ve 
her türlü maharete ihtiyaç vardır. Bunun için okullarımızda çeşitli 
meslek, derslerinin memlekteimizin gelişmesine büyük ölçüde hizmet 
ettiğine inanıyoruz. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— İhtiyaca göre meslek okullarının açılması işi »asıl ayarlan
maktadır? Eğitim merkezinde bununla meşgul olan bir kısım var 
tın? 

— Amerika'da her Eyalette Eğitim Dairesi vardır. Bu daire
de her ders grupu ile ilgili bir de Meslek Eğitim Şubesi vardır. 

a) Bir okula ihtiyaç hasıl olduğu zaman —bu ihtiyacı bazen 
halk, bazen de maarif mensupları duyar.— Eyalet Eğitim Dairesine 
duyurulur. Eğitim Dairesi uzmanları vasıtasyle durumu incelettirir 
ve onların tavsiyelerine göre hareket edilir. 

b) Bu ihtiyacı bazen Eğitim Dairesi Müfettişleri hisseder. O 
zaman Müfettişler halkla konuşur, bu ihtiyacı onlara duyurmağa ve 
onları ikna etmeğe çalışrlar. Bu işi halk destekliecek olursa Eğitim 
Dairesinde gerekli teşebbüslere girişilir. 

c) Üçüncü bir yol daha vardır, vatandaşlardan bir grup Eği
tim Dairesine gider ve. bir okul istediklerini bildirirler. Buradan 
meselenin incelenmesi için bir uzman heyet gönderilir. Fakat dev
letin bu işe yardım edebilmesi için kurulacak okulun muayyen stan
dartlara uygun olması şarttır. Devlet umumiyetle meslek eğitimi 
için çok para yardımı yapmaktadır. Fakat bu işler bizde bir eyalet 
içindeki muhtelif mıntıkalarda bile değişir. 

— Programları, kim hazırlar, bunların merkezden tasdik edil
mesi gerekir mi? Bu iste halkın fikri alınır mt? 

— Esasen memleketimizde Maarif Meclisleri halk mümessil
lerinden müteşekkildir. Böylece onların fkirleri ve reyleri daima 
dikkate alınır. Bu işe bilhassa çok önem vermekteyiz. £ira halk bir 
İşi desteklerse o işi başarı ile yürütmek çok kolaylaşır. 
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Programları kim hazırlar ve tasdik eder meselesine gelince bu 
iş için Eğitim Dairesinde mütehassıslar vardır. Fakat program esası, 
bu mütehassısların da yardımiyle daha ziyade o ders sahasında ça-
1 şan öğretmenler tarafından yapıiır. Bu programın yazılması ve 
neşri illeriyle bittabi Eğitim Dairesi meşgul olur. Hazırlanan bü
tün programların Eğitim Dairesi tarafından tasdik edilmesi şarttır. 

— Endüstri için lâzrm olan elemanlar nasıl yetişiyor. Fabri
kalarda mı, yoksa okullarda tnt? 

— Muhtelif sanayide çalışacak işçilere göre verilecek hazırlık 
çok değişir. Birçok sanayi müesseseleri kendi işçilerini kendileri ye
tiştirmeği tercih etmektedirler. Meselâ General Elektric Kumpan
yasının büyük bir okulu vardır, uzmanlarını bu okulda yetiştirir. 
Bu okula genel tahsilini bir lisede tamamlamış öğrenciler alınır. Be!l 
Telefon Kumpanyasının da böyle kendine mahsus bir okulu vardır. 
Bu gibi sanayi müesseselerinde çalışan işçilerin çok ileri teknik sa
hibi olmaları lâzımdır. Bu bilgi ve tekniği okulların kazand ramı-
yacağını ileri sürerek bu müesseseler uzmanlarını kendileri yetiştir
mekte ısrar etmektedirler. 

Bazı fabrikalardaki işçilik de o kadar az bilgi ve basit maharete 
ihtiyaç gösterir ki, bu işlere 30 günde hazırlanmak mümkün olur. 
Böylece işçi yetiştirme meselesi işine göre çok değişmektedir. Ford 
Fabrikası, takıştırma zincirindeki işçileri bir haftada bu işe hazırlar. 
Buna mukabil Ford Fabrikasının uzmanlarını yetiştirmek üzere ayrı 
bir okulu da vardır. 

— Fabrikaların açtığı bu okullarla Eğitim Dairesi ilgilenir 
mi? Bu okullar taftis edilir mi? 

— Hayır. Bu okullara elinden gelen yardımı yapar fakat çok 
karışmaz. Eğitim Dairesinin zaten işi o kadar çoktur ki bunu yapa
cak vakti de yoktur. Hattâ maarif mensupları davet olunmadan bu 
okulları ziyarete bile gitmezler. 

