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ÖN SÖZ 

Cumhuriyetin ne kadar zor şartlarda kurulduğu hepimizin malumudur. 

Topraklarının işgal altında olmasının yanı sıra, en baştan başlayarak 

yeni devlet teşkilatı kurulması zorunludur. Zira Osmanlı Devleti’nin 

pek çok sistemi genç cumhuriyette işleyebilecek durumda değildir. 

Cumhuriyete göre daha geniş topraklara sahip olması, kozmopolit 

nüfus yapısı, bütün devlet sistemlerinin bu yapıya göre teşkilatlanmış 

olması, monarşinin ciddi hâkimiyetinin bulunduğu Meşruti yönetimle 

yönetiliyor olması, yeni kurulan cumhuriyetin, Osmanlı’nın 

masarasından faydalanmasının önündeki en büyük engeller olarak 

görülmektedir.  

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı, ülke toprakları işgalden 

kurtarıldıktan sonra her alanda yeni sistemler devreye sokularak, 

cumhuriyetin eksiksiz biçimde işliyor hale getirilmesine çalışılmıştır. 

Devletin tam olarak işler hale gelmesi için elbette ki bütün sistemlerin 

aksamadan çalışıyor olmasının yanında birbirleriyle de uyum içinde 

hareket ediyor olmaları gerekmektedir.  Sistemler arasındaki uyumu 

sağlayacak yegane şey de eğitimdir. Bu nedenle yeni kurulan Türk 

Devleti ilk iş olarak eğitimi ele almıştır. Henüz savaşın devam ettiği 

dönemde Maarif Kongresi’nin toplanmış olması bunun en net kanıtı 

olarak görülmelidir. 

Bu eserde, cumhuriyetin ilk yıllarında eğitimi organize etmek için 

yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmeye gayret edilmiştir. Temel 

olarak, Maarif Kongresi, I. Heyet-i İlmiye çalışmaları, Prag 
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Uluslararası Ortaokul Öğretmenleri Kongresi ve II. Heyet-i İlmiye 

çalışmaları üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca literatürde yeterince yer bulamamış olan Prag Uluslararası 

Ortaokul Öğretmenleri Kongresi’ne katılan Ali Haydar (Taner) Bey 

tarafından hatırat olarak kaleme alınmış olan eserin tam metinin 

sadeleştirilmiş hali de kitaba eklenmiştir. 

Kongrede konuşulan meselelerin eksiksiz olarak kaleme alındığı 

eserin tercümesi ve sadeleştirilmesinin yapılmasıyla, erken 

cumhuriyet döneminde eğitim alanında inkılapların Avrupalı 

Devletlerin eğitim sistemiyle ve eğitime bakışlarıyla karşılaştırılması 

mümkün olmuştur. Ayrıca Ali Haydar Bey’in Çek Cumhuriyeti’nin 

eğitim kurumlarını ziyareti ve bu kuruların eğitim programlarına 

kitabında yer vermesi kıyaslamalar açısından çok önemli bir ayrıntı 

olarak dikkat çekmektedir.  

Umuyoruz ki eser, eğitim, eğitim tarihi ve tarih alanında çalışmalar 

yapan, bilim insanlarına faydalı bir kaynak olacaktır. 

Kitabın hazırlanması sırasında katkılarını esirgemeyen Gülşen 

POLAT ALAV, Aslıhan GEZ ve Gülşah ŞEKER’e teşekkürü bir borç 

bilirim 

Ayrıca, kitabın ithaf sayfasına kendi sözünü koymamıza müsaade 

eden Sayın Asiye Selin İPEK Hanımefendiye de müteşekkir 

olduğumu bildiririm. 

Sivas- 2020 
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GİRİŞ1 

Devlet kavramı ile ilgili pek çok tanım yapılmış olmasına rağmen en 

bilinen ve kabul göreni Georg Jellinek'in üç unsur olarak anılan 

teorisidir. Bu teoriye göre devlet, insan, toprak ve egemenlik 

unsurlarından oluşmaktadır (Bernstaff, 2012, 660). Devletin teşekkülü 

için gereken üç sacayağının en önemlisi, insan unsurudur. Devletler, 

kaliteli insanlar yetiştirdikleri müddetçe, yaşadıkları topraklar 

üzerinde tam bağımsız olabilirler. Kaliteli insan yetiştirmenin en 

önemli şartı da insanların iyi bir eğitimden geçmesidir. Bu nedenle 

eğitim, devletler için üzerinde en çok düşünülmesi ve en çok yatırım 

yapılması gereken konu olmalıdır. 

Eğitim, kaliteli insan yetiştirmenin yanı sıra, toplumun gelişmişliğini 

de doğrudan etkilemektedir. Toplumla sürekli etkileşim içinde olan 

eğitim, fertlerin ortak değerler etrafında birleşmesini sağlayan en 

önemli unsurdur (Aslan, 2011, 28). Eğitim sayesinde toplum 

içerisinde yaşayan insanların aynı kültür ile kültürlenmeleri 

sağlanabilmektedir (Çınar, 2008, 86). Böylece toplumun ortak 

değerleri nesilden nesile rahatlıkla aktarılabilmektedir. Aktarım 

sayesinde yeni nesil, toplumdan izole olmaktan kurtulduğu gibi 

toplum ile aynı amaca yönelmektedir (Doğan, 2004, 74). 

 
1 Bu bölüm, Yayına Hazırlayan tarafından yayınlamış olan, “Maarif Kongresi, 

Heyet-i İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Y.10, C. 10, S. 19, Sonbahar 

2018, s.509-523, ten alınmıştır. 
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Bir toplumun gelişmişliğini doğrudan etkileyen eğitim, devletlerin 

uluslararası arenada söz sahibi olmasında da büyük rol oynamaktadır. 

Çağdaş eğitim sistemlerine uzak kalan devletlerin, rakipleri karşısında 

hızla güç kaybettiği tarihî bir gerçektir. Osmanlı Devleti'nin gerileme 

sürecine girmesinin pek çok nedeni olmakla birlikte, eğitimde 

yaşanan olumsuzluklar da önemli bir etken olarak dikkat çekmektedir. 

Eğitim üzerinde devlet denetiminin uzun bir süre sağlanmamış 

olması, ülke içerisinde verilen eğitimin vakıfların inisiyatifinde 

kalmasına neden olmuştur. Ayrıca azınlıkların açtığı okullara, 

yabancıların açtığı okulların eklenmesi ile eğitim alanında çok başlılık 

ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminde yaşanan bu çok başlılık, 

toplum içerisinde kendisini net bir şekilde hissettirmiştir. Farklı 

okullarda, farklı kültürler ve farklı amaçlar aşılanarak yetişen fertler, 

toprak bütünlüğünden önce, toplumun parçalanmasına neden 

olmuştur. 

Osmanlı Devleti'nden askeriye temelli olarak gelişim gösteren yenilik 

hareketleri, askerî okulların açılmaya başlanması ile eğitimde de 

yaşanmaya başlanmıştır. Eğitimin modern yapıya kavuşturulması 

konusunda ciddi çabalar gösterilmiş olsa da savaşlar, isyanlar, 

ekonomik yetersizlik, kapitülasyonlar gibi zorlu şartlar nedeniyle 

istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Ayrıca verilen kapitülasyonların 

etkisi ile eğitimdeki çok başlılığı giderme yolunda adım dahi 

atılamamıştır. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları, Osmanlı Devleti'nin son 

aydınlarıdır. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecini bizzat yaşamış olan 

bu kişiler, daha önce düşülen hataları yakından bildiklerinden, 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hataları tekrarlamaması için gayret sarf 

etmişlerdir. Bu amaçla yapılan çalışmaların en önemlilerinden birisi 

de eğitim alanındadır. Daha devlet kurulmadan önlem almak 

arzusunda olan aydınlar, eğitim konusunu tartışmaya açmışlardır 

(Önür, 2014, 504). 

Osmanlı Devleti'nden miras kalan eğitim sisteminin yeniden inşası 

Türkiye Cumhuriyeti için kaçınılmaz bir durumdur. Çok uluslu, çok 

dinli bir topluma sahip olan ve kapitülasyonlar nedeni ile dışa bağlı 

Osmanlı Devleti'nde kullanılan sistemin hem dinî hem de ulus olarak 

daha homojen olan ve kuruluşunda millî temelleri esas alan Türkiye 

Cumhuriyeti'nin yapısına uymayacağı aşikârdır. 

Planlanan yeniliklerin temelleri daha Milli Mücadele sırasında 

atılmaya başlanmıştır. Çalışmalarda ulaşılmak istenen temel amaç, 

aklın ve bilimin öncülüğünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasını 

sağlayacak, gerçeklere dayalı, millî kültüre uygun, uygulanabilir bir 

eğitim sistemi oluşturmaya çalışmaktır (Demirtaş, 2008, 174). 

Eğitim sisteminde yapılacak yeniliklerle ilgili olarak ilk çalışma, 

Maarif Kongresinin düzenlenmesi olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın 

emri ile toplanan kongre, 6 gün boyunca çalışmalarını sürdürmüştür. 
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Maarif Kongresi (16- 21 Temmuz 1921) ve Kongrenin Dönemin 

Eğitim Politikasına Etkileri 

Millî Eğitim Şûralarının temelini oluşturan Maarif Kongresi, Sakarya 

Savaşı'ndan önce 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanmıştır 

(Önal, 2010, 106). 

Bilindiği üzere bu dönemde Büyük Millet Meclisi, askerî, siyasi ve 

ekonomik alanda pek çok sorunla baş etmeye çalışmaktadır. Ordular, 

Yunan taarruzu neticesinde Sakarya Nehri’ne doğru geri çekilmek 

durumunda kalmıştır. Yunan kuvvetlerinin gücünü topladıktan sonra 

yeniden saldırıya geçmesi kaçınılmaz görünmektedir. Kongrenin 

böyle bir durum içinde toplanıyor olması, eğitim konusundaki 

hassasiyeti göstermektedir. 

Kongre zor şartlar altında toplanabilmiştir. Dönemin Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 10 Kasım 1921'de Meclis'te yaptığı 

konuşmada, kongreye katılacak delegelere iki bin lira bütçe 

kullanıldığı bilgisini vermektedir. Üç dört delegenin birlikte seyahat 

etmesi durumunda yol giderleri karşılanmıştır. Onun haricinde 

konaklama giderlerine karışılmadığı gibi, yemekler karavana usulüne 

göre verilerek tasarruf edilmeye çalışılmıştır (Anonim, 1921, 169-

170). Türk aydınları, ülkenin geleceği için bir kez daha inisiyatif 

alarak, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş ve Ankara'da toplanmıştır. 
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18 Temmuz tarihli Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde yer alan "İki 

Cephe" başlıklı köşe yazısında kongre ile ilgili yapılan 

değerlendirmede, "Cephelerde felah ve istiklal ordusu Yunanla 

mücadele ederken, Ankara 'da muallimler ordusu cehalete karşı 

müdafaa programını hazırlıyor. Harb ve maarif cephelerinin ikisinde 

de faaliyet var; vatandan milli ordu düşmanı ve muallim ordusu da 

cehalet ve zulmeti kovacak" ifadeleri yer almıştır. Aynı yazının 

ilerleyen bölümünde Mustafa Kemal Paşa'nın, üçüncü Yunan 

taarruzunun en ateşli dönemine rastlanmasına rağmen, cuma gecesi 

sabaha kadar harbi takip edip, sabah da kongreyi açmaya geldiği 

bilgisi verilmektedir (Anonim, 1921). Görüldüğü üzere, savaş 

döneminde olunmasına rağmen kongreye ayrı bir önem 

atfedilmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın muharebeyi takibi bırakarak 

kongrenin açılışına katılması da kongreye verdiği önemi göstermesi 

açısından önem arz etmektedir. 

Mustafa Kemal Paşa'nın kongre açılışına katılması kadar, açılışta 

yaptığı konuşma da önemlidir. Konuşmasında, o güne kadar takip 

edilen eğitim sistemlerini, milletin geri kalmasındaki en büyük amil 

olarak nitelemiştir. Kongreye katılan delegelerden "eski devrin batıl 

siteminden uzak, millî kültür ile hiç alakası olmayan, batıdan ve 

doğudan gelme fikirlerin etkisinde olmayan, millî karaktere ve tarihe 

uygun" bir kültür programı hazırlanmasını istemiştir. Milletin sahip 

olduğu dehanın ancak millî bir kültür ile ortaya çıkıp gelişebileceği 

görüşündedir (Anonim, 1921). 
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250'den fazla erkek ve kadın öğretmenin katıldığı kongre, 6 gün 

boyunca eğitimin halledilmesi gereken sorunları üzerine çalışmalar 

yapmıştır (Anonim, 1921). Kongrede öğrencilerin gerçek hayatlarında 

başarılı olabilecekleri bir programın hazırlanması gerektiği belirtilmiş 

ve dört sene olan ilköğretimin beş seneye çıkarılması 

kararlaştırılmıştır. Ayrıca kızlar için iyi ev kadını olabilmeleri 

noktasında gereken pratik bilgilerin öğretilebilmesi için müfredata 

yeni derslerin konulması gerektiği belirtilmiştir (I. Heyet-i İlmiye). 

Ortaöğretim konusunda yapılan çalışmalar neticesinde programın 

sadeleştirilmesi, uygulanabilirliğinin arttırılması hakkında görüş 

birliği sağlanmıştır. Kongrede ulusun gelişmesini sağlayacak eğitim 

programları ve planlarının geliştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 

izleyeceği yeni eğitim politikasının hedefi belirlenmiştir (Kılavuz ve 

Tanık, 2011, 372). 

Erkek ve kadın öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen kongre, ilk ve 

ortaöğretim ile ilgili çalışmalar yapmış ve gelecekte uygulanacak yeni 

eğitim sisteminin temellerini oluşturmaya çalışmıştır. Kısıtlı 

imkânlarla toplanmış olan kongrenin on beş gün çalışması 

planlanmıştır. Fakat Yunan taarruzunun Ankara'yı tehdit eder boyuta 

ulaşması üzerine kongre, 21 Temmuz'da çalışmalarını bitirmek 

durumunda kalmıştır (Kapluhan, 2014, 125). 
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Birinci Heyet-i İlmiye Çalışmaları (15 Temmuz- 15 Ağustos 1923) 

ve Çalışmaların Dönemin Eğitim Politikasına Etkileri 

Savaş dönemi sona erdikten sonra, eğitim sisteminin yeniden ele 

alınması için çalışmalar başlatılmıştır. Eğitim politikalarının 

kararlaştırılması ve uygulanması açısından en temel kurum olan 

Maarif Vekâleti bu sorumluluğu üzerine almıştır. Bakanlığın en üst 

danışma organı, Millî Eğitim Şuraları olmuştur (Öz, 2014, 130). 

Şuraların temelini ise 1923-1926 yılları arasında üç defa toplanan 

Heyet-i İlmiyeler oluşturmaktadır. Heyet-i İlmiye ilk olarak 15 

Temmuz 1923'te toplanmış ve 15 Ağustos'a kadar çalışmalarını 

sürdürmüştür. 

I. Heyet-i İlmiye'nin çalışmaları, eğitim tarihimizin ilk sistemli 

çalışmasıdır. Heyet, dönemin Maarif Vekili İsmail Sefa (Özler) Bey'in 

başkanlığında Ankara'da toplanmış ve toplantıya dönemin bakanlık 

genel müdürleri, profesörleri, yüksekokul müdürleri, çeşitli 

kademedeki eğitim kurumlarının temsilcileri katılmıştır. Gerekli 

hazırlıkların tamamlanmasının ardından 15 Temmuz 1923 Pazar 

günü, İsmail Sefa Bey'in konuşmasıyla açılmıştır. Sefa Bey 

konuşmasında, düşmanın ülkeden atıldığını ve artık milletin gözünün 

maarifte olduğunu belirterek "...ben değişebilirim, benden sonra gelen 

de değişebilir. Fakat sizin kararınız, sizin verdiğiniz program 

değişmemeli ve yeni bir kararınız olmadıkça olduğu gibi tatbik 

edilmelidir." ifadeleri ile heyetin yapacağı işin önemini belirtmiştir 

(Anonim 1921). Sefa Bey'in konuşmasından anlaşıldığı üzere, Maarif 

Vekâleti, Heyet-i İlmiye’de alınan kararların sadece uygulayıcısı olma 
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görevini üstlenmelidir. Bu sayede eğitim politikası değişen siyasi 

koşullardan etkilenmeden, yalnızca uzmanların yönlendirmesi ile 

sağlıklı yürüyebilecektir. 

Sefa Bey'in nutkunun ardından kongre başkanı, başkan vekili ve kâtip 

üyelerin seçim işlemine geçilmiştir. Yüksek Tedrisat Müdürü Şefik 

Bey, maarif işleri ile alakalı olduğu için Maarif Vekâleti birinci 

müsteşarının ikinci reis seçilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Teklif 

kabul edilmiş ve seçimlere geçilmiştir. Seçimler neticesinde 29 oy 

alan Şefik Bey birinci başkan, 14 oy alan İhsan Bey başkan vekili, 17 

oy alan Mustafa Rahmi Bey de kâtipliğe seçilmiştir (Anonim, 1921). 

Seçimlerden sonra Şefik Bey derhal çalışmaları başlatmıştır. 

Çalışmaların daha sağlıklı sürebilmesi için altı encümen 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Birinci encümen, millî ve ilmî; 

ikinci encümen, istatistik müdüriyeti teşkilatı; üçüncü encümen, ilk 

tedrisat; dördüncü encümen darülmualliminler, izcilik, terbiyecilik; 

beşinci encümen, orta tedrisat; altıncı encümen ise vekâletin umumi 

icraat programı üzerine çalışmak üzere görevlendirilmiştir (Anonim, 

1923). 

Heyet-i İlmiye'nin aldığı kararlar, Lozan görüşmelerinin son 

dönemine rastlamış olmasına rağmen, Hâkimiyet-i Milliye 

Gazetesi'nde alınan kararların yayınlanması ihmal edilmemiştir. 

Gazetede yayınlanan ilk rapor, ilköğretim encümenine aittir. 

Encümen raporu kanun teklifi hâline getirerek bakanlığa iletmiştir. 
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Teklifin ilk kısmında bütçe meselesi ele alınmıştır. Öğretmen 

maaşları, ikramiyeleri, kira yardımları, fakir öğrenciler ve 

kütüphaneler için ayrılacak ödenekler hakkında bilgi verilmiştir. 

Öğretmenlerin bu tür giderlerinin Maarif Vekâleti tarafından 

karşılanması karara bağlanmıştır (Anonim, 1923). İkinci bölümde 

ilköğretim için alınan kararlar yer almıştır. Bir sonraki bölümde ise 

ilköğretim öğretmenleri ile ilgili alınan kararlara yer verilmiştir. 

İkinci bölüm "Mektepler ve Tedrisat" başlığını taşımaktadır. Bu 

başlık altında yer alan maddeler şu şekildedir: 

Madde: Öğretmenlerin darülmuallimin yahut darülmuallimat 

mezunu olması gerekmektedir. Bu okullardan mezun olanların 

sayısı öğretmen ihtiyacını karşılayıncaya kadar, yüksek tahsil 

görmüş kişilerin pedagoji kursu almak ve bu kurslardan başarı 

sağlamak koşulu ile öğretmen atanmaları mümkündür. 

Madde: Öğretmen sayısının yeterli olmadığı illerde, il 

ilköğretim meclisleri sınav yaparak öğretmen muavini 

alabilecektir. 

Madde: Öğretmenlerin maaşları 1000 kuruştan başlar ve her 

sene iki defa 250 kuruş artar, öğretmen yirmi dördüncü senesine 

geldiğinde maaşı 3000 kuruş olur. 

Madde: İlköğretim müfettişlerine öğretmenlik maaşlarından ayrı 

olarak 1000-3000 kuruş arasında ek ödeme yapılır. 
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Madde: Öğretmen, müdür ve müdür yardımcıları için 

uygulanacak ceza ve mükâfat sisteminin uygulanması esastır. 

Mükâfat olarak takdirname, nakdi mükâfat, maarif nişanı ile 

taltif; ceza olarak ise ihtar, tahvil, azil ve meslekten ihraç tespit 

edilmiştir. 

Madde: Köyde çalışan öğretmenlere her sene ilköğretim 

meclisleri tarafından belirlenecek miktar kadar ikramiye 

verilecektir. 

Madde: Beş yüz haneden küçük olan yerlerde çalışan 

öğretmenlere, bir dönümden az olmamak üzere, tarla ve bahçe 

verilecektir. 

Madde: Evlenecek öğretmenlere bir defaya mahsus olmak üzere 

bir maaş ikramiye verilecektir. 

Madde: İkiden fazla çocuğu olan öğretmenlere üçüncü, 

dördüncü çocukların her birisi için mahalli bütçeden senelik 

fevkalade tahsisattan bir maaş nispetinde tahsisat verilecektir. 

Madde: Öğretmenlerin kira bedelleri, ilköğretim meclisinin 

takdir edeceği miktarda, mahalli bütçeden karşılanacaktır. 

Madde: Öğretmenler ve öğrenciler her türlü ulaşım aracından 

yarı ücretle faydalanacaktır. 
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Madde: Hastalanan öğretmenlerin hastalıkları bir aydan uzun 

sürer ise, iki yılı geçememek kaydıyla, yerlerine geçici 

öğretmenler görevlendirilecektir. Hasta olan öğretmenin maaşı 

kesintisiz olarak mahalli bütçeden karşılanacaktır. 

Madde: Vazife yaptığı yerin kapatılması nedeniyle açıkta kalan 

öğretmenler, hükümetin gösterdiği yerde çalışmaya 

başlayacaklardır. Yeni görev yerlerine varıncaya kadar geçen 

sürede maaşları tam olarak ödenecektir. 

Madde: Hizmeti 25 seneyi dolduran öğretmenler emeklilik 

hakkına sahip olacaktır. 

Madde: Öğretmenler emeklilik süresini doldurmadan vefat 

ederlerse, bu süre tamam olmuş gibi, eğer doldurduktan sonra 

vefat ederlerse altı sene fazla çalışmış gibi ailelerine maaş 

bağlanacaktır (Anonim, 1923). 

I. Heyet-i İlmiye'nin aldığı kararlar, öncelikle öğretmenlerin 

durumunu belirlemeye yöneliktir. Eğitimin temel taşı olan 

öğretmenlerin ödül, ceza, maaş, maluliyet gibi özlük hakları ile ilgili 

önemli öneriler, Maarif Vekâleti'nin dikkatine sunulmuştur. 

Heyet-i İlmiye çalışmaları devam ederken Prag'da ortaöğretim 

öğretmenleri için uluslararası bir toplantının düzenleme çalışmaları 

devam etmektedir. Ağustos sonunda yapılacak kongreye katılmak 

üzere Türkiye'den de iki delege Prag'a davet edilmiştir. 
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Ortaokul Öğretmenleri Uluslararası Prag Kongresi (27-30 

Ağustos 1923) ve Kongrenin Dönemin Eğitim Politikasına Etkileri 

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından dünya devletleri 

hayatı normale döndürme çabası içerisine girmiştir. Bu çabalardan 

birisi de 1923 yılında Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da toplanan 

Ortaokul Öğretmenleri Uluslararası Prag Kongresi olmuştur. Davet 

üzerine Türkiye de Zeki Mesud (Alsan) ve Ali Haydar (Taner) 

Beyleri delege olarak yollama kararı almıştır (BCA, 1924). 

Kongre delegelerinden ve çalışmaya konu olan kitabın yazarı Ali 

Haydar Bey, 1883 yılında Bulgaristan’ın Kızanlık kasabasında 

dünyaya gelmiştir. Babası Emin Efendi, annesi ise Fatma Hanım’dır 

(Yanardağ, 2018: 396). Kızanıklı Emin olarak tanınan babası genç 

yaşta vefat etmiştir. Bu nedenle Ali Haydar Bey, babasını 

hatırlayamamaktadır. Annesi Fatma Hanım ise, Kızanık’ın önde gelen 

ailelerinden birinin kızıdır. Ali Haydar Bey, on iki on üç yaşlarına 

gelene kadar annesi tarafından büyütülmüştür. Kızanık’ta güzel bir 

tabiat içinde büyüyen Ali Haydar Bey, daha küçük yaşlarından 

itibaren tabiata karşı muhabbet beslemiştir (Erdem, 2007: 2-3).  

Tıp eğitimi almak üzere İstanbul’a gelen Ali Haydar Bey, annesinin 

vefat haberi üzerine Kızanık’a geri dönerek, burada Öğretmen Okulu 

tahsili almaya başlamıştır (Yanardağ, 2018: 396). Dört sene eğitim 

veren Bulgar Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra Rusçuk Türk 

Rüştiyesi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Ayrıca 

Bulgaristan’da “Tuna” ismiyle gündelik çıkan bir gazetede ikinci 
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yazarlık da yapmıştır. Bu gazetedeki yazıların her Türk tarafından 

okunması ve rahatlıkla anlaşılabilmesi için sade bir Türkçe 

kullanmaya gayret etmiştir (Erdem, 2007: 3).  

Eğitim hayatı boyunca tanıdığı, Avrupa’da okumuş olan 

öğretmenlerini kendisine örnek alan Ali Haydar Bey, 1907 yılında 

Jena Üniversitesi’nde pedagoji ve psikoloji eğitimi almak üzere 

Almanya’ya gitmiştir. Meşrutiyetin ilan edilmesi ile Türkiye’ye 

dönerek Türk vatandaşlığına geçen Ali Haydar Bey’e, yarım kalan 

pedagoji eğitimini tamamlaması için Osmanlı hükümeti tarafından 

ödenek verilmiştir. Almanya’daki eğitimini tamamlayan Ali Haydar 

Bey, 1910 yılında İstanbul’a dönmüştür (Özdemir, 2004: 132).  

1911 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından Selanik’te açılan 

İdadi’de hocalık yapması kariyer hayatının başlangıcıdır (Ata, 2017: 

224). Burada Ziya Gökalp sosyoloji derslerine girerken, Ali Haydar 

Bey de psikoloji derslerine girmiştir (Başkonak, 2013: 254). Ali 

Haydar Bey, 1915 yılında ülkemizde eğitim reformu çalışmaları için 

bulunan Prof. Dr. F. D. Schmidt’in tercümanlığını yapmıştır 

(Özdemir, 2004: 132).  

1926 yılında başladığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği 12 yıl 

sürmüştür. Aynı yıl Muallimler Birliği Umumi Kongresi’nde 

okunmak üzere kaleme aldığı “Milli Terbiye” isimli raporu, o 

dönemin çağdaş eğitim beklentilerini yansıtması sebebiyle önemlidir 

(Ata, 2017: 224). 1927 yılında Hilmi Kitabevi’nden çıkardığı Kuran-ı 

Kerim Elifbası, Ali Haydar Elifbası ismiyle meşhur olmuştur 
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(Başkonak, 2013: 254). Bulgar dilinden 1928 yılında çevirdiği Grigov 

Petrov’dan “Mefkûreci Muallim” ve “Beyaz Zambaklar 

Memleketinde” isimli eserleri bulunmaktadır (Karadağ ve Bozkurt, 

2014: 95).  Bu eserlerin çevirisini yapmasıyla şöhret kazanmıştır. 

 Tarih üzerine bir eğitim almamış olmasına rağmen “Ortaokul İçin 

Tarih II” isimli bir ders kitabı hazırlamıştır. Hazırladığı bu kitap 1940-

1948 tarihleri arasında ortaokul 2. Sınıflarda temel ders kitabı olarak 

okutulmuştur (Ata, 2017: 223). Bir psikolog tarafından hazırlanmış 

olan bu kitabın, 1931’de kullanılan kitaba kıyasla dil ve üslubunun 

daha düzeyli olduğu ve kısmen daha bilimsel olduğu savunulabilir. 

Ayrıca Ali Haydar Bey, pedagojik amaçlara daha fazla önem vermiştir 

(Aktaş ve Ünal, 2018: 55). Pedagoji alanındaki ünü sayesinde, doktora 

eğitimi almamış olmasına rağmen, İstanbul Darülfünun Edebiyat 

Fakültesi Felsefe Bölümü’nde doçent unvanıyla “terbiye” adındaki 

dersi İsmail Hakkı Baltacıoğlu ile birlikte vermiştir (Berkol, 1999: 

63).  

Öğretmenlik mesleğini yaparken daha yüksek eğitimler alarak kendini 

sürekli geliştiren Ali Haydar Bey, öğretmenlik mesleğinin gelişmesi 

için de çaba sarf etmiştir. Öğretmenliğin meslekleşmesinde ve 

öğretmen haklarının savunulmasında önemli yeri olan öğretmen 

cemiyetlerinde yer almış ve bu cemiyetlerde fikirlerini savunmuştur 

(Yanardağ, 2018: 397). 1923 yılında Çekoslovakya’nın başkenti 

Prag’da toplanan “Ortaokul Öğretmenleri Uluslararası Prag 

Kongresi’ne de Zeki Mesud (Aslan) Bey ile katılmış ve 1925 yılında 
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hazırladığı hatıratında bu kongrede ele alınan konulara yer vermiştir 

(Gül, 2018: 516). 

 1938 tarihinde talim terbiye kurulundan ayrılan Ali Haydar Bey, 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda terbiye ve ruhiyat dersi 

öğretmenliğine tayin olmuştur. 1948 yılında yaş haddinden emekli 

oluncaya kadar da buradaki görevini sürdürmüştür (Erdem, 2007: 5).  

Muallimler Mecmuasında eğitim, pedagoji, psikoloji, Türkiye ve 

yabancı ülkelerdeki eğitim programları ve tabiat bilgisi gibi çeşitli 

alanlarda makaleleri bulunmaktadır. Ali Haydar Bey ayrıca Tevhidi 

Tedrisat Kanunu’nun hazırlanması, öğretmen okullarının 

düzenlenmesi, okullarda uygulanan öğretim programlarının 

geliştirilmesi, Talim ve Terbiye Dairesi’nin kurulması gibi önemli 

çalışmalarda etkin bir rol oynamıştır (Başkonak, 2013: 254). 

Ülkemizdeki dilsizlerin eğitimi ve dilsiz mekteplerinde verilen eğitim-

öğretim konularında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Muallimler 

Mecmuasında yayınlanan makalelerinde işitme engellilerin eğitiminin 

batıda ve Türkiye’deki tarihini işlemiştir (Karagöz ve Duman, 2014: 

586).  

Pedagojik görüşlerine göre Ali Haydar Bey’in, eğitimde sade bir dil 

kullanılmasından yana olduğu, çocuklara vatan millet sevgisinin ve 

manevi değerlerin erken yaşta öğretilmesi gerektiğini düşündüğü, 

öğretmenlerin özlük haklarına değer verdiği ve öğretmenlik 

mesleğinin geliştirilmesi için çalıştığı anlaşılmaktadır. Yazarın eğitim 

alanında kaleme aldığı Renkli Kolay Alfabe (1929), Bulgaristan 
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Maarifi (1931), Psikoloji-Çocuk Psikolojisi (1938), Tarih II (1940), 

Yabancı Kelimeler Lügatı (1941), Özel Öğretim Metotları (1948) 

isimli eserleri bulunmaktadır (Özdemir, 2004: 139). Ali Haydar 

Bey’in diğer eserleri aşağıda yer almaktadır: 

• Tetkikatı Ruhiye Rehberi (1924) 

• Orta Mektep Muallimleri Beynelmilel Prag Kongresi (1925) 

• Millî Terbiye (1926) 

• Hayat Bilgisi-Hayvanlar (Hüviyet Bekir'le) (1927) 

• Çocuğun Bedeni Terbiyesi (Tercüme) (1928) 

• Hakiki Kolay Elifba (1928) 

• Kuranı Kerim Elifbası 

• Beyaz Zambaklar Memleketinde (Tercüme) (1928) 

• Mefkûreci Muallim (Tercüme) (1928) 

• Resimli Kolay Alfabe 

• Millî Bilmeceler (1930) 

• Büyük Adamlar (1930) 

• Bulgaristan Maarifi, (1931) 

• Kâinatın Muammaları (Tercüme) (1931) 

• Şehirler ve İnsanlar (Tercüme) (1936) 

• Yabancı Kelimeler Lügati (1941) 

• Tarih, ortaokul ikinci sınıf 

• Psikoloji, lise onuncu sınıf 

• Özel Öğretim Metotları, (Hüviyet Bekir'le) (1947) 
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1912 yılında Balıkesir’de bulunduğu sırada Giridi Zade Mehmet 

Efendi’nin torunuyla evlenmiş olan Ali Haydar Bey’in bu evliliğinden 

Pertev, Orhan ve Cemil isimli üç oğlu bulunmaktadır. 30 Aralık 1956 

yılında torunlarıyla birlikte yılbaşını kutlamaya hazırlanırken geçirdiği 

kalp krizi neticesinde vefat eden Ali Haydar Bey, Edirne kapı 

şehitliğinde bulunan eşinin yanına defnedilmek istemiştir (Erdem, 

2007: 5).  

Kongreye katılan diğer delege Zeki Mesud Bey, 1889’da Aydın’da 

doğmuştur. 16 yaşına kadar Aydın’da yaşamıştır. 1905 senesinde 

İzmir İdadisi’ne gitmiştir. Daha sonra İstanbul’da Mektebi Mülkiyeyi 

(Şimşek, 2011, s. 102 birincilikte bitirmiştir. 1910 yılında Divanı 

Muhasebatta memuriyete başlamıştır ancak bu memuriyet uzun 

sürmemiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa’da tahsil amacıyla 

açtığı bir sınavı kazanarak Paris’e gitmiştir. Paris Siyasal Bilgiler 

Okulu’ndan (Ecole des Sciences Politiques) mezun olmuştur. Paris’ten 

döndükten sonra 1913’te Mektebi Mülkiye’de Devletler Hukuku ve 

Siyasi Tarih öğretmen yardımcısı olarak beş yıl görev yapmıştır. 

1918’de Avrupa’da öğrenci genel müfettişliği yapmıştır. 1925’te 

Ankara’ya çağrılarak bakanlıkta Talim ve Terbiye Heyeti’nde 

çalışmıştır. Bu kısa görevinin ardından tekrar Mektebi Mülkiye’ye 

dönerek müdür olarak iki sene hizmet vermiştir (Bilge, 1956, s. 3).  

1927-1943 yıllarında Edirne ve Diyarbakır milletvekilliği yapmıştır. 

1943 yılında Mektebi Mülkiye’de Devletler Genel Hukuku profesörü 

olmuş, 1946-1948 yılları arasında ise dekanlık yapmış ve 1956’da 

emekli olmuştur (Şimşek, 2011, s. 102). Ayrıca, Sayıştay denetçi 
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yardımcılığı, Maliye Bakanlığı Hususi Kalem 2. Mümeyyizi, Hususi 

Kalem Tercüme Şubesi Mümeyyizi, Millî Eğitim Bakanlığı Hususi 

Kalem Müdürü, Mektebi Sultani 2. Müdürü görevlerinde 

bulunmuştur. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 

çocuk babasıdır (TMBB Albümü, 29 Ekim 2012). 

Eserleri 

Devletler Hukukunda Yeni Gelişmeler (1948), Milletlerarası Hayatın 

Düzeni ve Panamerikanizm (1949), Yeni Devletler Hukuku (Cilt I, 

1950; Cilt II, 1951) (Bilge, 1956, s. 4).  

 Mustafa’nın Romanı: Memleket Çocuğu: (Aydın ve İzmir Hatıraları 

1889-1907) Eser, Alsan’ın Aydın’da geçen çocukluk ve eğitim 

hayatını içermektedir. Aydın’da gittiği okullar; mahalle mektebi, 

İbtidai mektebi, Frer mektebi (Fransızca öğrenmiştir) ve İdadi 

yıllarındaki anılarından oluşmaktadır. Mustafa’nın Romanı: Memleket 

Çocuğu, Alsan’ın anılarının birinci cildi niteliğindedir.  

Mustafa’nın Romanı; Hürriyet Pervanesi: (İstanbul Hatıraları 1907-

1910) Alsan’ın anılarının ikinci cildini oluşturmaktadır. Mutlakiyet 

dönemi Mülkiye eğitimini ve sosyal hayatı anlatmaktadır (Somel, 

2010, s. 8). 

Yukarıda kısaca biyografileri verilen delegelerin katılmış olduğu 

kongre hakkında literatürde yeterli bilgiye rastlamak mümkün 

olmamıştır. Fakat kongreye katılan Ali Haydar Bey'in 1925 yılında 
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hazırlamış olduğu, bir nevi hatırat niteliğinde olan Orta Mektep 

Muallimleri Beynelmilel Prag Kongresi adlı eserde kongrenin 

tarihçesi hakkında bilgi verilmektedir. 

Kongrenin düzenleyicisi "Kamu Ortaöğretim Personelinin 

Uluslararası Federasyonu" adındaki organizasyondur. Bu 

organizasyonu oluşturma fikri ilk olarak Belçika Öğretmenler 

Cemiyeti tarafından ortaya atılmıştır. Fransa, Hollanda ve Belçika 

temsilcilerinin katılımı ile Brüksel'de toplantı yapılmış ve tüzük 

belirlenmiştir. Organizasyon ilk toplantısını Fransız Ortaöğretim 

Öğretmenleri Cemiyeti'nin çalışmaları neticesinde 7-10 Nisan 1920'de 

Strazburg'da yapmıştır. Sonraki senelerde Paris ve Lüksemburg'da da 

kongreler düzenlenmiştir (Taner, 1925, 2-7). Anlaşıldığı üzere Prag 

Kongresi bu anlamda toplanan dördüncü kongredir. 