ÖĞRETMENLERIN ÎŞ BAŞINDA YETIŞTIRILMESI 

A. Bu İsin Önemi: 
Bu konu üzerinde durulup bir dakika düşünülecek olursa öğ

retmenlerin meslekte yetiştirilmesi işinin pek çok çeşitli gerekçeleri 
hatıra gelebilir. Bu iş cidden mühimdir ve bununla ilgili olarak 
önemli saydığım birkaç noktaya temas etmek faydalı olacaktır. 

1. Dünyamız (mekanik, sosyal, endüstriyel ve ekonomik yön
lerden) çok süratle değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişiklikler 
her sahada görülebilir. Bilhassa tıp alanındaki gelişmeler çok müte-
Tfirkiy.de Ort» Ofretim * 
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barizdir. Mastordities, Malarya, Zatürre ve daha birçok ciddi hasta
lıkların tedavi şekilleri değişmiş, yeni ilâçlar yaygın bir şekilde uy
gulanmağa başlanmıştır. Bunun gibi endüstri hayatında, nakil vası
talarında, çiftçilik usullerinde ve daha binlerce başka alanlarda 
önemli gelişmeler olmuştur. 30 yıl gibi kısa bir zamanda, dünyanın 
hiçbir başka memleketin de görülmemiş bir ölçüde inkılâp hareketleri 
yapılmış olan Türkiye'de sizler, (elbette ki birçok kimselerden daha 
iyi) kısa zamanda yapılan, ani ve devamlı gelişmelerin sonuçlarını 
takdir edebilirsiniz. 

İşte bütün bu değişme ve gelişmelerin hiç şüphe etmeyiniz ki 
okullarımızında değişmesini, öğretmenlerimizin bu gelişmelere ayak 
uydurabilmesini gerektirir. Bunun için yalnız yeni yetişen öğretmen 
nesli ile iktifa olunamaz. 10,20,30 yıl önce mezun bulunan öğret
menleri de yetiştirmek zarureti vardır. 

2. Okullarda bazı öğretmenler (tıpkı bazı doktorlar,' avukatlar 
ve üniversite profesörleri gibi) zamanla tembelleşir, işi daima ko
lay tarafından tutan, daha çok gelişme lüzumu dumayan, kendinden 
memnun kimseler haline gelirler. Amerika'daki bir milyon öğretmen 
içinde bir kısmı bu durumdadır. Bunlar arasında meslekten hraç 
edilecek kadar fena olmakla beraber âmirlerine her an istifa etme
lerini ümitle bekletenler bulunur. 

l.te bunlardan bir kısmının, belki de birçoğunun, iyi bir "mes
lekte yetiştirme programı" ile meslekî alâka ve heyacanlannın ta
zelenmesine yardım olunabilir". 

3. Bugün okullarımızda çalışmakta olan birçok öğretmenler 
iyi hazırlık almış, meslekî tahsillerini tamamlamış değillerdir. Bir
çokları muvakkat sertifikalar ve ehliyetlerle çalışmaktadır. 

İşte bu öğretmenlerin de meslekte yetiştirilmeğe ihtiyaçları 
vardır ve birçokları büylece gelişmeyi kendileri de istemektedirler. 
Bu, muhtelif vesilelerle teyid olunmuştur. Öğretmenlerimizin bir
çoğu bu türlü programları büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır
lar. İşte bu öğretmenlerin meslekî ehliyetlerini devamlı olarak yük
seltmeğe çalışmalıyız. 

4. öğretmen yetiştirme programlarımızın en iyisi bile gerektiği 
kadar mükemmel değildir. Üniversitelerde ve Öğretmen Kolejle
rinde,, öğretmen namzetlerini maalesef kâfi derecede iyi yetiştire-
miyoruz; gösterilen derslerin birçoğu sıkıcı, cansız ve iyi teşkilat
landırılmıştır. Pedagoji derslerinin birçoğu bu durumda oldluğu 
gibi, İngilizce, Fizik ve Yabancı Dil gibi derslerden de öğrenciler 
gerektiği gibi faydalanamamaktadırlar. Böylece yetişen bir öğretmen 
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meslekte çalışmağa başladığı zaman, hazırlığının kifayatsiz olduğunu, 
eksikliklerinin giderilmesi için yardıma muhtaç bulunduğunu görür. 

5. Bu işin son bir gerekçesi daha var. öğretmen kolejlerinde 
mesleğe hazırlandıkları yıllarda öğrencilere, ileride karşılaşacakları 
problemleri gerçekte olduğu gibi hissettirmek zordur. Okulda ele 
alınan njeseleler onlara suni, yapmacık görünür ve böylece dersle
rinden gerektğı kadar faydalanamazlar. Bazen bunlara karşı tama.-
miyle şüpheci bir tavır takınırlar, bazen de açıktan açığa red eder
ler. Fakat bir kere mesleğe girip çalışmağa başladıktan ve birçok 
güçlükler ve sıkıntılarla karşılaştıktan sonra bu meselelerle ilgili bir 
çok şeyler öğrenmeğe karşı daha müsait bir duruma girerler. Böy
lece meslekte çalıştıkları sırada onları daha iyi yetiştirmek fırsat.nı 
elde ederiz. 