Kongre açılış konuşmalarında eğitimin önemi üzerinde uzunca 

durulmuştur. Yakın tarihte yaşanan savaşın tekrarlanmaması için 

gençlerin iyi bir eğitimden geçmesi gerektiği vurgusu sıklıkla 

yapılmıştır. Özel olarak ele alınacak konular ise öğretmen yetiştirme, 

orta öğretim ders programlarının tespiti, kızların eğitimi ve eğitim 

kalitesini yükseltmenin yolları olarak belirlenmiştir (Taner, 1925, 7-

17). 

Lise öğretmenlerinin eğitimi konusunda açılan ilk tartışma, 

öğretmenlerin misyonu konusundadır. Öğretmenlerin bilimsel olarak 

yeterli olmalarının kâfi olmadığı, aynı zamanda öğrencilere örnek 

davranışlar sergilemeleri gerektiği hususu ittifakla kabul görmüştür. 
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Bu nedenle öğretmen adaylarının ağır müfredat programlarından 

kurtarılarak, öğretmen okullarına özgü programlar hazırlanması 

gerektiği kararlaştırılmıştır. Öğretmenlerin öğrenciyi anlayabilme-

lerinin önemi vurgulanarak, bunu sağlayabilmek için de psikoloji ve 

pedagoji derslerine ağırlık verilmesi gerektiği karara bağlanmıştır 

(Taner, 1925, 30). 

Öğretmen yetiştirme konusunda tartışmaya açılan ikinci husus staj 

konusu olmuştur. 1923 yılında, Avrupa ülkelerinin öğretmen 

adaylarının stajı konusunda ortak bir uygulama söz konusu değildir. 

Bu farklılıklar kongrede de kendisini göstermiştir. Stajın nasıl 

yapılması gerektiği konusunda; önce bilimsel eğitimi alıp daha sonra 

pedagojik formasyon alınması ve bu eğitim sırasında da stajın 

tamamlanması, öğretmen adaylarının son yıllarında uygulama 

okullarında staj yapmaları ve mezun olduktan sonra öğretmenlik 

haklarını kazanmaları fakat bir sene boyunca derse girmeyip rehber 

öğretmenle birlikte staj yapmaları gibi teklifler yapılmıştır. Adayın 

mezun olduktan sonra rehber bir öğretmen gözetiminde staj yapması 

fikri ittifakla kabul görmüştür. 

Alınan karara göre aday, eğitimini tamamladıktan sonra okullarda 

çalışmaya başlayacaktır. Tayin edilecek rehber öğretmenin 

gözetiminde dersleri takip edebilecek, zaman zaman ders de 

anlatabilecektir fakat kendi müstakil sınıfı olmayacaktır. Bir senenin 

sonunda yapılacak sınavdan başarı sağlayamayan aday öğretmenlerin 

staj süreleri altı ay daha uzatılacaktır. Öğretmen adaylarına staj 
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dönemleri boyunca geçimlerini sağlayacak kadar maaş tahsis 

edilecektir (Taner, 1925, 22). 

Kongrenin ele aldığı bir diğer önemli konu ise okul ile ailenin 

ilişkileridir. Kongreye katılan üyeler, okul aile ilişkisinin eğitim 

açısından oldukça önemli olduğu konusunda hemfikirdir. 

Ebeveynlerin mutlaka çocukları hakkındaki önemli bilgileri 

öğretmenlere vermeleri gerektiği savunulmuştur. Ancak üyelere göre 

aile; okulun teşkilatı, verdiği eğitim, öğretmenlerin tayinleri gibi 

yönetimsel meselelere karışmamalıdır (Taner, 1925, 31-35). 

Ailenin evde öğrenciyi eğitime hazırlamasının başarıyı artıracağı 

konusunda da delegeler hemfikirdir. Özellikle ailenin rahatlıkla 

verebileceği din ve ahlak konularını öğrenci ile paylaşmaları, 

öğretmenin üzerindeki yükün hafiflemesini sağlayacaktır. Aileler 

inandıkları dini çocuklarına tanıtırken, öğretmen de evrensel ahlaki 

değerleri öğrencilere kazandırmaya çalışacaktır. Bunu sağlamak için 

de Felsefe öğretmenlerinin vereceği ayrı bir dersin ihdas olunması 

kararlaştırılmıştır (Taner, 1925, 36-41). 

Kongrede son olarak ele alınan konu kızların eğitimi olmuştur. 

Eğitimli kadının devleti ve milleti için son derece önemli olduğu dile 

getirilerek, kadınların eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur. İlk 

tartışma kadınlar ile erkekler arasında zekâ farkının olup olmadığı 

yönündedir. Çekoslovakya ve Norveç temsilcileri, ülkelerinde uzun 

yıllardır kadın erkek eşitliğin olduğunu ve kadınların her alanda 

erkekler kadar başarı elde ettiklerini bildirmişlerdir. Zekâ seviyeleri 
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arasında bir fark olmadığı için de karma eğitim yapılmasında 

herhangi bir sakıncanın olmadığını ifade etmişlerdir. 

Kızlar ile erkekler arasındaki zekâ seviyesi bir müddet tartışma 

konusu olmuşsa da delegeler; arada herhangi bir fark olmadığını, 

yalnızca ilgi alanlarında farklılıklar olduğu kararına varmışlardır. Bu 

sebeple de kız ve erkek öğrencilere verilecek derslerde düzenlemeye 

gidilmesi teklif edilmiştir. Bu teklife göre erkeklere; siyasi tarih, 

beden eğitimi, el işleri gibi dersler verilirken kızlara; ev idaresi, çocuk 

bakımı gibi dersler verilmelidir. Fakat bazı derslerde kızların ve 

erkeklerin ayrı eğitim görmelerinin faydalı olabileceği de 

tartışılmıştır. Bu dersler beden eğitimi ve el işleri gibi derslerdir. 

Ayrıca kızlara özgü olan okullara ilgi ve yeteneklerini geliştirmek 

adına yeni dersler eklenebileceği görüşülmüştür (Taner, 1925, 41-44). 

Kongreye Türkiye adına katılan Zeki Mesud ve Ali Haydar Beyler, 

kongre boyunca söz almamış fakat kongrede konuşulan bütün 

konular, Ali Haydar Bey tarafından titizlikle not edilmiş ve 21 Nisan- 

1 Mayıs 1924 tarihinde toplanan Heyet-i İlmiye çalışmaları, kongrede 

alınan kararlar doğrultusunda şekillenmiştir. 
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İkinci Heyet-i İlmiye Çalışmaları (21 Nisan -1 Mayıs 1924) ve 

Çalışmaların Dönemin Eğitim Politikasına Etkileri2  

Heyet-i İlmiye'nin ikinci toplantısı dönemin maarif vekili Vasıf 

Bey'in çağrısı üzerine ilk, orta ve yükseköğretimde çalışan öğretmen, 

yöneticiler ve müfettişlerden davet edilenlerin katılımı ile yapılmıştır. 

Vasıf Bey, ilmiyenin görevini; mektep programları hazırlamak, ders 

cetvellerini düzenlemek ve ders kitaplarının içeriğini belirlemek 

olarak ifade etmiştir (Anonim, 1924). 

İkinci olarak lise eğitiminin 5 seneye çıkarılması konusu gündeme 

gelmiştir. Yapılan tartışmaların ardından iki muhalif oya karşı 34 

kabul oyu ile lise eğitimin 6 yıla çıkarılması ve 5 yıla indirilen 

ilköğretim ile birlikte toplam eğitim süresinin 11 yıl olması kabul 

edilmiştir. Aynı madde içerisinde kız liselerinde eğitim sürelerinin 

erkek liselerine göre daha az olması da ittifakla kabul edilmiştir. Bir 

sonraki tartışma lise eğitimi süresinin ikiye ayrılması üzerine 

yaşanmıştır. 4+2 yahut 3+3 mü olması konusunda yapılan 

görüşmelerin ardından Maarif Vekâletinin teklifi olan 3 (kısm-ı evvel) 

+ 3 (kısm-ı sani) kabul edilmiştir. Kısımların aynı binada mı, yoksa 

farklı binalarda mı eğitim görmeleri konusunda yetki Maarif 

Vekâletine verilmiştir. Vekâletin, her bölgenin özelliğine ve 

olanaklarına göre karar vermekte serbest olması gerektiği karara 

bağlanmıştır. Ayrıca encümenler oluşturularak bir sonraki toplantıya 

 
2 2. Heyet-i İlmiye'de ilköğretim ile ilgili alınan kararlar araştırma konusunun 

dışında kaldığı için çalışmaya dâhil edilmemiştir. 
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görüşülmesi planlanan konular encümenlere havale edilmiştir 

(Anonim, 1924). 

İkinci toplantı 26 Nisan Cumartesi günü yapılmıştır. Lise eğitimi ile 

alakalı olarak ele alınan ilk konu, kızlar ve erkeklere verilecek 

derslerin belirlenmesi olmuştur. Kızlar ve erkeklerin aynı yerde ders 

görmelerinde sıkıntılar yaşanabileceği, bu nedenle kız ve erkek 

liselerinin oluşturulması görüşü savunulmuştur. Fiziki mekânlar ayrı 

olmakla beraber kız ve erkek liselerinde verilen derslerin aynı olması 

fakat kızlara ek olarak ev idaresi, çocuk bakımı, dikiş, biçki gibi 

derslerin de ilavesi kabul edilmiştir. Erkek liselerinde bu derslerin 

yerine uygulama yahut beden eğitimi derslerinin konulmasına karar 

verilmiştir. Diğer dersler için ise hiçbir fark gözetilmemiştir (Anonim, 

1924). 

Alınan diğer bir karar, lise öğrencilerinin hayata tam olarak 

hazırlanması konusundadır. Daha önce bahsedildiği üzere liseler iki 

devreli olarak düşünülmüştür. Fakat imkânların el vermediği yerlerde, 

tek devreli liseler devam etmektedir. Bu nedenle heyet, tek devreli 

liselerde öğrenim gören öğrencilerin hayata tam olarak 

hazırlanamadığı görüşündedir. Bu eksikliği gidermek adına bir heyet 

oluşturularak lise müfredatına konu ile ilgili eklemeler yapılmasına 

karar verilmiştir. İstanbul ve İzmir'de mülki mektepler bulunduğu için 

bu iki il karar harici bırakılmıştır (Anonim, 1924). 
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Lise öğrencilerinin ihtisaslara ayrılması meselesi de heyet tarafından 

görüşülmüştür. Lise son sınıfların edebiyat ve fen şubelerinin 

oluşturulması karara bağlanmıştır (Anonim, 1924). 

Lisede okutulacak dersler heyetin görüştüğü konular arasındadır. İlk 

olarak daha iyi ve kapsamlı bilgi edinilebileceği düşüncesiyle Hukuk 

ve İktisat dersleri birleştirilerek İçtimaiyat adı altında yeni bir ders 

ihdas edilmiştir. Felsefe dersinin muhteviyatının zenginliğinden 

dolayı ders saatlerinin yetmediği ifade edilerek ders saatinin 

arttırılmasına karar verilmiştir. Derslere, Türk ve Ecnebi Medeniyet 

Tarihi dersleri eklenmiştir (Anonim, 1924). 

Liselerde okutulacak ders saatleri haftalık 30 olarak belirlenmiştir. 

Liselerde eğitim ücretsiz olarak verilecektir. Yalnız zenginlerden bir 

müddet daha ücret alınmaya devam edilecektir. Liseye kabul edilecek 

öğrenciler, zekâ ve kabiliyet tespiti yapılarak alınacaktır (Anonim, 

1924). 

Pazartesi günü yapılan dördüncü toplantının konusu, 

Darülmualliminlerde okutulacak derslerin belirlenmesi olmuştur. 

Derslerin uygulamalı yahut teorik olarak verilmesi konusunda ciddi 

tartışmalar yaşanmıştır. Bu derslerin tespiti esası kabul edilmiştir. Bu 

teklifi, Ali Haydar, İbrahim Alaaddin, İhsan ve Saadettin Beyler 

bilhassa müdafaa etmişlerdir. İçtimaiyat dersinin ilavesi ise ittifakla 

kabul edilmiştir. Kız öğretmen okullarının da ders cetvellerinin ilmî 

içerik bakımından aynı olması kararlaştırılmıştır (Anonim, 1924). 
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Heyet son toplantısını 1 Mayıs'ta gerçekleştirmiştir. İlkokul, liselerin 

ilk ve ikinci devrelerine yönelik kitap hazırlanması ve öğretmen 

maaşlarının vekâlet tarafından ödenmesi konuları görüşüldükten sonra 

dönemin Maarif Vekili Vasıf Bey'in teşekkür konuşması ile ikinci 

Heyet-i İlmiye toplantıları son bulmuştur (Anonim, 1924). 

Genç Türkiye için hayati önem taşıyan eğitimin yeniden 

yapılandırılması meselesi, savaş dönemi sona ermeden ele alınmaya 

başlamış ve bu konu üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. 1921 Maarif 

Kongresi ve 1923 Heyet-i İlmiye toplantısı ile eğitime yön verilmeye 

çalışılmıştır. Heyeti İlmiye çalışmalarını devam ettirdiği sırada 

Prag'da yapılacak olan kongrenin davet yazısı ulaşmıştır. Muasır 

medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefinde olan Türkiye, iki 

delege ile kongreye katılmıştır. 

Türk delegeleri Zeki Mesud ve Ali Haydar Beyler, kongreyi dikkatli 

bir şekilde takip ederek, 1924 yılında toplanacak olan II. Heyet-i 

İlmiye çalışmaları için yeni fikirlere sahip olmaya gayret etmişlerdir. 

Prag Kongresi'nde alınan kararlar ile Maarif Kongresi'nin aldığı 

kararlar karşılaştırıldığında büyük ölçüde ortak yanların olduğu 

görülmektedir. Maarif Kongresi'nde tartışılan ortaöğretim 

programlarında sadeleştirmeye gidilme önerisi, Prag Kongresi'nde de 

tartışılmıştır. Öğrencilerin hayata hazırlanması konusunda programa 

yeni derslerin eklenmesi ve özellikle gündelik hayatta fayda 

sağlamayacağına inanılan derslerin kaldırılması konusu, her iki 

kongrede de kabul edilen maddeler arasındadır. 
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Prag Kongresi'nde görüşülen konuların I. Heyet-i İlmiye ile de 

benzerlikler taşıdığı görülmektedir. Özellikle öğretmenlerin özlük 

hakları ve eğitimleri konusu, her iki kongreyi de meşgul etmiştir. 

Heyet-i İlmiye'nin ulusal olması nedeniyle özlük hakları ile ilgili daha 

detaylı kararlar alınmıştır. Öğretmen adaylarının alacağı eğitim 

konusunda ise uyumlu kararlar alındığı dikkat çekmektedir. Buna 

göre öğretmen adayları, öğretmen okullarından mezun olmalıdır ve 

pedagoji derslerini mutlaka almaları gerekmektedir. Diğer yandan, 

Türkiye'de yeterli miktarda öğretmen okulu mezunu bulunmaması 

nedeniyle, öğretmen açığı kapatılıncaya kadar farklı yollar 

denenebileceği karara bağlanmıştır. 

1924 yılında toplanan II. Heyet-i İlmiye'de Prag Kongre'sinin etkileri 

net bir şekilde hissedilmiştir. Prag'da tartışılan kızların eğitimi ve kız 

liselerinin ders programları konusu, burada da görüşülmüştür. Heyet-i 

İlmiye, Prag'da alınan kararın hemen hemen aynısını kabul etmiştir. 

Yalnızca kız liselerinin erkek liselerine göre daha kısa süreli olması 

konusunda farklılık oluşmuştur. 

Maarif Kongresi, I. ve II. Heyet-i İlmiye ve Prag Kongresi bütün 

olarak değerlendirildiğinde, alınan kararlardaki büyük benzerlikler 

hemen fark edilmektedir. Bu durum göstermektedir ki Türkiye'de 

eğitim alanında girişilen çalışmalar ehil insanlar tarafından ve olması 

gerektiği gibi yapılmaktadır. Prag Kongresi'ne delege gönderilerek 

Avrupa devletlerinin eğitim anlayışları da yakından takip edilmiş ve 

zaten doğru yolda olduğu anlaşılan eğitim sistemini yeniden 

yapılandırma çalışmalarına hız verilmiştir. 
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I. ve II. Heyet-i İlmiye arasındaki temel fark, Maarif Vekaletinin 

heyet üzerindeki etkisi olmuştur. İlk toplantıda Safa Bey'in bütün 

inisiyatifi heyete bırakan tutumuna karşılık, ikinci toplantıda 

kararların Vasıf Bey'in istekleri doğrultusunda alındığı görülmektedir. 
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Ortaokul Öğretmenleri Uluslararası Prag Kongresi Tarihçesi 

Prag Kongresi hakkında bilgi vermeye başlamadan önce kongreyi 

gerçekleştiren heyetin tarihçesi hakkında kısaca bilgi verilmesi doğru 

olacaktır. Geçen sene Çekoslovakya Cumhuriyeti’nin merkezinde 

ortaokullarla ilgili katılımcılardan oluşan uluslararası bir kongre 

düzenleyen heyetin Fransızca ismi şöyledir: Bureau international des 

Fédérations nationale du Personnel de l’Enseigment secondaire public.  

Büronun Genel Sekreteri Mösyö M.A. Beltette’dir. Büro, 131, Rue de 

Roubaix Tourcoing (Nord) France adresinde faaliyet göstermektedir. 

“Bulletin International” unvanıyla zaman zaman birtakım kitapçıklar 

yayınlamıştır. Derginin müdürü Mösyö Claviere’dir. Dergi, 28, Rue 

de Maréchal Foch Malo-les-Bains (Nord) France adresinde 

bulunmaktadır. 

* 

*          * 

 

Uluslararası bir ortaokul öğretmenleri bürosunun kurulması fikri, 

öncelikle Belçika öğretmenler topluluğu tarafından ileri sürülmüş ve 

adı geçen topluluğun idare heyeti tarafından yapılan davete 

Fransızlardan Mösyö Fedel ile Mösyö Beltette ve Hollandalılardan 

Mösyö Warenhorst icabet etmişler. Toplantılarda Belçikalılar adına 

Mösyö Wittmann ile Mösyö Van Lede bulunmuşlardır. 
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26 Mayıs 1912 tarihinde Brüksel belediyesinin (Maksimilyan 

Salonunda) cemiyetin ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; 

Mösyö Fedel ve Mösyö Beltette “Fédération national des Professeurs 

de Lycée et du personnel de l’Enseignement secondaire feminin de 

France” adına, Mösyö Varanhhorst “Vereeiniging van Leeraren bij het 

Middelbaar Onderwijs” adına, Mösyö Wittmann ve Mösyö Van Lede, 

“Fédération de l’Enseignement moyen officiel de Belgique adına, 

hazır bulunmuşlardır. 

------------ 

Daha sonra yapılacak olan toplantılara Mösyö Wittmann’ın başkanlık 

etmesi kabul olunmuştur. Başkan, daha 1915’te toplanan Brüksel 

Kongresinde, uluslararası bir ortaokul öğretmenleri bürosunun mevzu 

bahis olduğunu, münakaşa edildiğini, heyet kurulduktan sonra 

Lüksemburg öğretmenlerinin katılacaklarını ve Alman üye Mösyö 

Bode’nin de izin aldıktan sonra cevap vermek vaadinde bulunduğunu 

beyan etmiş. Bu beş kişilik kurul, uzun münakaşalardan sonra 

uluslararası büronun kurulması konusunda altı noktada fikir birliğine 

varmışlardır:  

1. Uluslararası birliğe dâhil olan milli birlik heyetlerinin iç 

idarelerinin bağımsızlıklarını korumaları. 

2. Uluslararası birliğe dâhil olan her bir milli birlik heyetinin ancak 

iki temsilci ile temsil edilmesi. Üyelerin iştirakine bir engel 

olduğu takdirde yardımcı üyelerin kabul olunabilmesi fakat oy 
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vermeye gelince her bir milli birlik heyetinin ancak bir oya 

sahip olması. 

3. Uluslararası birliğe dâhil olan her bir milli birlik heyetinin 

senelik elli frank ve her yüz üye ve küsuru için de senelik iki 

frank vermesi. 

4. Uluslararası İcrai Komite’nin bir başkanı ile bir genel 

sekreterinin bulunması ve bunların mümkün mertebe aynı ülke 

vatandaşı olmasına gayret edilmesi. Her milletin, alfabetik 

sıraya göre, bu komitenin görevlerini yerine getirmeye davet 

edilmesi. İlk heyetin Belçika’da kurulması. 

5. Cemiyet senesinin 1 Ocak’ta başlaması. İdare heyetinin bir sene 

süreyle seçilmesi. Diğer milletlerin sırası geçmedikçe bir 

milletin iki defa idare heyeti görevine getirilmemesi. 

6. Büronun, dikkat çekilen meselelerle ilgili olarak verilen 

dilekçelere bir de konuyla ilgili rapor eklenmesi. Şu veya bu 

milli heyet öğretmenleri tarafından ortaya atılan meselelerin 

tartışılabilmesi fakat bir karar alınmak istenmesi durumunda oy 

kullanma yolunun tercih edilmemesi. 

Bu esaslar dâhilinde yedi maddelik bir nizamname kaleme alınmıştır3. 

 
3 Nizamnamenin ikinci maddesinde büronun oluşturulmasının amacı şöyle ifade 

edilmiştir:  

1. Üyeleri arasında sevgi ve uluslararası dayanışma bağları tesis etmek. 2. 

Ortaöğretimin gelişmesine hizmet etmek. 3. Yabancı memleketlere öğretim 

görmeye gidecek gençlerin mağduriyete ve gecikmelere meydan vermeyecek 

şekilde eğitimlerine devam etmeleri için gerekli şartları oluşturmak. 4. Ortaöğretim 

öğretmenlerinin maddi durumlarının iyileştirilmenin ve maneviyatlarını 

yükseltmenin çarelerini aramak.  
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Uluslararası Orta Öğretim Öğretmenler Heyeti Birliği Başkanlığı’na 

Mösyö Wittmann seçilmiş ve Brüksel merkez kabul edilmiştir. Mösyö 

Wittmann’ın geçen şubat zarfındaki vefatı Prag kongresinde üzüntüyle 

yad olunmuş, uluslararası büronun kurulması hususundaki hizmet ve 

faaliyeti takdirle anılmıştır. 

* 

*          * 

1913 senesinde Belçika’nın Gent şehrinde bir kongre düzenlenmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın meydana çıkması üzerine doğal olarak 

uluslararası faaliyetler tatil edilmiş ve mütarekeden sonra eski büro 

faaliyete geçememiştir.  

Nihayet Fransız Ortaokul Öğretmenleri Cemiyeti’nin 7-10 Nisan 1920 

tarihinde Strazburg şehrinde bir kongre düzenlemesine ve aynı 

zamanda savaşta hayatını kaybeden profesörlerinin hatıraları için bir 

merasim düzenlenmesine karar verildi. Bu nedenle uluslararası 

büronun kurucuları Mösyö Beltette itilafçı ve dost devletlerin 

öğretmenler cemiyetlerine müracaat ederek onları bu merasime 

katılmaya davet ve 1912’de kurulan büronun daha geniş ve fiili 

esaslara göre yeniden kurulmasına teklif etmiştir. 

 

 
Büronun ne şekilde faaliyet göstereceğine dair on maddelik bir iç nizamname 

kaleme alınmıştır. 
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8 Nisan 1920 tarihinde Strazburg liselerinden birinde toplanan 

kongreye Büyük Britanya, Lüksemburg, Cenevre, Çekoslovakya, 

Belçika, Fransa ve Alsas Loren öğretmenler cemiyetleri adına diğer 21 

kişi katılmıştır. 

Kongre tutanaklarının özetinden, bu toplanmanın itilaf devletleri 

yetkilileri arasında geniş ölçüde tezahürata ve özel bir gösteri 

düzenlenmesine vesile olmuştur. Takip eden senelerde Paris ve 

Lüksemburg’da da kongreler düzenlenmiştir. 
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Prag Kongresi 

Bu olan kongrelerin beşincisidir. 27 Ağustos 1923 tarihinde açılmış ve 

30 Ağustos 1923 tarihinde sona ermiştir. 

Kongrenin Konuları 

1. Ortaokul öğretmenlerinin eğitim ve öğretimleri 

2. Ahlak eğitimi 

3. Okul-aile arasındaki ilişki 

Kongre temel olarak bu üç mesele ile meşgul olacak ve gelecekteki 

meseleler Lüksemburg Kongresinde verilen karar gereğince uzun 

uzadıya tartışılmayacaktır.  Yalnız iki kongre arasında geçen zaman 

zarfında gerek uluslararası büro ve gerekse resmi veya özel 

teşebbüsler neticesinde toplanan bilgiler kongre üyelerine ilan 

edilecektir. Bunlar; 

4. Yükseköğretim düzenlemeleri 

5. Kızların eğitimi 

Ortaokul öğretmenlerinin maddi durumları (Felemenk Öğretmenler 

Topluluğu tarafından teklif edilmiştir) 

6. Orta eğitimin sonunda sınav ve diploma verilmesi 

7. Uluslararası değişim ve uluslararası haberleşme 

8. Diplomaların dönüş yeri  
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9. Düşünce adamların birleştirilmesi ve cemiyet-i akvam (milletler 

cemiyeti) 

10. Uluslararası kanunlar 

Kongre’nin Dört Günlük Programı 

Pazartesi: 27 Ağustos 1923 (sehven 77 yazılmıştır.) 

9.00 Belediye Dairesinde Özel Toplantı 

15.00 Orta Öğretim Sergisi Ziyaret 

19.00 Milli Tiyatro Gösterimi 

 

Salı: 28 Ağustos  

9.00 Belediye Dairesinde Kongrenin Gösterişli Açılışı  

11.00 Belediye Başkanı’nın Heyeti Kabulü 

15.00 Kongre Mesaisi 

20.00 Ziyafet 
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Çarşamba: 29 Ağustos 

9.00 Kongre Mesaisi 

15.00 Prag Şehrini Ziyaret 

20.00 Ziyafet 

 

Perşembe: 30 Ağustos 

9.00 Kongre Mesaisi  

15.00 Kongrenin Sonlanması 
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Seyahat 

Prag Kongresinin Ağustos sonunda toplanacağı ilan edilmişti. Fakat 

hangi gün toplanacağı ve kaç gün devam edeceği bildirilmemişti. 15 

Temmuz’a kadar devam eden Birinci İlmiye Heyeti toplantılarının 

bitişinden bir gün önce o zaman Milli Eğitim Bakanı olan Adana 

milletvekili İsmail Sefa Beyefendi’den izin alıp İstanbul’a geldim. 

Çünkü pasaport ve vize işlemlerinin uzun süreceğini biliyordum. Dış 

işleri delegesinin aracılığıyla bu işlem kolaylıkla yapıldığından 19 

Ağustos Pazar günü Oriant Ekspresle (şark ekspresi) İstanbul’dan 

ayrılarak 22 Ağustos Çarşamba günü Prag’a vardım.  Bir otele 

yerleştikten sonra ilk işim maarif nezaretine (milli eğitim bakanlığına) 

telefon edip kongrenin nerede ve ne zaman toplanacağını sormak oldu. 

Aldığım cevapta ilk toplantının 27 Ağustos’ta gerçekleşeceği 

bildirildiğinden erken geldiğime sevindim. Sonrasında maarif nezareti 

yetkililerini ve öğretmenler cemiyetini ziyarete gittim. Her iki yerde 

iyi karşılandım.  

Şehrin bir planını ve rehberini edinip kongre gününe kadar olan 

zamanımı şehrin görülmeye değer mahallerini ve müzelerini ziyarete 

ayırdım. Bir iki gün sonra kongrede arkadaşım Zeki Mesud Bey de 

tesadüfen aynı otele geldiğinden kendisiyle buluşmak kolay oldu.



 

 
41 

İlk Özel Toplantı 

27 Ağustos Pazartesi saat 10.00 

Çeşitli memleketlerden kongreye gelen kimseler “Obaçanidum” (?) 

denilen merasim dairesinde özel bir biçimde bir toplantı yaparak 

imkân dâhilinde birbirleriyle tanıştılar. Bu esnada delegelere 

kongrenin programı bildirildi. 

Okul Sergisini Ziyaret 

27 Ağustos Pazartesi saat 15.00 

Düzenlenen programa göre öğleden sonra (İraşak Gimnazyumda) 

kurulan okul sergisi ziyaret edildi. Kongre delegeleri okulun kapısında 

karşılanıp bir salona yerleştirildiler.  Burada millet meclisi 

üyelerinden ve Komüniski-Komüneski Eğitim Enstitüsü başkanı 

“Prof. Dr. Anton Uhlir” aşağıdaki nutku okudu: 

“Bugün içerisinde aziz misafirlerimizi selamlamakla övündüğümüz 

Ortaokullar Sergisi Çekoslovak Ortaokul öğretmenleriyle Komüniski-

Komüneski Eğitim Enstitüsü, Eğitim ve Milli Kültür Bakanlığı’nın 

ortak çalışmaları sayesinde ortaya çıkmış, öğretmenlerin ve 

öğrencilerin birlikte çalışmasının mutlu bir tablosudur. Bu sergi 

yalnızca seyir ve seyredilmek üzere hoşa gidecek birtakım nesnelerin 

bir araya gelmesinden ortaya çıkmamıştır. Belki Çekoslovak 

öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatını, çalışmalarını ve ilmi 

birikimlerini doğru şekilde ve gerçeğe aracılık etmek amacıyla 
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oluşturulmuştur.  Burada göreceğiniz öğrenci defterleri, şemaları, 

resimleri, el işleri ve diğer şeyler en mükemmelleri arasından 

seçilmemiştir. Sergilenenler ortalama eserleri göstermektedir. 

Bizim eğitimimizin eski bir geleneği vardır. Kadim Latin Manastır 

Okulları ve şehir okulları daha çağların başlangıcında bir derece 

mükemmeliyete ulaşmışlardı. Dördüncü Karl 1348 senesinde Pers 

Ülkesi üniversitesini taklit ederek Prag Üniversitesi’ni -ki o üniversite 

ortalama Avrupa’da ilk üniversitedir- açılınca bahsi geçen okul 

tarafından hazırlanmış birçok öğrenci buldu. 

Bu üniversite bütün Almanya İmparatorluğu’na mahsus olmakla 

beraber Çek öğrenci de az bir zaman zarfında yalnız sayıca değil 

manen de bir değer kazandı. Janhus Hayrinimos fon Prag, Yakoben 

gibi meşhurlar şahısların yetişmiş olması bunun açıkça ispatıdır. 

Stitny’nin ve özellikle derin bir düşünür olan Chelcicky’nin namı, 

diğer memleketlere kıyasla bu memlekette eğitimin halk tabakaları 

arasında ne kadar fazla nüfuz ettiğini göstermeye yarar. Diğer 

memleketlerde bilim adamlarının çoğunun meşgul olduğu konular, 

memleketimizde sıradan halkın manevi gıdası makamına geçti. 

Halçiteski’nin manevi babası olduğu (Biraderler Birliği) tarafından 

kurulan numune mektepleri, sonradan gelişen eğitim öğretimin 

esaslarını hazırladı. Bu heyetin saygın üyelerinden olan yeni eğitim 

sisteminin kurucu meşhurlarından olan Jan Amos Comenski 

eserlerinde aslında kendi vatanının eğitim ve öğretimini yükseltmesini 

amaç edindi. Fakat Çek devletinin üzücü işgalinden sonra kendi 

hayallerinin yüce vatanında araştırılması imkânının kalmamış 
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olduğunu görerek yabancı ülkelere ilticaya mecbur oldu. Oralarda 

kendisine dünya çapında şöhret kazandıran eserini yayınladı. 

Siz, sergide Komüniski’nin Latin okullarına tahsis ettiği çalışmanın 

eserlerini göreceksiniz. Ve yine burada, yabancı kültürlerin baskısı 

neticesinde gösterdiği gelişmeleri dahi göreceksiniz.  

Kilise okulları, özellikle Cizvit okulları ikinci Josef’in yabancı 

unsurları Almanlaştırmaya uğraştığı devre ve okulların 

cismanileştirilmesi için yapılan tecrübeler, eğitim hayatımızda dikkate 

değer izler bırakmıştır. Ortaokullarımızın kaderi memleketimizin 

maruz kaldığı siyasi felaketlerin bir yansımasıdır. 1848 senesinde 

Bonitz ve Exner bakış açısından dikkate değer olan bir teşkilat tasarısı 

sayesinde Latincenin özellikle hâkim olduğu eski altı sınıflı kolejler, 

iki klasik lisana dayanarak genel bilgi veren okullar haline 

dönüştürüldü. Bu suretle Çek Milleti, eğitim alanında kendi milli 

hukukunu tanıtmak amacını takip ediyordu. Ortaokul, milletin 

ekonomik güçler ve düşünce hayatının zenginleşmesinde –bazı 

zorluklarla karşılaşmakla birlikte– büyük işler başardı. Alman veya 

Avusturya maskesi tahtında Çek Milleti ruhen gelişiyor ve 

öğretmenler yapılan takiplerin tehlikesine rağmen takdire şayan bir 

cesaretle milletini idrak eden yeni nesiller yetiştiriyordu. İşte böylece 

iki kafalı kartalın kötü bakışları altında Çek ilim ve kültürü hazırlandı.  

1907 senesinde eski “teşkilat projesinin” kısmen düzenlenmesi ve 

uygulanması fırsatı doğunca bağımsız Real okullarının kurulması, 

diğer Real Gimnazyum ve Refom Real Gimnazyum şekillerinin 
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oluşturulması imkânı ortaya çıktı. Bu sırada Krizek ve Dritna gibi 

meşhur Çek pedagogları ortaya atıldılar ve Avusturya okullarının 

teşkilatını etkilediler. Mazarik tarafından eğitim öğretim görmüş olan 

Çek öğretmenleri okul salonlarına yeni bir ilim ve felsefe ruhunu 

naklettiler.  

1917 senesi inkılabı Çek orta öğretimine yeni sorumluluklar verdi. 

Öncelikle eski idarenin ihmal ettiği Çek enstitülerini yeniden hayata 

geçirecek ve özellikle yeniden Çekoslovak okulları kuracak olan bir 

idare okulları teşkilatının oluşturulması zorunluluğu ortaya çıktı. Bu 

mesele güzel bir şekilde halledilmişse bunu Çekoslovak 

öğretmenlerinin fedakârlıklarına ve anlayışlarına borçluyuz. Serginin 

eğitim teşkilatı dairesinde ortaöğretiminizin hali hazırını 

görebiliyorsunuz; siz orada sergilenen haritalardan okulların nasıl yer 

değiştiğini ve keza cumhuriyetin, milli azınlıklara mahsus okullara ne 

büyük önem verdiğini göreceksiniz. Aynı zamanda, gelişme tarzının 

gösterdiği istikamette fakat yine çağa uygun demokratik ve liberal 

esaslara dayanarak orta öğretimin ıslahı için ne kadar büyük bir 

gayretle çalışıldığını gözlemleyeceksiniz. Çeşitli layihalardan 

çıkarılan birçok diyagram, okulun ıslahına dair yazılmış birçok kitap 

ve makale bu işin ne kadar büyük bir ilgiyle takip olunduğunun ispatı 

için yeterlidir. 

İşte size arz ettiğim bu sergi bizim ortaöğretim sahasındaki 

çalışmamızın bir aynasıdır. Diğer şubeler, öğrenci ve öğretmenler 

tarafından okul dâhilinde ve haricinde oluşturulan eşyaya tahsis 

edilmiştir. Orada öğrencinin ödev defterlerini, resimlerini görürsünüz. 
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Bundan başka sanayii (sanat) dersliklerinde öğrenci tarafından yapılan 

eşya sergilenmiştir. Son yüzyılda yayılan “emek mektebi” prensibi 

gösterişten ibaret olan birtakım zorluklara rağmen bizim halkçı 

zihniyetimize denk gelmektedir. Bizim orta ve yükseköğretim 

öğrencimiz büyük batı devletleri öğrencilerinin aksine çoğunlukla 

halk tabakasına mensup ailelerden çıkmaktadır. Bu okullar 

öğrencisine yapılan sosyal yardımlar– ki bunların üzüntü verici 

sonuçlarını ve zorluklarını okul sergisinde göreceksiniz– dikkat 

çekicidir.  Bundan başka öğrencinin okul dışında oluşturduğu özel 

işler edebi ve güzel tecrübeler gençlerin zihinlerini meşgul eder. Bu 

kolleksiyonlar çocuk ruhuyla ilgili zengin bir araştırma kaynağı 

olabilir.  

Serginin teşkilat kısmı, özellikle öğretmenlerin özel olarak 

oluşturdukları dikkate değer bir vesikadır. Vaziyetler dolayısıyla 

Çekoslovak öğretmenleri çalışmalarını genellikle okul dışında da 

kapsamak mecburiyetindedirler. Bizim vazifemiz öğretmenlerden, 

onların halk eğitimiyle meşgul olmalarını, sosyal ve edebi 

faaliyetlerde bulunmalarını istemektir. Meşhur bilim adamlarının 

birçoğu lise öğretmenleri arasından yetişmiştir. Burada çeşitli firmalar 

tarafından sergilenen ders aletlerinin yer aldığı bölümü de ayrıca 

dikkatle ziyaret etmek gerekir. Biz daha önce ders aletlerimizi 

Avusturya’nın başkentinden getirtmek mecburiyetindeydik. Ancak 

birkaç Çek firması Viyana ticarethanelerinin rekabetine karşı 

durabiliyordu. Hâlbuki şimdi burada gördüğünüz ders aletlerinin 
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tamamı okullarda yapılmıştır. Esas itibarıyla yabancı ürünler sergiye 

kabul edilmemiştir.  

Ortaöğretim sergisi her Çekoslovak hükümetinde bu türden yapılan ilk 

sergidir. Mükemmel olduğu iddia edilemezse de tarafsız ve ciddidir. 