Biz Amerika'da birçok müşküller ve problemlerle karşılaştıktan-
ve birçok deneme merhalelerinden geçtikten sonra öğretmen yetiş
tirme işinin mesleğe girmeden önceki mahdut yıllara tam .olarak 
yapılamıyacağını anladık. Elbette ki meslekten önceki hazırlık dev
rinin önemi büyüktür, fakat kâfi değildir. Bunun için bugün biz 
öğretmenler meslek hayatına atıldıktan sonra onları iş başında ye
tiştirme işine çok önem vermekte,» bunun için de geniş bir teşkilât 
kurmuş bulunmaktayız. 

B. Amerika'da öğretmeni İş Başında Yetiştirme Programı 
Çok Çeşitlidir: 

1. Önce öğretmenlerin, müdürlerin, müfettişlerin birçok üni
versite ve öğretmen kolejlerinde hususi surette açılan yaz sömestre-
lerine devamları geniş ölçüde teşvik olunur. Hattâ bu iş için öğ
retmenlere yardım bile sağlanır. Kendilerine sık sık burslar ve para 
tahsisatı verilir. Ders yılı içinde 38-40 hafta öğretmenlik yapan 
kimseler büyük tatilde bu yaz okullarına gelip kendilerini yetişti
rirler. Biz öğretmenlere 12 ay maaş vermekteyiz, onların öğretimde 
bulunmadıkları ayların bir kısmında kendilerini yetiştirmelerini iste
riz. Bu yaz sömestreleri bütün meslektaşların devamlarını sağlıya-
bilmek üzere ayarlanır. 6,8,10 veya 12 haftalık olanları vardır. 

Bu yaz sömestreleri yetişkin kimseleri ilgilendirecek şekilde 
plânlanır. Bilhassa mesleki dersler pratik-bir şekilde ele alınır. 
Ayrıca akademik koriularada yer verilir; yeni öğretmen okutacakları 
dersler sahasında da yetişirler. Bundan başka türlü kültürel faali
yetler, konferanslar ve eğlencelere de zaman ayrılır. Böylece yar 
sömestreleri çok fayda sağlamakta ve o kadar çok rağbet görmekte
dir ki, bir yaz sömestrinde 300.000 kadar öğretmenin bu kurslara-
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devam ettiği tesbit olunmuştur. Bunlar umumiyetle ne istediklerini 
bilen ve gayretle çalışan kimselerdir. 

2. Öğretmen İslik Çalışmaları (Workshops): 
Öğretmenleri yetiştirmek için "Workshops" işlik çalışmaları 

adı verilen toplantılar yapılır. Bu bir nevi seminer çalışmasıdır. 
Ayni konu ile ilgilenen meslektaşlar, beraberlerinde kitap, broşür, 
program, vesair malzeme ile gelip bir yerde toplanırlar. Bu grupun 
bir ba;kanı olur. Fakat başkan ders vermez, hattâ çok konuşmaz. 
Meseleler daha ziyade müştereken incelenir, tartışmalar yapılır ve 
birtakım sonuçlara varılır, raporlar tanzim edilir \eya okullarda 
kullanılmak üzere materyal hazırlanır. Bu toplantılar ekserya yaz 
tatlinde, bir üniversitede, bir okulda veya herhangi müsait bir ma
halde yapılır; 3-4 hafta kadar sürebilir. Bu çalışmalar iyi tertip
lendiği, gerekli malzeme sağlandığı ve iyi idare edildiği zaman çok 
zevkli olmakta ve çok fayda sağlamaktadır. Zira bu toplantılarda 
öğretmenler ve okul müdürleri kendi ilgilendikleri problemleri kendi
leri tesbit ediyor ve müşterek bir çalışma ile hal ediliyorlar. Bu 
toplantılar için gerekli masraflar bölge maarif idareleri tarafından 
karş.lanmakta ve bunlara iştirak eden öğretmenlere de, maaşları
nın bir miktar arttırılması gibi maddi menfaatler de sağlamaktadır. 