Muhterem madam ve mösyöler, aziz meslektaşlar, cümlenize hoş 

geldiniz diyorum. 

* 

*          * 

 

Tiyatro 

Bu akşam kongre üyeleri tiyatroya davetliydiler. Şehir tiyatrosunda 

Çeklerin en meşhur bestekârlarından Smtena’nın (Prodana nevesta) 

yani “satılmış nişanlı” nam operası temsil olunuyordu. Eserin sanat 

değeri yüksek olduğu gibi aktörlerin oyundaki yetenekleri de alkışları 

doğuruyordu. Smetana 1824 senesinde doğmuş 1884 senesinde 

Prag’ın Mecanin hastanesinde vefat etmiştir. Birçok müzik eserinin 

yazımında başarılı olmuş ve (satılmış nişanlı) operasını 1866 

senesinde kaleme almıştır. 
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Kongrenin Açılışı 

Bu sabah saat 10 civarlarında Prag Belediyesi tarafından inşa 

ettirilmiş olan merasim dairesinin (Obecni Dum) sematana salonunda 

uluslararası mektebi taliye kongresi gösterişli bir şekilde açıldı.  

Resmi açılışta Çekoslovak Eğitim Bakanı Mösyö Bechyne 

Uluslararası Ortaokul öğretmenleri federasyonunun idare heyeti, 

Çekoslovak Öğretmenleri Cemiyeti İdare Heyeti Prag’daki yabancı 

devlet elçilerinden bazıları, diğer bakanlıkların temsilcileri üniversite 

öğretmenlerinden ve Bilimler Akademisi üyelerinden bazıları ve 

yabancı ülkelerden kongreye gelen delegeler hazır bulundular. 

Çekoslovak Öğretmenler Cemiyeti başkanı Mösyö Doktor (Dr.Frant 

Zakavec) Fransızca uzun bir nutuk okuyarak kongreyi açtı. Nutkun 

kısaca özeti şudur:  

Şimdiye kadar olan kongreler daima komşu memleketlerde; Belçika, 

Fransa ve Luxemburg’da toplandı. Bu defa toplanan kongre 

delegeleri, Avrupa’nın ortasında yeniden hayat bulan Çekoslovak 

Cumhuriyeti’nin kalbi konumunda olan Prag şehrine gelmek için uzun 

mesafeler kat etmek ve birçok sınırlar aşmak zorunda kaldılar. Prag 

hala dedelerimizin adlandırdığı gibi bir “Slav Prag’ıdır.” Bugün, 

dünyada öncekine göre bir sakinlik meydana geldikten sonra Prag 

daha geniş anlamıyla bir Slav şehri olmak için çaba sarf etmektedir. 

Hayatlarını faydalı işler yapmaya adamış ve bizim de şefkatle ortak 

olduğumuz Rusları bugün kendimizden saymaktayız. Ak dağ 
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(Vaisenberg) savaşından sonra biz de aynı sona yakalanmıştık. Bunlar, 

içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla doğrudan doğruya kongre 

mesaisine katılmazlarsa bizim en aziz misafirlerimizdir.  

Biz yeniden kurulan Lehistan’daki kardeşlerimizin uluslararası büroya 

dâhil olduklarını öğrenmekle mutluyuz. Böylece siyasi olarak bağlı 

olduğumuz Yugoslavyalı kardeşlerimizi burada görmekle iftihar 

ediyoruz. Uluslararası büroya dâhil olan Slav öğretmen cemiyetlerinin 

birlikte çalışmalarında faydalı sonuçlar meydana geleceğini ümit 

ediyoruz. Kongrede Bulgar Hükümetini temsil eden bilim adamını da 

hürmetle selamlarız. 

Çekoslovakya’daki Alman meslektaşlarımız ayrı bir cemiyet kurdular 

fakat uluslararası büronun nizamnamesi her memleketin yalnız bir 

öğretmenler cemiyeti aracılığıyla temsil esasını kabul ettiğinden 

Alman Öğretmenler Cemiyeti, Çekoslovak öğretmenler cemiyetine 

katılmayacak olursa resmen tanınmayacaktır. Biz onları misafir 

sıfatıyla kongreye davet ettik. Eğer gelmişlerse karşılamada 

uluslararası büronun kucağında bütün milletlerin ortak 

çalışabileceklerine bir delil sayarak kendilerine hoş geldin deriz.  

Kendisiyle cidden iyi geçinmek istediğimiz komşumuz Avusturya 

delegesini de ayrıca selamlarız.  

Çekoslovak Öğretmenler Cemiyeti, bu defaki kongrenin düzenlenmesi 

görevinin kendisine verilmesinden dolayı bir övünç duyar.  
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Öğretmenler cemiyetimizin kırkıncı yıl dönümü şenliğinin aynı yıla 

tesadüf etmesi kongrenin önemini ayrıca arttırmaktadır. Bundan kırk 

sene önce öğretmenler cemiyeti ilk kurulduğunda böyle şerefli bir 

görevi yerine getireceğini hayal etmemiştik. Bizim sizi dört bin 

Çekoslovak öğretmen adına Prag’da selamlamakla ne büyük bir 

kıvanç duyduğumuzu hayal edebilirsiniz. Bugün bize bu şerefi nasip 

edenlerden birisi bizim hürriyetimiz için çalışan cumhurbaşkanımız 

Profesör Tomas Garig Mazerik’tir. Birçoğumuzun öğretmeni olan 

kıymetli âlim bu kongreyi himayesi altına aldığından dolayı cümlemiz 

kendisine teşekkür borçluyuz. 

Prag kongresine katılan bütün yabancı delegelere teşekkür ederiz. 

Çekoslovak hükümeti temsilcilerine ve özellikle bu kongrenin 

düzenlenmesi konusunda kıymetli yardımlarda bulunan ve bugün 

katılımıyla toplantımızı şereflendiren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı 

cenaplarına ayrıca teşekkür ederiz. 

Aynı şekilde merasim dairesini mesaimize tahsis eden ve eski 

belediye binasında bizi kabul edecek olan belediye meclisine teşekkür 

ederiz. Katılımlarıyla kongreye şeref veren bütün cemiyetlere 

Çekoslovak Bilimler ve Güzel Sanatlar Akademisi’ne, Üniversite ve 

Yüksek Sanayi Enstitülerine, Prag Fransız Enstitüsüne, Cumhuriyetin 

mülki ve askeri memurlarına, bu merasime katılan bütün cemiyetlere 

teşekkür ederiz. 
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İnsanların kutladıkları şenliklere biraz acılık karışır. Elem verici bir 

görevin yerine getirilmesi için ölülerimizi düşünmek 

mecburiyetindeyiz: Uluslararası büronun kurucusu Viktor August 

Wittmann’nın cemiyetimizin fahri üyelerinden Karl Klosturman ve 

Adolf Hayduk’un isimlerini hürmetler anıyoruz. 

Bu ilmi kayıptan dolayı, bütün kuvvetini milletimizin eğitimine 

adayan onursal başkanımız ve lise öğretmenlerinden biri olan Prag 

Üniversitesinde Fahri Profesörü unvanını kazanan ve “Çek 

Krallığında Şatolar ve Kaleler” isimli ünlü eserin yazarı ve bu defa 

sekseninci yaşını idrak eden August Sedlacek ile iftihar ediyoruz.  

Milletin hayatında bir profesörün faaliyetleri geniştir ve ürün 

vermektedir.  Denis ve kültürden Mazerik’e gelinceye kadar 

yüksekokul öğretmenlerinin Çek tarihinde oynadıkları rolü tasvir 

etmiştir. İlkokul öğretmeninin yaptığı hizmet de bundan aşağı değildir. 

Ortaokul öğretmenlerinin önemini inkâr etmek sahte bir tevazu olur. 

Her şeyden önce geçen asırda Çekoslovak milletinin kültürü ve siyasi 

istiklali için lise öğretmenleri çok çalışmışlardır. 

Sonunda milli fikri üstün gelse bile, bu üstünlük, milletin bütün 

ihtiyaçlarını tatmin edemez. Palacky dünyanın müstakbel teşkilatını 

haber vermiştir. Jungmann, Neruda Vrzhlicky Çekoslovak milletine 

medeniyetler âleminin geniş pencerelerini açmıştır. Bu kimseler 

kendilerinden önce yaşamış olan Jan Amus Komenski’yi örnek kabul 

edilmiştir. Komenzki’nin fikirleri bizim milli uyanışımız zamanında 
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Kant, Gothe, Shillerg gibi diğerlerinin çalışmalarını takdir eden hakiki 

Almanlar sayesinde tekrar bize gelmiştir. 

Aşırıya kaçmak veya zayıflığı dolayısıyla kusurlar olabilir. Her 

ikisinin de tarihte çeşitli meseleleri vardır. Milli mizaçların bu 

uygunsuz karşılanan harplere mâni olması dolayısıyla “uluslararası” 

dava olabilir. Biz henüz müthiş bir tufandan kurtulduk. Artık bir 

ikincisine atılmak istemeyiz. İnsaniyet sözünden bir şey çıkmaz, diyen 

sesler ara sıra yükselse bile zamanın geçip gitmesi ile bundan istenilen 

amaç meydana gelecektir. Hiç olmazsa zaman zaman insanların 

beyinlerini sağlam ve taze bir enternasyonalizm havasıyla 

havalandırmalı. Fakat öyle bir enternasyonalizm ki korkutmasın, 

barıştırsın, ayırmasın, birleştirsin. Bu enternasyonalizm yabancı 

memleketleri ziyaret, yabancı dillerini tahsil, edebi eserlerini 

inceleme, kongrelere kabul olunması sayesinde anlaşma ve uzlaşmaya 

bir vesile olsun! 

Gelecek savaşların önüne geçmek lazımdır. Bu hususta öğretmenler 

verimli faaliyetler ortaya koyabilirler. Gençlere okuttuğumuz bütün 

dersler: lisanlar, tarih ve diğerleri… Öğretmenin elinde bir muhabbet 

ve onarma aracı olduğu gibi düşmanlığı telkin ve tahrip edici de 

olabilir. 

Gelecek savaşların yeniden meydana gelmesine imkân bırakmamalı, 

elimize verilen gençleri öyle terbiye etmeliyiz ki, bir gün gelip de 

onlar birbirlerini öldürmeye kalkışmasınlar. Tarih ve matematiğin 

eğitiminde âlemin ahengini oluşturmaya çalışan daha üstün bir şey 
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vardır ki; o da hakiki ahlak, insaniyet, vicdan temizliğinin güzelliği ve 

karakterdir. 

Çocuklara öğrettiğimiz ilimler ve hazlarla hakiki insaniyet fikrini 

aşılarsak milletler arasında menfaatler oluşmasına ve savaş ilanına 

engel oluruz; hiç olmazsa bu mücadeleyi ilmi ve ahlaki bir sahaya 

nakletmiş oluruz. Manevi silahlarla mücadele edelim! Bundan kimse 

zararlı çıkmaz çünkü şairin dediği gibi; 

 “Nur ölmez! Yalnız daha büyük, 

 Daha büyük, daha büyük bir nur  

 Karşısında sönük kalır! “ 

 Profesör Jacavatis’in nutku şiddetle alkışlandı. 

 

Eğitim Bakanı Yehiniyan’ın Nutku 

Sonrasında Çekoslovak Eğitim Bakanı söz aldı:  

Muhterem kongre! 

Uluslararası Ortaokul kongresine gelmiş olan yabancı delegelere ve 

saygıdeğer misafirlerimize, cumhurbaşkanı adına ve Çekoslovak 

hükümeti eğitim bakanlığı adına hoş geldiniz diyoruz.  
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Birinci Dünya Savaşı’ndan beş sene uzaklaştığımız halde hala onun 

yankılarını işitiyoruz. Avrupa’daki devletlerin birbiri arasında ve diğer 

kıtalardaki bazı devletler arasında da önemli fikir ayrılıkları ve hatta 

düşmanlıklar mevcuttur. Bu itibarla, biz milletleri ve devletleri 

birbirine yaklaştırmaya yönelik olan her girişimi selamlarız. Sizin 

kongrenizi de böylece selamlarız. Her ne kadar sizin işiniz, doğrudan 

doğruya devletlerin siyasetiyle ilgili değilse de gelecek nesilleri, 

vatandaşları yatıştırmak görevi sizin elinize verildiğinden bugünkü 

öğrencileriniz gelecekte memleketin siyasi, iktisadi ve kültürel 

idaresini eline alacaklardır. 

Eğer dünyanın vaziyeti düzelecekse –ki benim kanaatim bu yöndedir– 

öncelikle milletin zekâsını meydana çıkaracak oluşumu mümkün 

olduğu mükemmeliyete kavuşturmak ve yetişmekte olan bütün 

gençlere mükemmel bir eğitim vermek gerekmektedir. 

İşte, sizler! Bu önemli vazifenin yapılmasına davetlisiniz! 

Feci geçen otuz sene muharebesi esnasında ve ondan sonra 

milletimizin evlatlarından biri, Komüniski, mekteplerin nasıl ıslah 

olunabileceğini düşünmüştür. Kongrenizin programına bakılacak 

olursa, sizin de bu ağır savaştan sonra, okulların birtakım vazifelerini 

nasıl yerine getirebileceklerini düşünmek ve halletmek amacında 

olduğunuz anlaşılıyor. Programınızın birinci maddesini lise 

öğretmenlerinin mesleki eğitim meselesi, dördüncü maddesini ahlak 

eğitimi meselesi oluşturuyor.  Bu iki madde arasında sıkı ve samimi 

bir ilişki oluşturulmasını arzu ederim. Şüphesiz her öğretmenin 
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bilgiyle donanmış olması gerekmektedir. Fakat malum, ne zaman 

kendi eğitim öğretimine insanlığa has ve ahlaki idealleri eksen kabul 

ederse ancak o zaman gerçek eğitimci olur. Liselerde öğrencisine 

yalnız yığın yığın bilgi vermeye çalışıp ahlak eğitimini ihmal edecek 

olurlarsa vazifelerini hakkıyla yerine getirmiş sayılmazlar ancak işini 

ilmine uyduran ve ahlak kurallarına rağbet eden kimselere ‘âlim’ 

unvanını vermeye kendimizi alıştırmalıyız. Her millete ve sonuç 

olarak tüm insanlığa bu yolda yatışmış bir gençlik hediye etmeliyiz. 

İşte bu, sizin sorumluluğunuzda oluşturulan, şüphesiz çok ağır, fakat 

hakikaten güzel ve bütün cemiyete şeref bahşeden bir vazifedir. Bu 

vazifenin güzel bir şekilde yerine getirilmesi için uğraştığınızı 

görmekle iftihar ediyoruz. Bu sahada büyük sonuçlar elde etmek için 

kongrenize samimi başarılar dilerim. Ben kendi milletim ve devletim 

adına, sizin milletleriniz ve devletleriniz adına nihayet insanlığın 

uygarlığı adına bu işte başarılı olmanızı temenni ederim! 

Eğitim bakanı tarafından Çek diliyle söylenen bu nutuk, Profesör 

Jacavotis tarafından okunan Fransızca tercümesi ile şiddetle 

alkışlandı. 

Bundan sonra Cumhurbaşkanı Profesör Mösyö Mazarik tarafından 

kongreye hitaben gönderilen mektup ve bunun Fransızca tercümesi 

ayakta dinlendi ve hararetle alkışlandı.  
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Cumhurbaşkanı Profesör Mazarik’in Mektubu 

Madamlar ve Mösyöler! 

Beni kongrenize davet ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. Açılış 

resminde bizzat bulunamayacağımdan kongreye katılanları ve 

özellikle yabancı delegeleri selamlarım. Pedagoji meselelerine en 

fazla yer ayırdığınız programınız, okulların ve eğitim hususlarının 

bugünkü ihtiyaçlarına ve isteğine denk gelmektedir. Ortaokul 

öğretmenlerinin eğitimi meselesi programın başına tesadüfen 

alınmamış. Ne derece hükümetler ve cemiyeti halkçılığa doğru 

giderse, ortaokullar o derece fazla değişikliğe uğramış olacaktır. 

Aristokratların çalışmak ve hâkim olmak amacına karşı; demokrasiye 

sevk eden bedeni ve fikri çalışmanın baskın çıkması gerekmektedir. 

Aristokrasi zamanından kalma olan eski ortaokul örneği bugün 

öğrencilerine birçok faydasız ve ölü şeyler öğretiyor zannediyorum. 

Ortaokulların hayatın bugünkü ihtiyaçlarına uyması gerekmektedir. 

Maksadım, ortaokulların gençleri yalnız ticaret ve sanayi gibi hayat 

işlerine hazırlayıcı bir kurum haline dönüşmesi değildir. Ortaokulların 

görevi düşünmeye, doğru düşünmeye, ilim çalışmalarına ve fen 

çalışmalarına alıştırmaktır. Düşünme, aslında bir çabadır. Ortaokul 

programına dâhil olan derslerin kıymeti yalnız uygulamalı bakış 

açısıyla değil, gençlerin düşünme becerilerini açığa çıkarma ve 

takviye ettirip ettirmemesi açısından da takdir edilmelidir. Ortaokul, 

bundan başka eğitime ve özellikle ahlak eğitimine kıymet ve önem 

vermelidir. Kongrenizin bu mesele ile meşgul olacağını sevinçle 
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görüyorum; ahlak eğitimi konusu bir cumhuriyet ve özellikle de bir 

halk cumhuriyeti için çok önemlidir. Gerçek demokrasi, ahlaki 

kuvvetlerin siyasi beraberliğinden meydana gelir. Ahlak eğitimine 

kıymet vermekle, aşırıya varan tek yön entelektüalizmin önüne 

geçilmiş olur. 

Ortaöğretim kültürünün enternasyonalize edilmesi tecrübelerini 

görmekle iftihar ediyorum. Çalışmalarınızın başarıyla taçlanmasını ve 

faydalı sonuçlar vermesini temenni ederim.  

Prof. Jean Claretie cumhurbaşkanına teşekkür edilmesini teklif etti. 

Teklif alkışla kabul olundu.  

Delegelerin Nutukları 

Bundan sonra hükümetler ve cemiyetler adına gelen delegeler kısa 

açıklamalarda bulundular; açıklamaya alfabetik sırayla başlandı.  

Öncelikle Belçika Ortaokul Sendikası Başkan Vekili Prof. Van Lede 

ve sonra Fransa hükümeti adına resmen delege olarak gönderilen Mr. 

Petit Dutaillis söz aldılar. Bahsi geçen kişi Prag şehrini çok öven 

açıklamalarda bulundu. Dün akşam seyrettiğimiz Sematana’nın 

operasını övdü. On sekiz devlet delegesinin Prag Kongresi’ne icabet 

etmesinin Çekoslovak Cumhuriyeti’ne karşı gösterilen bir ilgi eseri 

olduğunu açıkladı. Ortaokul meselelerinin öneminden bahsetti.  

Fransız Kolej Öğretmenleri Cemiyeti adına Mösyö Raby kongre 

görüşmelerinin yalnız okul meselelerine özel kalmayıp medeniyet 
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sahasında da milletlerin yakınlaşmasında araç olması dileğinde 

bulundu.  

Lüksemburg delegesi Wagener iki devletin eski tarihi ilişkilerinden 

bahsederek Lüksemburg’un bu himayeye dördüncü Karl gibi bir 

hükümdar verdiğinden söz etti. 

Norveç Lise Öğretmenleri Cemiyeti delegesi Matmazel Valburg Otar 

Lehistan eğitim müfettişi Kwiatkowski ve diğer kişiler makama uygun 

kısa sözler söylediler. Yugoslavya delegesi Stefanoviç Slavlık 

damarına basarak biraz siyaset yaptı.  

Zeki Mesut Bey’in Nutku 

Biz, resmi açılışta böyle nutuklar söyleneceğini bilmiyorduk. Hemen 

Zeki Mesut Bey’le bir müsvedde kaleme aldık. Nutuklar milletlere 

göre alfabetik sırayla söylendiğinden T harfine sıra gelince Zeki 

Mesut Bey kürsüye çıktı; güzel bir ifadeyle şu anlamda bir nutuk 

okudu: 

Bakan efendi, Reis efendi, hanımlar ve efendiler öncelikle Türkiye’yi 

kongreye davet eden hazırlayıcı komite ile Çekoslovak hükümetine 

teşekkürlerimi takdim ederim. Türkiye ilk defa uluslararası eğitim 

kongresine katılmaktadır. Fakat bu Türkiye’nin bundan önceki 

kongrelerin çalışmalarına kayıtsız kaldığı anlamına gelmez. Sizlerce 

de pekâlâ bilinmektedir ki biz Türkler senelerden beri mevcudiyet ve 

istiklalimizi korumak için mücadelede bulunuyorduk. Bütün maddi ve 
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manevi kuvvetlerimizi ancak bu mücadelede başarılı çıkmak 

noktasında ve gayesinde harcanmıştı. Bugün Türkiye harici ve dâhili 

düşmanlarından kurtulmuş, serbest, bağımsız bir devlettir. Hükümeti 

en demokratik bir idare şekline sahiptir. Halk hükümetlerinin en 

birinci görevi halkı öğretim ve aydınlatma olduğu için Büyük Millet 

Meclisi Hükümeti de bu noktaya bütün dikkat ve gayretini tahsis 

etmiştir. Avrupa ilim ve irfanından yararlanmak için her türlü araca 

başvurduğu gibi dâhilen de eğitim ve okul teşkilatını düzenlemek için 

azami kudretini sarf etmektedir. Biz Türkler ümit ediyoruz ki; bu 

kongrenin çalışmalarından çok istifade edeceğiz. Memleketimize yeni 

ve güzel fikirler nakline ulaşmış olacağız. Kongrenin başarılarını 

temenni ederek cümlenizi gerek hükümetim ve gerek Türkiye 

öğretmenleri adına selamlarım. 

Yaşasın Uluslararası Eğitim Kongresi! - Yaşasın misafirperver ve 

serbest Çekoslovakya! 

Zeki Bey’in nutku iyi bir etki bıraktı ve şiddetle alkışlandı. 

Bu merasimin yapılmasından sonra Eskişehir belediye binasına 

gidilerek orada delegelere şehir adına hoş geldiniz denildi. Daha sonra 

belediye binası bahçesinde bulunan meçhul askerin kabri ziyaret 

edilerek çelenkler bırakıldı. Hazırlanan büfede kahvaltı edildi.  
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Ortaöğretim Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimi 

28Ağustos Salı. Öğleden sonra saat 15.00 

Baltat tarafından oturum açıldıktan sonra Brno şehrinde yeni açılan 

Mazarik Üniversitesi’nde bilim ve eğitim alanında eğitim veren 

Mösyö Chlup tarafından hazırlanan Fransızca rapor okundu. 

Açıklamanın özeti aşağıdaki gibidir:  

Son yirmi otuz sene zarfında ilmi eğitim, felsefeden ayrılarak şüphesiz 

kendi başına bir ilim haline gelmiştir. Fakat öğretmenlerin eğitimleri 

bu ilmin gerekliliklerine uygun olmaktan henüz çok uzaktır.  

Öğretmen olabilmek için iyi bir tahsil ilmi görmek kâfidir. İnançlar 

batılı öğretmenlerin pedagojik tahsillerinin gelişmesine engel 

olmaktadır. Öğretmenin kendi manevi sevklerine özgü en iyi eğitim ve 

ders verme esaslarını keşfedebileceği sanılıyor; manevi eğitim ve 

eğitim teşkilatı hakkında sığ bir bilgiye sahip olması kâfi görülüyor.  

Ortaokullarda verilen eğitimin genel yapısını göz önüne getirecek 

olursak, haddinden fazla yüklü programlarda, gençlere birbirine bağlı 

olmayan birçok dağınık bilginin verildiğini görürüz.  

Okul, öğrencilere genel eğitim prensiplerini aşılayacağı yerde onları 

bir kısım ilimlerde uzmanlaşmaya ve diğer bir kısım ilimleri ihmale 

sevk ediyor.  
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Programların içine alınan maddelerin seçilmesinde ve 

düzenlenmesinde nicelik ve keyfiyet itibariyle insanlık bilgisinin bir 

rütbeler silsilesine tabi olması, çeşitli bilgiler arasındaki karşılıklı 

ilişkinin korunması gereği ve bunların öğrencinin eğitiminde oynadığı 

rol dikkate alınmıyor.  

İşte bu sebepten öğretmenlerin eğitimlerini felsefeye ve sosyal hayata 

dayandırma gereği ortaya çıkıyor. İlimler, sınıflandırıldıktan sonra 

tayin eden amaç ve esaslara göre genel eğitim ve işlerin ihtiyacına 

göre, okutulan dersleri bir kere denetleme ve muayeneden geçirmek 

gerekecektir. Okullarda gıda makamında verilen felsefe dersi, genel 

eğitimde ahenk ve birlik oluşturacağı gibi, kapsamlı “le sentiment de 

l’universel” (evrensel duygu) meydana gelmesi dolayısıyla da her bir 

ilmin hissesine isabet eden kısmı tayin edecektir. 

Genellikle eğitim niteliği öneme sahip olan bu ilimlere ben güzelliği 

ve felsefe sanatını da ilave ediyordum. Birkaç öğretmenin aşk ile 

öğrencide meydana getirecekleri güzel sanatlarda derinleşme isteği 

eğitime uygulanacak olursa öğretmenlerin pedagojik tahsiline çok 

yardım edilmiş olur. 

Felsefi ilimlerin yanı başında, öğretmenlerin pedagojik hazırlığına 

yardım edecek diğer ilimler de vardır ki, bunlar da tabii ilimler manevi 

ilimler (science de l’esprit)dir. Bu sahalarda üretilen neticeleri lise 

öğretmeninin bilmesi gerekmektedir. 
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Okul öğrencisi, psikofizik bir organizmadır. Öğretmenin bunu 

esasından tanıması lazımdır. Son zamanlarda fizyoloji, biyoloji ve 

psikoloji araştırmaları ve tecrübeleri seri bir ilerlemeye ulaştı. Bu 

ilimler hakkında genel bilgiye sahip olmayan bir öğretmen, çocukların 

mizaçlarını, özelliklerini ve eksikliğini anlayamaz ve şahsi simalarını 

(physionomin propre) tanıyamaz. Üzüntüyle söylemeliyim ki birçok 

hatalarda bulunur. Çocukluğun ergenlik biyolojisi ve bünyesine göre 

ortaya çıkan gelen anatomik ve biyolojik değişimler, antropometrik ve 

pedometrik bilgi ‘sahi ilim pedagojisinin elifbası demektir. Okul, 

sağlığı korumanın başlıca maddelerinin bilinmesi, çocukların 

bedenlerinin, zekâ ve ahlaklarının sağlam bir şekilde muayene ve 

kontrolüne vesile olabilir. 

Biz burada öğretmen adaylarının uzun uzadıya yaşam bilimi tahsil 

etmesini kastetmiyoruz. Bu bölüm hakkında genel bir fikir sahip 

olması ve hayatın eğitime mümkün olan uygulama sonuçlarını bilmesi 

yeterlidir. 

Çocukların içgüdüsel davranışları, ruh sağlıkları, sosyalleştirilmesi, 

çocuk sosyolojisi bugün pedogoji incelemelerine esas kabul edilmiştir. 

Son zamanlarda psikolojinin yaptığı büyük ilerlemeler üzerine de 

dikkati çekmek gerekmektedir. Eski pedagoji genel psikolojinin 

verdiği fikirler ve yaptığı tariflerle yetiniyordu. Bugünkü pedagoji ise 

çocuk psikolojisi hakkında yapılan somut incelemelere “les etudes 

pedopsychologiques” ve öğrenci arasında bireysel farkların 

derinlemesine “examen psychologique des eleves” incelenmesine 
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doğru gitmektedir. Lise öğretmenleri öğrencinin vasfını, fikir ve 

ahlaklarını daha iyi anlamak isterlerse Catell, Binet, Stern et 

Meumann tarafından öğrenci üzerinde yapılan incelemeler ve 

tecrübeleri takip etmek mecburiyetindedirler.  

Bundan başka lise öğretmenlerinin eğitimi, genel kurallara ve 

okuttukları dersin özel kurallarına hâkim olmaları ve okulların 

organizasyonunu bilmeleri gerekmektedir. Okuttukları dersin 

kurallarının genel ve özel olarak ayrılması mümkün değildir. 

Tecrübenin verdiği neticeye göre ilmi bir şekilde tespit edilmelidir. 

Öğrenciye iyi bir biçimde ders vermek ve öğretebilmek için 

öğretmenin kendi vazifesinin amacına nüfuz edebileceği noktayı 

bilmesi lazımdır. Bu da ancak çocuğa verilecek şu veya bunla ilgili 

bilgiyi elde etmekle olmaz. Belki bu bilgiyi alacak olan öğrencinin 

kişisel özelliklerini bilmekle olur. 

Hâlihazırda öğretmen adaylarına verilen eğitim kâfidir. Çünkü 

öncelikle bugün öğretmen adaylarına verilen pedagojik bilginin büyük 

kısmı teoriktir. Bugün yine diğer kısımların zararına olarak eğitim 

tarihine daha ziyade önem verilmektedir. Bu ise hafızaya birçok 

isimler ve tarihler yüklemekten başka bir işe yaramıyor. Eğitim 

tarihinin “histoire de l’education” yerine eğitim tarihinin felsefesini 

“Cours de la philosophie de l historie de  l’education” yani eğitimi 

açıklayan başlıca fikirlerin öğretimi daha yerindedir. 
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 Bundan başka ben öğretmen adaylarının 

 Teorik psikoloji “La psychologie theorique” 

 Çocuk psikolojisi “La pedopsychologie” 

 Öğrenci psikolojisi “La psychologie de eleve” 

 Birey Psikolojisi “La psychologie” 

 Deneysel Pedagoji “La pedagogie experimentale” 

 Okumalarını gerekli görüyorum.  

Öğretmen adaylarını gerçek hayat tecrübeleriyle temasa geçirmek için 

acele edelim. Laboratuvarlarda kendi uzmanlık dairesinde eğitimsel 

tecrübelerde bulunsunlar, üniversitelere eklenmiş uygulama okulları 

yapalım. Orada gençler ilk ders verme tecrübelerinde bulunsunlar 

çünkü bir genç öğretmen ancak karşısında öğrenci bulunduğu zaman 

onlara hitap etmek ihtiyacı duyar. Eğitim ve öğretime bağlı görevleri 

içeren bir kütüphanenin oluşturulması öğretmen adaylarının 

eğitimlerinin tamamlanmasına hizmet eder. Bütün öğretmen adayları 

burada çalışmaya koşmalıdırlar. Bizde lise öğretmenleri yetiştirecek 

olan yüksek öğretmen okulları henüz tesis edilmemiştir. Öğretmen 

olmak isteyen öğrenci,  üniversite derslerini takip ediyor. Sırf ilim 

çalışmaları ve fende bulunmak isteyen öğrenci ile sonradan öğretmen 

olmak isteyen öğrenciyi birbirinden ayırmak ve buna göre ders 

vermek zamanı gelmiştir. 
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Profesör Mösyö Hulupek’in raporundan sonra lise müdürü ve 

Prag’daki Komeniyus Eğitim Enstitüsü üyelerinden Mösyö 

Vanura’nın öğretmenlerin eğitimleri ile alakalı Fransızca raporu 

okundu. 

Bu raporun özeti aşağıdaki gibidir:  

Öğretmen başarısını sağlayan iki şey vardır: Aşk ve ilim. Öğrencisine 

kendi zekâ ve kalbinin sevgisini bolca veren bir profesör bir elit 

yetiştirmek şansına daha fazla sahiptir. Aksine yetenekten ziyade 

kazanç temini amacıyla mesleğe girenlerin öğrenci üzerinde bir ahlak 

etkisi olamadığı gibi böyle kimseler görevlerinde de başarılı 

olamazlar. Diğer taraftan acemi bir öğretmenin yapmaya başladığı 

ders verme tecrübeleri de öğrencinin zararına olur. 

Öğretmenlerin öğrencisine kuvvetli bir ilim tahsili vermesi kâfi 

değildir. Onların eğitimleriyle de meşgul olması zaruridir. Bu asıl 

vazifeyi yerine getirebilmek için öğretmenin ilim tahsili ile birlikte bir 

de eğitim tahsili alması lazımdır. 

Ortaöğretim öğretmenleri bir taraftan üniversitede pedagoji teorisi 

görmeli, diğer taraftan seminerlerde ve staj esnasında uygulamalar 

yapmalıdır. 

Öğretmen adaylarının eğitim tahsillerini yükseltmek için takip 

edilecek eylemsel yol hangisidir? 
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Birtakım kimseler teorik olarak şöyle düşünüyorlar: Öğrenci öncelikle 

uzmanlaşmak istediği ilimlere ait bilgileri üniversitede alsın. Bunun 

nihayetlenmesinden sonra ayrıca ilmi eğitiminin teori ve uygulamasını 

görsün. Bu teklife karşı iki itiraz dile getirilmektedir:  

1- Üniversitedeki ilim tahsili tamamlandıktan sonra 

verilecek eğitim dersleri, öğrencinin tahsil süresini bir sene 

daha uzatmış olacak ve bu sürenin terfi kademelerine etkisi 

olmayacaktır. Bu teşkilat, öğrencinin esasen fazla olan 

ekonomik güçlükleri artıracaktır. 

2- İlmi eğitimin teori ve uygulamasını birbiri üstüne bir 

sene gibi nispeten dar bir zamana sıkıştırmak öğrenci üzerinde 

yapılacak fikri ve ahlaki etkilerin kuvvetini azaltacaktır. 

Bundan ötürü meselenin çözülmesi için başka bir teklif dile getiriliyor 

ve deniyor ki, öğrenci dört sene devam eden üniversite tahsili 

sırasında uzmanlık dersleriyle beraber teorik eğitim derslerine devam 

etmeli; alınan bilgiyi kuramsal seminerlerde ve pedoloji enstitülerinde 

tamamlamalıdır. Usul hakkındaki bilgilerini de yeterli bilgiye sahip 

lise öğretmenleri tarafından seçilecek okutmanların derslerini dinleme 

sayesinde almaya başlamalıdır. 

Bundan sonra öğretmen adayı tecrübe görmüş bir öğretmenin yanına 

verilerek kendisine asgari saat ders verilmeli; stajyer öğrenci kendi 

öğretmeninin ve kendi alanına yakın derslerin öğretmenlerinin 

derslerine girmek mecburiyetinde olmalı ve devama mecbur olduğu 

saatler orta öğretim kanununa göre düzenlenmelidir. Acemi 
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öğretmenleri yetiştirmekle yükümlü olan eski öğretmenlere de bu 

hizmetlerine karşılık ölçülü bir ücret verilmelidir. Okul müdürü de 

öğretmen adaylarını idare işlerine alıştırılmalıdır. 

Staj süresi bir sene devam etmeli, öğrenci uygulamada başarılı 

olamazsa altı ay daha uzatmalıdır.  

Staj sürecinin sonlanmasından sonra öğrenci ilmi eğitim sınavına 

girmelidir. 

Sınava giren öğretmen şu suretle teşekkül etmelidir: 

1. Uzmanlık derslerinden sınav yapan yeterlilik heyeti 

başkanı 

2. İlmi eğitim hocası 

3. Öğrencinin uzmanlık dersinin okutmanı 

4. Öğrencinin uzmanlık dersinin bir öğretmeni 

Sınav soruları ilmi eğitim, ders verme usulleri ve eğitim teşkilatı 

konularından seçilmelidir. 

Bu tarafta yapılacak düzenlemelerden aşağıdaki faydalar meydana 

gelecektir:  

1. İlmi eğitimin dört seneye dağıtımı, bilginin derece 

derece tamamlanması ve hazmedilmesine yarayacaktır. 

2. Hâlihazırdaki eğitim kanunu, staj senesinin önceki terfii 

senelerine ithal edilmesine engel teşkil etmemektedir. 
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Bu iki raporun okunmasından sonra yapılan görüşmeler sırasında 

açığa çıkan fikirlerin özeti aşağıdadır:  

Ukrayna mültecilerinden Matmazel Rusuva söz alarak öğretmenlerin 

bir pedagoji enstitüsünde dört senelik bir meslek tahsili görmelerinin 

yerinde olacağını ve üniversitelerde laboratuvara sahip bir psikoloji ve 

pedagoji bölümünün oluşturulmasının gerekliliğini hararetle savundu. 

Bulgaristan Prag Elçisi ve Sofya Üniversitesinin eğitim ve psikoloji 

hocası Govsipodin Mihaliçof, Sofya Üniversitesinde öğretmen 

adaylarının iki senelik stajları süresince genel ilmi eğitim ile 

katıldıkları ettikleri ilim şubesinin ders verme usullerini gördüklerini 

ve bundan fevkalade istifade ettiklerini beyan etti. Mösyö Veits 

(Çekoslovakya) ortaokul öğretmenlerini hazırlamak için 

üniversitelerde seminerlerin ve yine üniversitelere bağlı uygulama 

liselerinin kurulmasını inceleme seyahatleri için hükümetlerin ödenek 

vermesini; uygulamalı ilmi eğitim laboratuvarlarının kurulmasını 

sözün kısası profesörlerin pedopsikolojinin ilerlemesini takip 

edebilmeleri için gerekli olan araçların hazırlanmasını talep etti. 

Mile Renauld (Fransa) Fransa’da ortaokul öğretmenlerinin hiçbir 

eğitimsel tahsil görmediklerine dikkat çekti. Kendisinin tabiri 

gereğince bu vahşi halden gençlerin pek ziyade mustarip olduklarını 

kaydetti. 
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Mr. Cisek (Çekoslovakya) kendisinden önce söz alan konuşmacıların 

görüşlerini onayladı ve şiddetle savundu.  