3. Tekâmül Merkezleri (Extensıon Cenlers): Birçok öğretmen
ler yaz sömestreleri veya sair çalışmalar için Üniversitelere, öğret
men kolejlerine gelememektedirler, işte bunlar için bir devletin (eya
letin) önemli mıntıkalarında Tekâmül Merkezleri açılmaktadır. Me
selâ bir meslektaş grupu haftada 3 saat muayyen bir merkezde top
lanır. Eyalet Eğitim Merkezinden bir mutahassıs veya Üniversite
den bir profesör bu kursu idare eder. Bu da çok faydalar temin 
etmektedir. Missouri'de son yıllarda okullarda Rehberlik meselesine 
çok önem verildiğinden, bu konuda ihtisas yapmış üç üyemiz mem
leketin muhtelif bölgelerinde tekâmül kursları idare etmektedirler. 
Böylece Üniversiteler hudutlarını genişletmiş olurlar, buralara gel-
miyen öğretmenlerin yakınlarına giderler. Bu çalışmalardan öğret
menler boş çıkmaz, bir derece almıya doğru bir miktar kredi birik
tirirler. 

4. Muhabere Kursları: Ehliyetle idare edildiği ve iyi organize 
edildiği takdirde bunlar da meslekteki öğretmenleri geliştirme işin
de faydalı olurlar. Bittabi bu türlü bir çalışma, bir grup içinde ve 
öğretmen karşısında çalışmanın sağlıyacağr tahrik kuvvetinden mah
rumdur. Fakat içinde hayat hamlesi olan, mesleğinde ilerlemek 
istiyen öğretmenler bu kursalardan epey faydalanmaktadırlar. 
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5. Devlet, millî ve mahallî öğretmen birlikleri tarafından ida
re olunan meslek çalışmaları: Meselâ 450.000 üyesi bulunan Birle
şik Amerika Millî Eğitim Derneği birçok mesleki toplantılar ya
par, yıllık aylık ve haftalık dergiler, bültenler çıkarırlar. Böylece 
birçok öğretmenlerin meslekte canlılıklarını muhafaza etmelerine 
ve gelişmelerine hizmet ederler. 

Bilhassa eyalet öğretmen birliklerinin çok verimli çalışmaları 
olur. Meselâ Missouri'deki Devlet Öğretmen Derneğine 24.600 
öğretmen kayıtlıdır. Bu derneğin aidatı yılda ro veya 12 lira ka
dardır, idare ettiği çeşitli meslekler faaliyetleriyle öğretmenlerin 
gelişmesine hizemet eder. Meselâ: 

a. Bir aylık dergi neşreder. 
b. İyi plânlaşmış öğretmen işlik toplantıları tertipler. 
c. Eğitim ve öğretim meseleleri üzerinde konferanslar toplar. 
d. Üç gün süren, 8-9 bin öğretmenin katıldığı yıllık büyük 

Devlet Eğitimi Kongresi tertipler (bu toplantıya eyaletin h'er tara
fından tanınmış hatipler gelir ve söz alır). 

e. Eyaletin 9 bölgesinde gene üç gün süfcn bölge toplantıla
rı tertiplerler. 

f. Maarif meselelerinin incelenmesi için öğretmenler ve idare
ciler arasında komiteler teşkil eder. Bunlar hangi küçük okulann 
birleştirilip takviyeli bölge okulları haline getirilmesinin faydalı 
olacağı, okulların nasıl daha iyi finanse edilebileceği meselelerini 
incelerler. 

g. Öğretmen ve eğitim konuları üzerinde mükemmel denebi
lecek yayımlarda bulunur. 

h. ' Okulların finanse edilmesi meselesinin incelenmesinde ön
derlik eder; bu alanda araştırmalarda bulunur. Okullarla ilgili ka
nunlar çıkarılacağı zaman müessir olmağa çalışır. 

Hülâsa memleketimizde bu dernekler büyük kuvvettir; öğret
menlerin gelişmesini teşvik için çok çalışırlar. 

6. Ögremenlerin birbirlerini sistemli ve plânlı olarak ziya
retleri: 

öğretmenlerin birbirlerini karşılıklı ziyaret etmeleri de onların 
gelişmesi üzerinde müessir olur. Meselâ Kansas şehrinin kuzeyin
de bir okulda Fen dersleri öğretiminin tekemmülüne karşı ilgi du
yan öğretmene bir kaç gün izin- verilir, belki yol masrafı da karşı
lanarak Fen Tedrisatının kuvvetli olduğu bir okulu ziyarete gönde
rilir, öğretmen dönüşünde müşahedelerini bir raporda tesbit edip 
okul müdürlüğüne verir. 
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7- Okulların kendi kendilerini Değerlendirme Programı; Oku! 
idarecilerinin de yetştirilmeğe ihtiyaçları vardır. 4-5 okul müdürü, 
bir okulda toplanıp beraberce öğretim ve eğitim çalışmalarını ince
lerler. Tıpkı bir laboratuvarda olduğu gibi meseleleri didikler ve 
birtakım sonuçlara varırlar. Görüştüğüm birkaç müdür bu çalışma
lardan çok faydaland.klarını söylediler. Bu türlü çalışmalar her: 

hangi bir kurstan daha iyi neticeler vermektedir. 
8. Bu alanda filimler ve sair göze hitap eden araçlardan dır 

çok faydalanılmaktadır. 
Bu gün muhtelif konularla ilgili olarak daha iyi öğretim ve 

eğitim yollarını gösteren çok güzel filimler vardır. Bu filimler 
dikkatle seçilmeli ve sadece seyretmekle kalmamalı, sonunda filim-
tahlil olunmalı, üzerinde plânlı konuşmalar yapılmalıdır. 