Mr. Fedel (Fransa) söylenen sözlere katılmadığını ve öğretmenlerin 

önceden bir eğitim görmelerinin lüzumuna inanmadığını belirtti ve 

dedi ki; bütün pedagoji kuralları birkaç dakika zarfında 

öğrenilebilecek birkaç reçeteden ibarettir. Meslektaşlarından 

birçoklarının da genel kültür elde etmelerinden başka bir şekilde 

öğretmenlerin hazırlanmasını kabul etmedikleri fikrinde olduğunu 

söyledi. 

Mösyö Feretti (İtalya) görüşmeler sırasında birkaç kere söz alarak şu 

fikri savundu: Ortaokul öğretmeni, bilgiyi gençlere hep dogmatik bir 

şekilde yani hazır olarak vermektedir. Hâlbuki ilmin yalnız kısmen bir 

kıymeti vardır ve ilimler daima gelişmektedir.  

Her öğretmen, ilmin bugünkü bitirme derecesine erişmek için 

insanlığın bin güçlükle geçtiği yolları, geçirdiği safhaları, çoğunlukla 

düşmüş olduğu zorlukları bilmelidir. Netice itibariyle anılan 

öğretmenlerin bu felsefi ve tarihi gelişim usulünün incelenmesi 

suretiyle hazırlanmasını talep etti. Teklifiyle ilgili gerekli sebepler 

layıkıyla bilinmediğinden bu görüş dinleyiciler tarafından hayretle 

karşılandı.  

Mr. Petit Duatillis (Fransa Eğitim Genel Müfettişi) bu görüşün 

tedbirle karşılanmasını ve kabul olunsa bile uygulama işlemi sırasında 

karşılaşılabilecek zorlukların dikkate alınması gerektiğini ileri sürdü. 
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Görüşmelerin bu safhasında başlıca iki görüş belirdi: Üyelerin 

birtakımı ortaokul öğretmenlerinin özel bir şekilde üniversitelerde, 

enstitülerde, seminerlerde veya uygulama liselerinde tahsil 

görmelerine taraftar oluyordu. Diğer görüş, bu teklifi hafife alarak 

öğretmenlerin bir defaya mahsus güçlü bir eğitimden geçirilmesi ve 

sonradan okutacağı dersler hakkında yeterli bilgiye sahip olması için 

yeniden bir eğitime tabi tutulmasını öneriyorlardı. Üçüncü görüş 

olarak Mösyö Frati’nin düşünceleri ortaya çıktı. Bununla beraber 

görüşmeler Fransızca ile gerçekleştiğinden ve hep önceden 

hazırlanmış notlar okunduğundan Frati’nin düşünceleri iyi 

anlaşılamadı. 

Daha sonra Fransa adına Mösyö Bertold Clavier ve Lüksemburg adına 

Kop,  Lehistan adına Navruçiniski söz aldılar. Bu iki görüşü 

anlatmaya uğraştılar.  

Nihayet “Fransız Kolej Öğretmenleri Cemiyeti” adına Mösyö Raby ve 

yine kolej öğretmenlerinden “Bülten Enternasyonal” müdürü Mösyö 

Clavier ile birlikte şu anlamda bir teklif sundu: “biz, ortaokul 

öğretmenlerinin pedagojik eğitim görmelerinin lüzumsuzluğuna dair 

lise öğretmenleri arkadaşlarımız tarafından sözü edilen düşüncelere 

hiçbir şekilde katılmıyoruz.” 
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Doğrusu pedagoji bilgisi iyi bir profesörün sahip olması, lazım gelen 

manevi baskıyı mutlaka temin etmez fakat en iyi ders verme 

şekillerini bulmak için büyük bir aşk ve imanla ilim çalışmalarında 

bulunan kimseler çalışmaların ve bunca nesillerden beri öğretmenlerin 

kazandığı tecrübenin neticelerini sonuçsuz ilan etmek çok aşırıya 

kaçan ve mağrurca bir hareket olur.  

Biz yalnız pedagojinin çok hâkim ve istila eden bir durum almasını 

arzu etmiyoruz. Federasyonumuz, daima, öğretmenlerin belli pedagoji 

ve psikoloji prensiplerini tahsil etmelerine ve özellikle tahsil ilimlerini 

uygulama ve faaliyet ile tamamlamalarına taraftar olmuştur.  

Bu mesele Fransa’da çoktan beri üniversite toplantılarını alakadar 

etmektedir. 1900 senesinde orta öğretim hakkında yapılan büyük 

anket sırasında bu mesele ortaya çıkmıştır.  

Compagnos de l’Universite nouvelle tarafından incelenmiştir. Milli 

Eğitim Heyeti ikinci başkanı ve Yüksek Öğretmen Okulu Müdürü 

Mösyö Ernest Lavist şöyle diyordu: Bizde profesör olmak için çok 

farklı kriterler bulunmaktadır. Bu nedenle iyi ders verme kabiliyeti 

olmayan bir kimse de profesör olabilmektedir. Bize çok şeyler 

öğretiyorlar; yalnız bütün bu öğrendiklerimizin başkalarına nasıl 

öğretileceğini öğretmiyorlar... Çocukları tanımadan onlara nasıl hitap 

edileceğini ve nasıl davranılacağını öğrenmeden, onların dikkatlerini 

tespit etmek ve idame ettirecek kanunları bilmeden hemen bizi ders 

verme süreci içine atıyorlar. 
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Birçok öğretmen, daha başlangıçta yanlış yola sapar ve daima bu yol 

da yürür. Diğer bir kısım ilk öğrencilerinin zararına olarak sanatlarını 

güçlükle öğretirler ve bu itibarla okullarımızın gerilemesine sebep 

olurlar.  

Bu derde çare bulan olmak için, her bir öğretmen adayı vereceği 

derslerle ilgili kuvvetli bir ilim tahsili görmelidir. Bununla beraber 

üniversitesinin son sömestrinde ilmi derslerle bazı teorik eğitim 

derslerini görmeye de mecbur edilmelidir. 

Ders vermenin uygulaması tarafı ise üniversiteyi tamamladıktan sonra 

tecrübeli bir öğretmenin yanında bir sene devam edecek olan staj 

süresince öğretilmelidir. Staj sırasında mezunlara maaş verilmeli ve 

aldıkları maaş emekliye ayrılma süresinin hesabında geçerli olmalıdır. 

Bu süre esnasında öğretmen adayının kendisini mesleğe hazırlamaktan 

başka bir meşguliyeti ve kendisinde müsabakaya katılma veya sınava 

girme gibi endişeleri olmamalıdır. Bu kişi asıl öğretmenin sadece bir 

yardımcısı olmalıdır. Sınıfta verilen dersi takipten sonra, öğretmenin 

yanına gelerek öğrencinin nasıl çalıştığına dair bilgi verir. Ara sıra 

öğretmeni ona bazı derslerin öğretimini havale eder. Vazifelerin nasıl 

düzeltileceğini ve öğrencilere nasıl sorular sorulacağını öğretir. 

Öğretmenin mazeret veya hastalığı halinde öğretmen yardımcısı daha 

ziyade öğrenciye mukayyet olabilir.  

Öğretmen adayı bu staj süresini tamamladıktan sonra öğretmenin, 

okul müdürünün ve bir genel müfettişin görüşü alınarak kendisine 

bağımsız ders verme yetkisi verilir.  
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Kongre azasından birçoğu bu beyanatı uygun bulan bir vaziyet aldılar. 

Çarşamba günkü celsede de devam eden münakaşaya son verilerek 

kongrece aşağıdaki temenni açığa çıktı:  

“Kongre, öğretmenlerin pedagojik eğitimleri hakkında gösterilen 

çeşitli görüşleri dinledikten sonra çeşitli fikirleri uzlaştırılabilir 

bulmamıştır. 

Kongre her bir öğretmenin kendi uzmanlığına bağlı derin bilgi ile 

beraber kuvvetli genel kültüre sahip olması görüşündedir. Böylece 

kongre her milletin ruh haline ve ihtiyacına göre ve arzu edilen 

dairesinde öğretmenlere bir pedagojik eğitim verilmesine taraftardır. 

Bu pedagojinin makul bir surette felsefi ve tarihi usullerle ve 

uygulama dersi ile birleştirilmesi öğretmenin eğitim ve ders verme 

yeteneğinin ortaya çıkarılabileceği kanaatindedir.  

Bundan başka kongre, öğretmen adaylarının genel olarak 

hazırlanmaları esnasında genel kültür hakkında genel bir bilgiye ve 

ders vermesinin üzerine alacakları yüksek şubelerin tarihi 

gelişimlerinin dikkate alınması gerektiğine kanaatindedir. Kongre, 

daha sonra öğretmen oldukları zaman çocuklarda kendiliğinden 

düşünme, teşebbüs ve kişisel yetenekleri açığa çıkarma gerekliliğine 

inanmıştır. Öğretmenlerin mesleki hazırlıkla meşgul oldukları 

zamanlarda kendilerine bir ücret veya maaş verilmesini de kongre pek 

münasip ve tabii bulmaktadır. 
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Okul ve Aile 

30 Ağustos Perşembe 

Belçika’nın Gent şehrindeki ortaokul öğretmenlerinden R. Van 

Damme tarafından okul ve aile ilişkisine dair bir rapor okundu. 

Raporun baş tarafında okulla aile arasında sıkı bir irtibat oluşmasından 

eğitim ve ders verme hususunda ortaya çıkan faydalardan uzun 

uzadıya bahsedildi. 

Sonra somut olayların zikrine geçilerek bu amaçla Belçika’nın Gent 

şehrinde 1917 senesinde “Orta Tedrisat Muhipleri İttifakı’’ Ligues des 

Amis De l’enseignement Moyen Officiel oluşturulduğu beyan olundu. 

İlk kurulduğunda cemiyetin üç yüz üyesi varmış. Altı sene sonra, 

öğrencilerin ebeveyninden, eski öğrencilerden ve ortaokul ile alakadar 

kişilerden ittifaka dokuz yüz kişi kaydolmuş. 

İttifakın maksadı şunlarmış: 

Gent şehrinde bulunan resmi ortaokulların gelişmesine hizmet etmek, 

yardım etmek için tespit edilen okullara para, ders verme ve eğitim 

hususlarında yardım etmek, iş bulmak hususunda mezunlara yardım 

etmek, eğitim ve öğretime hizmet amacıyla veya ittifaka bir fayda 

sağlama amacıyla eğlenceler, konferanslar, özel kurslar, okul gezileri, 

piyango vesaire tertip etmek. 
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İttifak, ortaokullara devam eden öğrenci için yatılı bir pansiyon 

açılışına ve öğrencinin kütüphanelerden istifadesini sağlamada başarılı 

olmuş.  

İttifak, geleceğe ait projelerinde bir de ‘çocukluk sarayı “Palais 

d’enfance” meydana getirmek amacını besliyormuş. Bu saray 

kütüphaneleri, konferans salonlarını, sinema, okuma ve inceleme 

kısımlarını içine alan kısacası mahalli okullulara bir yurt ve seyahate 

gelen öğrenciye bir misafirhane olacakmış. 

Sonra bu teşkilatın bütün Flandra4 ve Belçika’ya ve yavaş yavaş 

komşu ve dost devletlere yayılıp uluslararası bir nitelik kazanması için 

gayret edeceklermiş.  

Raporun sonucunda şu kıymetli fikirler dile getiriliyor:  

Aile ile okulun müştereken çalışmasını sağlamak büyük bir 

zorunluluktur. Bu da her iki eğitim unsuru arasında daimî temas 

oluşturacak güçlü bir tesisat yapmaya bağlıdır. Ortaokulun öğrencisi 

üzerine yapmakta olduğu tesirleri aile mahiyetinde de devam ettirmek 

ortaokullara karşı gösterilen ilgiyi devam ettirmek için yegâne çaredir. 

Bu teşkilat okullar arasında kardeşlik ve yardımlaşma ilişkisini 

oluşturmaya ve devam ettirmeye hizmet edecektir.  

* 

*          * 

 
4 Kuzey Denizi kıyısında bir bölge. 



 

 
75 

Raporun okunmasından sonra mösyö Clavier: Uluslararası Büro adına 

bu teşkilatı oluşturan kişileri tebrik etti. Bütün ortaokul mezunları 

cemiyetlerinin “les associations a’Anciens Eleves” Gent’de şekillenen 

“Ortaokul Sevlenler Birliğinin” yaptıkları hizmet gibi bir rol 

oynamaları temennisinde bulundu.  

Daha önce bu mesele hakkında Büro Enternasyonal bir anket 

düzenlenmiş fakat ne yazık ki bu ankete pek az memleketten cevap 

gelmiş. 

Bu arada Prag’da bir Real Okulu müdürü bulunan Mösyö Pithartt’ın 

Bülten Enternasyonal’de yayınlanan raporu okundu. Özeti şöyledir:  

Birinci Dünya Savaşı’ndan önce bürokrat zihniyeti girmişti. 

Ebeveynler çocuklarını ya serbest bir meslek sahibi yapmak veyahut 

hükümet memuru olmak üzere yetiştirmek istiyorlardı. Hatta 

kabiliyetleri ve zekâsı az olan çocukları da ortaokullara 

gönderiyorlardı. Bunlar başarılı olamayınca okulla aile arasında yanlış 

anlamalar artıyor ve her iki eğitim sorumlusunun arası açılıyordu. 

Buna bir çare bulmak için 1901 senesinde eğitim bakanlığı Ebeveyn 

Encümenlerinin “Conseils des Parents” kurulmasını tavsiye etti. 1908 

senesinde Eğitim Bakanı Marchet eğitim ve okullar hakkında geniş bir 

anket açtı. 

Okulların teşkilatının ve programlarının nasıl olmasına dair olan 

sorulara ebeveyn delegelerinden de cevaplar istenildi. Gelen 
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cevaplarda genellikle programların ve sınavların zorluklarından 

şikâyet olunuyordu. 

Bunun üzerine programlar ve sınavlar hafifletildi. 1907-1908 

senesinde sınıf tekrarına kalanlar yüzde 12-15 civarında iken 1908-

1909 senesinde yüzde 5-7 ‘ye indi  

Birinci Dünya Savaşı sırasında çocukların ebeveyn veya velileri 

çoğunlukla askere gittiğinden ve anneleri de geçim derdiyle mustarip 

olduğundan, esasen okullarda öğretim engellere tesadüf ettiğinden aile 

ve okul bağının oluşturulması mümkün olamadı. 1918 ihtilali 

neticesinde Çek Cumhuriyeti’nin kurulması üzerine okullar 

demokratik bir şekil aldı fakat hala okul ile ailenin eğitim hususunda 

ortak faaliyetleri oluşturulamamıştır. 

Ortaokullarda bir “elit” yetiştirmek için şüphesiz gençliği tanımak 

lazımdır. Okul ve aile bu ortak amacı takip etmelidir. Maalesef bu 

olamıyor. Bunun çeşitli sebepleri vardır:  

Hodbinlik (bencillik), sahte gurur, ebeveynin kayıtsızlığı veyahut 

çocuklarının durumlarını profesörlere bildirmek hususunda annelerin 

mahcubiyetleridir. 

Okul ve ailenin ortak çalışmalarını sağlamak için ilk girişimi okul 

yapmalıdır. Ebeveynler de çocuklarının zekâsı, ahlakı, huyları 

vesairesi hakkında samimi bilgiyi öğretmenlere vermelidir. 
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Raporun okunmasından sonra Mösyö Holecek (Çekoslovakya) söz 

aldı ve dedi ki:  

Eğer yanılmıyorsam geçen Lüksemburg Kongresinde bu mesele 

mevzu bahis olmuş ve Prag Kongresinin bu mesele ile daha ziyade 

meşgul olmasına karar verilmişti. Okul ile aile arasında samimi ilişki 

oluşturulması için önce okul girişimde bulunmalıdır diyoruz fakat 

ebeveynin okula gelmesini beklemeden önce onların yanına 

gitmelidir. Memleketimizin bazı yerlerinde bu gibi girişimler yapıldı. 

Mesela Pribvan’da öğretmenlerin ve yüzlerce ebeveynin bir araya 

gelmesiyle toplantılar yapıldı. Bu toplantılara ebeveynler seve seve 

geldiler. Buda gösteriyor ki bu gibi çalışmalar için zemin hazırdır. 

Tohumları saçmak zamanı gelmiştir. Diğer birçok memleketlerde de 

böyledir zannediyorum.  Bu hususta başka memleketlerde yapılan 

tecrübelerden yaralanmak istiyoruz.  

Javanoviç (Yugoslavya) Lüksemburg kongresinde bu mesele hakkında 

bilgi vermiştim. Buna ilaveten şunu söyleyeyim ki Sırp, Hırvat ve 

Sloven krallığının birçok kasabalarında teşkilat oluşturduğu gibi 

özellikle Belgrad’da Real Okul ile ikinci ve üçüncü liselerden bir 

araya gelmiş merkezi bir teşkilat oluşturulmuştur. Okulların yüksek 

sınıf öğrencilerinden ve bunların ebeveynlerinden oluşmak üzere 

cemiyetin iki bin kadar üyesi vardır. Tuna sahilinde öğrenciye ve 

ebeveynine mahsus banyolar tesis edilmiş, bazı kitaplar ile spor aleti 

teşkil edilmiştir. 
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Gelecek sene teşkilat müdüriyeti aile ve okulda uygulanan eğitim 

usullerinin birliğini oluşturmak amacıyla bir dizi konferans verdirmeyi 

düşünmektedir. 

* 

*          * 

Fisher (Çekoslovakya) okul ve aile konusunu münakaşa ederken, bu 

konuda yapılan tecrübeyi arz etmeme izninizi talep ederim: Biz 

burada (Studentsky Casopis) unvanıyla bir öğrenci dergisi 

yayınlıyoruz. 

Bunun benzerini Yugoslavya ve İtalya’da yayınlanan dergilerde 

gördüm. Bu dergi ortaokula ilgi duyanlar tarafından yayınlanmaktadır. 

Bu cemiyete öğretmenler, yüksekokul öğrencileri ve eğitimle ilgili 

diğer kişiler dâhildir. Derginin amacı öğrenci ve öğretmen çalışmaları 

arasında bir ortaklık (Collaboration) meydana getirmektir. On bin 

kadar baskısı olan dergi, öğretmen ile öğrencinin, aile ile okulun 

anlaşmasına güzel bir araç teşkil etmektedir. Öğretmenler yazdıkları 

makalelerle öğrencinin ruhuna işlemek ve öğrenci sorduğu sorularla 

öğretmenleriyle yazılı olarak temas kurmak imkânını bulmaktadırlar. 

Okulların gelecek düzenlemeleri hakkında da dergi kıymetli fikirler 

yayınlamaktadır. Çünkü okulların gelecekte alması gereken şekli 

düşünürken bu okullarda tahsil etmiş veya etmekte bulunan kimselerin 

görüşlerini almak uygun olur. Eğitim meselelerinde yalnız kadim 
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görüşler söz konusu olmaz. Dergi okul programlarının eksik bıraktığı 

bilgiyi tamamlama, öğrenciye hayat işlerinde ve meslek seçmede 

rehberlik eder. 