9. Meslekî neşriyatın sistemli bir şekilde okunması: Bu da, 
öğretmeni meslekte yetiştirme programının bir cephesini teşkil' 
eder. öğretmenin meslek konuları ve sosyal problemler üzerindeki 
kitapları, dergileri, risaleleri ve bültenleri muntazam bir şekilde 
takip etmesi daima teşvik olunur. 

10. Teftiş: Son olarak Eyalet Eğitim Dairesinin ve nıahallf 
maarif idarelerinin mümessilleri ve müfettişleri tarafından yapıla
cak sistemli teftişler de öğretmenlerin meslekte gelişmelerine hiz -
met eder. 

Teftiş işi birçok araç, usul ve teknikten faydalanılan geniş-
bir programdır. Teftiş sistemi, müfettişin öğretmenin yardımcısı 
ve meslek arkadaşı olduğu kanaatine dayanacak olursa bilhassa fay
dalı sonuçlar verir. Müfettiş; daima daha iyi çalışma şartlan, daha 
iyi öğretim faaliyeti, daha iyi öğrenci-öğretmen münasebetleri, da
ha iyi öğrenci gelişimi hedeflerini göz önünde bulundurarak çalış
malı. Bunun için: 

a) Muntazam plânlanmış sınıf ziyaretleri yapar. 
b) Dikkatle plânlanmış konferanslar tertipler. 
c) Faydalanmaları için öğretmenlere kitaplar tavsiye eder. 
d) Ders plânlarına yardım eder. 
e) Devamlı gelişimi ve tekamülü sağlayacak plânların yapıl

masına yardım eder. 
f) Disiplin problemleri ile ilgilenir. 
g) Veli ve öğretmen arasındaki münasebetlerin tanziminde, 
h) Ortaya çıkan problemlerin hallinde faydalı olur v.s.. 
Bu münasebetle memleketimizdeki müfettişlerin durumuna' 

kısaca temas etmek isterim. On yıl önce öğretmenler müfettişlerden.-
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;ok çekinirlerdi. Fakat bugün durum değişmiştir. Elbetteki okulların 
teftiş edilmesi gerekir. Fakat okula geldiği zaman sadece etrafına 
ve muhtelif işlere göz gezdirdikten sonra hüküm vermekle iktifa 
eden müfettiş vazifesini yapmıyor demektir. Bugün Devlet (eyalet) 
merkezinden gelen müfettişe okulun ve öğretmenin dostu ve yar
dımcısı nazariyle bakılmaktadır. Benim çalıştığım eyalette müfettiş
lerin öğretmen tarafından sevildiğini, hattâ beklendiğini memnuni
yetle söyleyebilirim. Bu erkek ve kadın müfettişler şahsî meziyetle
rine ilâveten iyi öğretmendirler. Üniversite üstü tahsillerini yapmış
lar ve "master" derecelerini almışlardır. Bittabi müfettişler otorite 
sahibi insanlardır ve böyle olmalıdırlar. Ancak çalışmaları sırasında 
otoritelerine dayanmaktan ziyade bilgi ve kabiliyetlerine dayanmayı 
tercih ederler; vazifelerinin okula ve öğretmene yardım olduğu ka-
naatindedirler. iyi bir teftiş programının öğretmenlerin gelişmesine 

•çok faydası olur. 
Amerika'da öğretmen yetiştiren müesse/elerde öğretmen nam

zetlerine verilen hazırlığın kâfi olmadığı, onları iş başında yetiş
tirmeğe devam etmenin gerektiği kanaati hâkimdir. Mamafi öğret
menin mesleğinde ehliyeti arttıkça maaşı da bununla mütenasip ola
rak artmalıdır. Eğer bir öğretmen yaz sömestreierine, işlik çalışma
larına devam ediyor, kendini yetiştirmek için devamlı bir gayret 
sarfediyorsa, iyi maaş almıya da hak kazanır. 

Birçok büyük okullarımız, öğretmenlerine 3 yılda bir seyahat 
etme imkânı verir. Fakat seyahat plânları dikkatli hazırlanır ve 
okulca tasdik olunur. Böyle bir seyahatten T^arih, Coğrafya veya Fen 
Bilgisi öğretmenleri elbette pek çok şeyler kazanırlar. Öğretmenlerin 
iyi çalışmaları, mesleklerinde başarılı olmaları için devamlı olarak 
bilgilerini tazelemeleri lâzımdır. Dünya tarihinde öğretmenleri 
her an canlı bulundurmak için tedbirler alındığı bir devir varsa 
o da içinde bulunduğumuz bu zamandır. 

"SEKİZ YILLIK İNCELEME" 
HAKKINDA MUHTASAR BİR RAPOR 

Amerika'da yüksek öğretim müesseselerile ilgili olarak üzücü 
bir mesele vardı. Üniversiteler ve sair yüksek öğretim müesseseleri 
kendilerini maarif ailesi içinde üstün sayar ve geniş kitlenin eği
tim meseleleriyle ilgilenmez, zaman zaman halk okullariyle meşgul 
olanlar, kendilerinden yardım istendiği zaman neden bahsedildi
ğini anlamazlardı. 
Amerika'da birçok yıllar orta dereceli okul idaresi ve eğitkenleri, 
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okulların Üniversite ve Kolejlerin çok fazla tahakkümü altında ol
masından şikâyetçi idiler. Bunlara göre, (a) orta dereceli okul 
programlarında yapılması gereken değişikliklere yüksek okullar 
mâni olmakta, (b) yüksek okulların ileri sürdükleri kabul şartla
rı üniversiteye gitmiyecek olan birçok öğrencilerin ihmal edilmesine 
sebep olmakta, (c) bu Kolej ve Üniversitelerin hakimiyeti yüzünden 
orta dereceli okullar öğrencilere gerektiği şekilde hizmet etmemekte 
idiler. Ayrıca orta dereceli okul direktörleri (ki Devlet Eğitim Da
irelerinin ekserisi tarafından desteklenmektedir) şu fikirleri ilen 
sürmekte idiler: 

a) Biz orta dereceli okullara devam eden öğrencilerin ihtiyaç
larını Üniversitelerden daha iyi görmekteyiz. 

b) Biz bu öğrencilerle meşgul olurken onların birçok prob
lemlerini ve ihtiyaçlarını daha yakından tanımak imkânlarını bu
luyoruz, binaenaleyh bu ihtiyaçları, gerekli gördüğümüz eğitim yol-
lariyle karşılamakta serfeest bırakılmalıyız. 

c) Orta dereceli okullara devam ettikleri müddetçe, gençler 
üzerinde uygun gördüğümüz şekilde işlemekte serbest kalmak iste
riz. Bunlar arasında Kolej ve Üniversiteye devam etmek isteyen 
birkaç öğrencinin de öğretimine Üniversitenin istediği şekilde devam 
etmesini temenni ederiz. 

d)Kısaca biz elimizdeki kelepçelerin çıkarılmasını ve işimizi 
gerektiği gibi yapmakta serbest bırakılmamızı istiyoruz. 

Uzun yıllar yüksek öğrenim müesseseleri bu taleplere kulak 
asmadılar ve, "ya kabul şartlarımıza uygun öğrenci yetiştirmeğe de
vam edersiniz veya mezunlarınızı üniversitemize almalıyız" demek
te devam ettiler. Bu durum karşısında birçok müdürler birleştiler 
ve şu teklifte bulundular. "Bugüne kadar öğrencilerin ancak muay
yen bir programa göre, yetişmesini istiyordunuz. Bizi çal şmalan-
mızda bir müddet serbest bırakın, bu müddet sonunda bu daha 
serbest programa göre yetişen öğrencilerin başarıları incelensin.'" 
Ctta dereceli okul müdürleri bu taleplerinde o kadar ısrar ettiler 
ki, nihayet bir kısım üniversiteler buna rıza gösterdi. Bu deneme 
8 yıl devam eden esaslı bir inceleme şeklini aldı. Buna "sekiz yıl
lık inceleme" adı verildi. Bu, maarif hayatımızda çok önemli bir 
hareket olarak kabul edilir. Bu deneme sonunda varılan bazı so
nuçlar çok dikkate şayandır. 

incelemenin Esaslı Noktalan: 
i. Bu incelemeye daha ziyade liberal okulların faaliyeti ile 

1932 yılında başlandı. Başlangıçta ne kadar devam edeceği huşu-
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sunda bir zaman tesbit edilmediyse de buna 8 yıl devam olundu. 
Bu zaman güvenilebilir sonuçlara varılmak için kâfi göründü. 

2. Memleketin muhtelif yerlerinde 30 kadar okul eski talep
lere uymaktan istisna edildi ve diledikleri gibi öğretim ve eğitim 
faaliyetinde bulunmaları hususunda tamamiyle serbest bırakıldılar. 
Bu 30 okul birbirinden farklı tip'eri içine alıyordu; bazıları geniş 
teşkilâtlı büyük şehir okulları, bazıları da küçük köy okulları ıdı. 
Kısaca, bu denemede çeşitli liselerin temsil oiunmasna önem ve
rildi. 

3. Uç yüz kadar Kolej ve Üniversite (ki bunlar araş nda en 
iyi üniversitelerimiz bulunduğu gibi çok muhafazakâr olanlar da 
vardı) bu otuz okul mezunlarını eski kayıtlara tâbi tutmaksızın 
kabul etmeyi taahhüt ettiler. Bu 30 okula üniversitelerin kabul şart
larını tamamen unutup, rahat ve serbestçe çalışmaları bildirildi, 
öğrenciler sadece mezun oldukları okul müdürünün kanaati ve 
tavsiyesiyle üniversitelere alındı. 

4. Fakat .memleketteki bütün üniversite ve kolejler bu dene
meyi büyük bir alâka ile takip ettiler. Bu otuz okul mezunlar nın 
yüksek okullardaki çalışmaları ve başarıları çok esaslı bir şekilde 
incelenmesi kârarlaşmrtı. Bunlarm başarıları, standart şartlarına 
uygun olarak çalışan lise mezunlarının ki ile karşılaştırılacaktı. 

5. Bu müddet zarfında bu denemeye katılan okul mezunla
rından 1,475 i Kolej ve Üniversitelere yalnız okul müdürlerinin 
tavsiyesi ile kabul olundular. Bunlardan herbiri bütün üniversite 
tahsilleri müddetınce dikkatle takip edildiler. 

6. îlmî bir mukayeseyi mümkün kılabilmek için bu 1,475 öğren
cinin herbiri için, aynı vasıfları taşıyan fakat standart lise progra
mını uyguluyan okul mezunlar ndan birer eş buldular. Böylece 
mukayeseye zemin teşkil .edecek bir "kontrol grupu" teşkil olundu. 

Bu iş, denemenin en güç ve en önemli bir tarafını teşkil edi
yordu. Bu öğrencilerin ekleri aranırken cinsiyetleri, hâkim alâka
ları, zekâları, ders dışı çalışmaları, aile durumları v.s. gibi birçok 
âmiller dikkate alındı. Eşlerin hakikaten birbirine uygun olması 
için elden gelen bütün gayret sarfedildi. Bunlar.n aralarındaki ye
gâne fark birinin serbest çalışan bir liseden mezun olmasına muka
bil diğerinin üniversite kabul şartlarını standart bir liseden mezun 
olmasından ibaretti. 

Bu kadar büyük sayıda öğrencilerin "eşlendirilmesi" nin mu
azzam bir iş olduğunu takdir edersiniz. 

7. Bu her iki grupun üniversitedeki çalışmaları her sömestir 
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yakından incelendi. Bunların aldıkları notlar ve dereceler, ders 
dışı faaliyetleri çok dikkatle tahlil ve mukayese olundu. Hattâ bu 
iki gruptaki öğrencilerin ortaya ne nisbette disiplin güçlükleri ç -
kardıkları da incelendi. Bilhassa serbest Öğretim yapan okullardan 
gelen öğrenciler için bu bakımdan endişe ediliyordu. Hülâsa dört 
yıl üniversite tahsilleri boyunca devamlı müşahedelere tâbi tutul
dular. 

Bu büyük deneme hareketinin sonuçları şu be;, kitapla yayım
landı. (Harper, Bros, 1942-43) 

I —The Story of the Eight year Study 
II — Exploring the Oırriculum 
III — Appraising and Recording Student Progress 
IV — Did They Suocced in College 
V — Thirty Schools Teli Their Story 

SONUÇLAR 

Bütün bu deneyim, gözlem ve incelemelerden sonra şu önemli 
sonuçlara varıldı: 

1 — Üstün kalitede üniversite öğrencisi yetiştirmek için t-.k 
bir orta öğrenim plân ve programı düşünülemez. Bu çok önemli 
bir noktadır, çünkü şimiye kadar ancak üniversite kabul şartlarını 
dikkate alarak öğretim *e eğitim çal şmalarını tanzim eden okulların 
üniversitede başarı gösterebilecek öğrenci yetiştirebileceği kanaati 
hâkimdi. Halbuki bu deneme faaliyetine okul mezunları da üniver
sitede başarı göstermişlerdir. 

2 — Hattâ bazı hususlarda bu üniversite kabul şartlarını kar
şılamaktan istisna edilmiş öğrenciler, standart liselerden mezun 
olanları nispeten daha iyi idiler. Bu öğrenciler daha müteşebbüs, 
yaratıcı ve daha çok kendi kendine düşünce iktidarına sahiptiler. 

3 — Bu sonuçlar, memleketimizdeki orta dereceli okulları
mıza genel olarak daha çok serbesti verilmesinin bunların (öğren
cilerinin ihtiyaçların uygun bir eğitim ve öğretim faaliyetinde bu
lunabilmeleri için) kendi programlar nı kendilerinin yapmalarının 
daha uygun olacağı kanaatini destekledi. 

Bu deneme liselerde üniversite makamlarının işbirliği ile mey
dana getirdiği bir çalışma oldu. Bu deneme sonunda üniversiteler 
arasında daha mutedil olanlar, orta dereceli okullara daha çok ser
besti vermenin lüzumuna inandılar. Kabul şartlarının mukaddes ve 
değişmez kaideler olmadığı anlaşıldı ve bunun neticesi olarak bir-
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çok üniversiteler kapılarını gençlere daha geniş açt.lâr. Bu hareket 
tarzı yavaş yavaş diğer üniversitelere sirayet etti. Bilhassa son 15 
yıl içinde bu hususta daha liberal düşünülmeğe başlandı. Üniver
siteler çok çeşitli tarzlarda öğrenci kabul etmeğe başladılar. Yani 
üniversiteler dar olan kapılarını genişlettikleri gibi başka yerlerden 
de kapılar açtılar. Meselâ tipik bir üniversite olan Missouri Üniver
sitesine dört şekilde girme imkânı verildi. 

Bu araştırma hareketinde enterasan bir nokta daha meydana 
çîkt. Mütemadiyen serbest kalmak için gürültü koporan High 
School'lardan bir kısmı, bu hürriyet kendilerine verildiği zaman 
n.e yapacaklarını bilemediler. Bazı lise müdürleri 40 yıldanberi na
sıl çalışıyorsa o şekilde çalışmağa devam ettiler. Fakat lis müdürleri 
arasında iyileri, bu hürriyetten faydalanmasını bildiler; birtakım 
incelemelerden sonra kendileri için en uygun vç doğru yolu bula
bildiler. 

Bu g y fıık inceleme hareketi sonunda efde edilen şu netice
ler de ayrıca dikkate değer. 

a) Bu incelemde ilgilenen makamlar elbirliği ile çalışmışlardı. 
Bu övünülecek bir noktadır. 

b) Bu deneme ayrıca, memleketin karşılaştığı önemli bir me
selenin ilmi yollarla nasıl halledilebileceğine dair güzel bir misâl 
oldu. 

c) Üniversitelere giriş şartlan daha çok serbest bırakıldı. Orta 
dereceli okullarla üniversiteler arasında daha iyi bir anlaşma oludu. 

SORULAR VE CEVAPLAR 

— Sekiz yıllık incelemeye dair zikrettiğiniz beş kitaptan han
gisinin tercüme ' t **' ^dersiniz? 

— Daha derlı to^ rakımından birinci kitabı tavsiye 
ederim. 

— Bugün Missouri üniersitesine 4 şekilde öğrenci alınmakta 
olduğunu söylediniz. Bu yolları açıklar mıstnız? 

1) önce eski şekilde talebe kaydolunmağa devam o.'unmakra-
dır.yani kabul şartlarını karşılayan öğrenciler derhal alınmakîad r. 

2) Uygun şekilde tahsil görmemiş olan öğrencilere zekâ ka
biliyeti testleri tatbik olunur ve müsbet neticeler alındığı takdirde 
öğrenci kaydolur. 

}") Bazen çok karışık tarzda tahsil görmüş Öğrencilerle karşıla
şırız; lisede aldıkları dersler bak mından istenen şartları haiz değil-
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lerdir. Fakat eğer bunlar ilgili bulundukları sahada çok iyi çalış
mışlar ve bazı başarılar elde etmişlerse, bu gibiler de alımr. 

4) Herhangi bir sebeple liseyi bitirmeden veya birkaç yıl de
vam ettikten sonra okulu terk etme zorunda kalmış veya hiç liseye 
devam edememiş gençler de eğer yaşları müsait ise, birtakım bilgi 
vesair testlere tâbi tutulduktan sonra al nmaktadır. Bu öğrenciler 
üzerinde çok dikkate değer müşahedeler ve incelemeler yapılmış
tır.. Bunlar ekseriya 22,23,24 yaşlarına kadar, diğer öğrencilere na
zaran daha olgun ve tecrübeli gençlerdir. Ayrıca ne istediklerini 
bilen, hayatta gayelerini tesbit etmiş olan kimselerdir ve ekserisi 
üniversitede iyi çalınıp üstün başarı göstermektedirler. Bunların 
mühim bir kısmı devam ettikleri yüksek okulda burs elde edebil
mektedirler. Geçenlerde benim bulunduğum üniversitenin en önemli 
burslarından birisini bir yıl bile liseye devam etmemiş olan bir 
gencin kazandığını öğrendim. Bu bize gelişimin önüne engeller 
koymamak gerektiğini gösterir. 