Dergimizin sayfaları, her türlü sanat, edebiyat, siyaset, tiyatro ve diğer 

görüşlere, kuvvetli sebeplere dayanan fikirlere açık, fakat demagojik 

kışkırtmalara kapalıdır. Makalelerin objektif olmasına hususunda 

gayet itinalı davranılmaktadır.  

Derginin propagandası hakkında daha birçok sözler söylendikten 

sonra Çekoslovakyalı  Çijek, İsveçli Lena,  Fransalı Fedel söz 

söylediler. 

İsveç delegesi Mösyö Lena öğrenci ebeveyninin bilindiği üzere azil ve 

yer tayin ve becayişte etkili olup olmayacağına dair halkı bir soru 

sordu. Vakit dar ve mesele hassas olduğundan bu konu münakaşa 

edilemeden kaldı. Nihayet yine Lena tarafından yazılan karar sureti az 

değişiklikle kabul olundu.  

Kongre, eğitim hususunda okul ve ailenin birlikte çalışmasına 

fevkalade taraftardır. Fakat aynı zamanda ailelerin okulların 

teşkilatına, eğitim öğretimine ve öğretmenlerin tayin, yer 

değiştirmeleri ve ilerlemelerine etki eden faktörler olmamasını yerinde 

bulmaktadır. 

* 

*          * 
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Ortaokullarda Ahlak Eğitimi 

29 Ağustos Çarşamba 

Prag’da Real Okul öğretmenlerinden Profesör Klima’nın ahlak 

eğitimine dair raporu okundu. Kısaca özeti aşağıdadır:  

Okullarda bütün ahlak faaliyetleri amaçlara yöneltilmelidir. Eğer 

ortaokul bir ahlak eğitimi buhranı geçiriyorsa, bunun sebebi, ilmi 

ahlakın kıymetinin layıkıyla anlaşılamaması ve okullarda vazife 

geliştirme ve takviye edecek etkili usullerin ve araçların 

kullanılmamasıdır. 

Birinci Dünya Savaşı, yalnız ekonomik değerleri değil, ahlaki 

değerleri de kayba uğrattı. Bütün sosyal sınıflar aç gözlerini siyasi, 

mali, ticari amaçlara ve maddi menfaatlerin elde edilmesine 

değişmişlerdir. Cemiyetin bütün çalışmaları bunların ortaya 

çıkarılmasına çalışmaktan ibarettir. Fakat insan yalnız ekmekle 

yaşamaz. Ruhun da ihtiyaçları vardır. İnsanlığın bu manevi ihtiyacını 

tatmin etmek nasıl mümkündür? 

Bu meselenin halli için çeşitli teklifler dile getiriliyor: Cenevre’de 

toplanan (Ahlak Eğitimi Kongresinde) denildi ki: mademki, insan 

siyasi bir mevcuttur bencilce eğilimlerini ezmek ve toplumsal 

hislerinin tanımaya itmeye gayret etmelidir, kişisel mutluluğunu 

halkın ortak manasına feda etmek amacını Çek milleti büyük 

Komanski devrinde öğrendi. Ecdadımızdan bize intikal eden bu 
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erdemlerle insanlığı okullarda öğrencimize sevdirmeliyiz. Düşünce 

özgürlüğü ve hep insaniyet uğrunda şahsi fedakârlığa alışabilmek için 

sevki tabiilere ve ihtiraslara hâkim olmanın gerekli olduğunu gençlere 

öğretmeliyiz. 

Laipzig Üniversitesi hocalarından Pavel Bart bu fikri şu ilkede 

özetliyor: eğitmenin görevi, kendi nefsine karşı kuvvetli bir irade ve 

cemiyete karşı iyi niyetle yaklaşan bir idare meydana getirmeye 

uğraşmaktır. 

Ahlak eğitimi bütün derslere etki etmekle beraber ayrıca bir ahlak 

dersinin verilmesinde lüzum vardır. Şüphesiz öğretmen öğrencisine en 

etkili ahlak dersini tavırları ve hareketleri doğrultusunda verir. 

Bununla beraber gelecekten kaynaklanan okullarda sistematik ahlak 

derslerine de lüzum vardır: 

1 - Eğitim öğretim programları uzmanlık bilgisiyle o kadar yüklüdür 

ki, öğretmenin ahlaki değerler hakkında öğrencisiyle konuşmaya vakti 

olmaz. 

2 - Tahsil sayesinde öğrenci ahlaki görevlerle ilgili anlamları daha 

açık anlayabileceğinden ruhunda verimli bir etki meydana gelir. 

Zekânın ve kalbin ışınları fikir hürriyetini takviye ettiği gibi ahlak 

hürriyeti için de bir dayanma teşkil eder. 

Fakat fikirler sayesinde iyi bir vicdan, kuvvetli bir irade yaratmaya 

çalışmanın kum üstüne bina inşa etmeye benzediğini unutmayalım. 
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Ahlaki fikirlerin hayatta uygulanarak somut bir şekil alabilmesi ve 

usanç verici ahlak güzelliğinden ibaret kalmaması için “ahlak eğitimi” 

ve “uygarlık eğitimi” “education civique” ile kuvvetlendirmek ve 

canlandırmak gerekir. 

İlk ahlak eğitimi ailede verilir. Aile tarafından ekilen erdemlerin 

toplumsal tohumları okulda yetiştirilir. Genel hayatın eşkâli ve 

hemşerilerinin dayanışması prensipleri okullarda uygulanan 

“autonomie scolaire” tarzında pekâlâ taklit olunabilir. Eğer çocuklar 

yüksek bir gayenin ortaya çıkması için kendi seçimleriyle genelin 

iradesine itaat etmeye nefislerini alıştırırlarsa, gelecekte iyi vatandaş 

olur. Eski zamandan beri ecdadımızı pek çok alakadar etmiş olan din 

meselesini de ahlaktan ayıramayız. Ahlakı, metafizik ve soyut fikirlere 

boğmak istemediğimiz gibi dini mecranın, ahlaki mecranın meydana 

çıktığı ergenlik devrinde dahili ve harici rakip ve bağlanmaktan azade 

bir vicdan da meydana getirmek istiyoruz. Hak ve hayrı ayırmaya 

gücü yeten kuvvetli karakterler meydana getirmeye çalışıyoruz 

velhasıl: 

1 - Bütün sınıflarda okutulacak ahlak dersleri sayesinde öğrenci ahlaki 

meziyetler bireyin kendi hayatının özü ve insanlığın hayrına hizmet 

konusundaki önemini anlamalıdır. 

2 - Ortaokullarda okutulan bütün dersler öğrencide insani hislerin 

uyanmasına yardım etmelidir. 
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* 

*          * 

 

Bundan sonra Fransa’nın Lille Lisesi öğretmenlerinden Mösyö Favies 

uzun bir rapor okudu:  

Kısaca özeti aşağıdaki gibidir:  

Ortaöğretimin meşru ve asil bir talep ve davası vardır ki, o da her 

şeyden önce, namuslu insan yetiştirmektir. Öyle namuslu insan ki, o, 

çeşitli ilim şubelerinden uzmanlık kazanmış, fakat kazanılmış bilgiler 

varlığının derinine nüfuz ve tesirden hali kalmamış bir bilim insanı 

olmasın. Böylece o namuslu insan, her şeyden zarafet ve hoşlukla 

bahsetmesin. Bilen fakat söylediklerini derin düşünme ve icradan 

mahrum olan bir züppe olmasın. 

Ahlaki hayatın esas vasfı: dini ve diğer tesirlerden ayrı bulunması, 

bağımsız ve kendiliğinden olmasıdır. Bağımsız ahlak prensibinin 

baskın çıkması için Fransa’da 1850 senesinden 1880 senesine kadar 

çok mücadeleler oldu. Bugün dava kazanılmış gibidir. (Mösyö 

Faviyer; Munten, Rabala, Paskal, Malabranş ve Kant’ın ahlak 

hakkındaki görüşlerini özetledikten sonra devam etti): Eğer 

medeniyetimizin en basit şekillerini düşünecek olursak, ahlaki 

emirlerin öncelikle dini bir mahiyette olduğunu görürüz. Fakat 

insanlığın aşama aşama ilerlemesi ile bir ters tepki meydana gelerek 
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ahlaki fikirlerin, ahlaki inançların, dini ibadetlere üstün geldiğini hatta 

bazı konularda teolojiye karşıt fikirler aldığını görürüz.  

Davranış ahlakı aklın devamlı denetimi altında bulunmalıdır. Bir fiilin 

ahlaki olup olmadığını anlamak için bir fikre uygun olup olmadığına 

bakmalıdır. Bu da bizim yaşayan ve işleyen benliğimiz, aktif halde 

bulunan fikirlerimizdir. Vazifemiz, kelimenin alışılmış manasıyla 

“ahlak okutmak” değildir. Şopenhauner diyor ki: âlime ahlak dersi 

vermek, hoşa giden bir şeydir. Fakat onu tesis etmek, işte bu güçtür. 

Ahlaki bir hayat yaşamak ise ondan daha güçtür. Kuru sözlerle 

öğretime uğraşılan ahlak temellerinin boşluğunu anlamaya 

alışmalıyız. Ahlaki kaideler öğrenilmiş olsa bile onları her somut 

vakaya uygulamak mümkün olmaz. Ahlaki hataları olan bir kimse 

kendi içinden gelen kuvvetin sevkiyle hareketlerini düzenler. (Bundan 

sonra Mösyö Faviyer fikir, his ve irade arasındaki ilişkiden bunların 

ahlaki fiillerin düzenlenmesi hususundaki öneminden bahsetti.) 

İhtiyar Matmazel Rusuva (Ukrayna) sistematik ahlak dersinin 

öğretiminden kaçınılmasını ve çocuklarda muhabbet hislerinin, sosyal 

hayatın içeriğine karşı ilgi ve utanç uyandırmasının yeterli olduğunu 

söyledi. Ahlakın sözle anlatılamayacağını ve bunun bir his meselesi 

olduğunu ve gençlere ancak şiir, edebiyat, güzel sanatlar ve iyi örnek 

sayesinde iyilik ve güzellik terbiyesi verilebileceğini iddia etti.  

Rojiçka (Çekoslovakya) Fransızca bir rapor okudu. Kısaca özeti 

şudur: 
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Ahlaki düşünce ile ahlaki fiili birbirinden ayırmalıdır. Çeşitli ahlak 

görüşlerinin tenkit ve izahı, insan hayatı üzerine bunların yaptıkları 

etkilerin incelenmesi başka; insanın tavır ve hareketini düzenlemeye 

yarayacak ahlak kaidelerinin öğrenilmesi yine başkadır. 

Karşılaştırmalı ilim ahlakı da denilen ilim adabı ve adetler 

ortaokulların yüksek sınıflarında mecburi ders halinde var olmalı 

veyahut felsefe ve tarihi felsefe dersleri arasına sıkıştırılmalıdır.  

Fakat davranış ahlakı böyle değildir. Davranış ahlakı, insanlığın 

kaderi, beşerî hayatın amacına yakından ilgili olmakla beraber, bir 

devletin bütün bireylerini içine alan bir ahlak sistemi oluşturmaya 

imkân yoktur. 

Tarihe bakacak olursak görürüz ki, felsefede ne kadar metafizik 

sistemleri ortaya çıkmışsa hemen o kadar da ahlak meslekleri 

meydana gelmiştir. İnsanın kaderini dikkate almadan bir ahlak sistemi 

koymak isteyenleri köksüz çiçekleri dikmeye çalışan çocukların işine 

benzetebiliriz.  

Eğer insan hayatı hakkında herkesin şahsi görüşü birbirinin aynısı 

olsaydı, mecburi bir amel ahlakı kendiliğinden oluşurdu. Bu teklik ne 

kadar arzulanırsa arzulansın, yaşadığımız şu zamanda gerçeklik 

kazanmamıştır. 

Ahlak hakkındaki kanaatlerin farklılığı kabul edilebilir bir münakaşa 

değildir. Bazılarının ahlaki kanaatlerini incitmeden ebeveyn ve 
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öğrenciyi belirli bir ahlak görüşünün kabulüne zorlamak, bütün 

demokratik devletlerin kabul ettikleri vicdan hürriyeti esasına 

muhaliftir. 

Velhasıl: 

1. Okullarda öğrencilere belli bir ahlak sistemini empoze 

etmeye vicdan hürriyetine engeldir. 

2. Ahlaki hissin zorla değil, şiir, güzel sanatlar, tarih ve 

edebiyat derslerinden yaralanarak telkin edilmesine gayret 

etmelidir. 

3. Liselerde yapılan felsefi eğitim öğretim yalnız psikoloji 

ve felsefeye özel kalmamalı. Felsefe dersleri esnasında 

çeşitli moral sistemleri de tarafsız bir görüşle 

incelenmelidir. 

Tunus Lisesi öğretmenlerinden Mille Renauld; okulun amacı kuvvetli 

irade sahibi şahsiyetler yetiştirmektir. Karakterin çok büyük önemi 

vardır. Ahlaki faziletleri aramak, muhakeme etmek ve tasnif etmek 

lazımdır. Öğrenciyi, şahsi girişimleriyle gerçeği ve doğruyu arayıp 

bulmaya alıştırmalıdır. Ahlak dersi, dogmatik ve kateşizem 

(Hıristiyanlıkla vaftiz olacak çocukları sorular sorarak vaftize 

hazırlamak) şeklinde olmamalı, herhangi bir dinin yansımalarıyla 

karışık bulunmamalıdır. Ahlak dersi bir metafizik veya doğru ve 

yanlış hakkında fazlaca bilgiye hizmetkar bir ders olmamalı, çocuğun 

ruhuna tesir etmelidir. Ben kendi tecrübelerime ve öğrencilerimin 
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itiraflarına istinaden söylüyorum ki Fransız programlarından yer almış 

olan ahlak saatleri haftanın en güzel ders saati olarak geçmektedir. 

Mösyö Veitz (Çekoslovakya) öğretmenin öğrencisi üzerinde bir ahlaki 

ve manevi etki tesis etmesi gayet mühimdir. Bu ahlaki etki sayesinde 

ahlaki faziletlerin artırılabileceği bir hava yaratılabilir. Öğretmenin 

manevi etkisine aslında pedagojik bir kıymete sahip olan fikri eğitime 

de eklemek gerekir. Ahlak eğitimi için programda saat tahsisine lüzum 

yoktur. Çocuğun ruhundaki derin ahlaki hissiyat kaynaklarını harekete 

geçirecek fırsatlar öğretim esnasında bolluk ve bazen bekleyen olarak 

zuhur eder. 

Mösyö Cope Fransa’daki durumdan bahsederek şöyle açıkladı:  

Bizde devlet okulunun düşmanları bu okula (Allahsız Mektep) 

diyorlar. Fakat bu okul zorla Allah’ın aleyhinde de bulunmaz. 

Öğretmenin öğrencisine ahlak kanunlarının büyüklüğünü tanıtmasına 

hiçbir mâni yoktur. Bu, bütün dünyanın kabul etmesi lazım gelen ideal 

bir şekildir. Din okulun eşiğinde durur.  Fakat bundan dolayı okul 

ahlakı ihmal etmez. 

 

* 

*          * 
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Bu yolda bir müddet daha münakaşa olduktan sonra beş altı kişilik bir 

komisyon tarafından kaleme alınan “Arzu” kongrece uygun bulundu:  

1. Ahlak eğitiminin oluşturulmasında düşünce özgürlüğü 

ve vicdan özgürlüğüne uyulacaktır. 

2. Ahlak dersine verilecek şekil her ne olursa olsun, 

kongre ortaöğretimin kendisinde ahlaki ve terbiyevi bir 

değeri olduğuna inanmıştır. 

3. Ahlak eğitimi doğruyu arayıp bulmak hususunda 

çocukta eni konu düşünme ve eleştirme kabiliyetini açığa 

çıkarmalıdır. 

4. Yüksek sınıfların programlarında bir felsefe ders 

okutulmalı ve bu ders psikoloji ve mantıktan ibaret olmayıp 

metafizik teorilerinin ve ahlak görüşlerinin tarafsız eleştiri 

tarihini içine almalıdır. 

5. Bu ders bir felsefe öğretmeni tarafından verilmelidir. 

…………………………. 

Yugoslavyalı Mitroviç, okulların alkolizm ile mücadeleye iştirakini 

teklif etti, bu istek tartışmasız onaylandı. 

………………………. 
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Kızların Tahsili 

Matmazel Rosuvar (Ukrayna) – Çekoslovakya’daki orta kız okulları 

hakkında aşağıdaki bilgiyi verdi:  

1. Altı senelik ilk kız ortaokulları 1860 senesinde 

kurulmuş. Daha sonra altı senelik kız liseleri açılmıştır. Her 

ikisinin de tahsili orta erkek okulları tahsilinden aşağıdır. 

2. Avusturya hükümeti tarafından idare olunan orta kız 

okullarının yanı başında Çekler milli gayret ve hususi 

yardımla programı erkek okullarına benzer bir orta kız okulu 

açtılar. Cumhuriyet devrinde bunların sayısı çoğaldı. 

3. 1918 senesinden beri karma eğitim sistemi uygulanmış 

ve erkek okullarına kızlar da kabul olunmaya başlamıştır. 

1922-1923 ders senesinde erkek okullarına devam eden 

kızların sayısı 16.000 ve kız okullarına devam edenlerin 

sayısı 10.000 idi. Tutulan istatistiklerin verdiği geçici sonuca 

göre orta eğitimini bitiren kızların üçte ikisi evlenmiştir. 

Eğitim görmüş bir kadın milletin kültürü için kıymetli bir hazinedir. 

Onun rolü genel seviyeyi ve özellikle ailenin ahlak seviyesini 

yükseltmektir. Fakat kadın faaliyetini bundan başka kentli ve vatani 

işleri de kapsayacak, milletler arasında ilişkilerin düzenlenmesine 

hizmet edecek, yine ahlakın oluşturulmasında birlikte çalışacak, bütün 

milletlerin irfan ile donanmış kadınlarının birlikte çalışmasından da 

barış hali doğacaktır. 
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Çekoslovakya Cumhuriyetinin kız ve erkek ortaokullarında 266 

öğretmen vardır. Vazife, maaş, vesair hususta tamamen erkek 

öğretmenlerle eşit hukuka sahiptirler. Bunun kesinlikle böyle olması 

gerekir.  Bir okulun idaresi istisnai bir kadına emanet edilmektedir. 

Bakanlık teşkilatında kadınlar tahsilini temsil eden bir kadın bile 

yoktur.  

Mille Gagnot (Fransa) Çekoslovakya’daki gibi eşitlik talebinde 

bulundu. Kız ve erkek ortaokullarının programlarının birliğini, kadın 

ve erkek öğretmenler arasında saat ders ve maaş itibariyle fark 

yapılmamasını talep etti. 

Miss Forrest (İngiltere) –Matmazel Gagnot’un fikirlerine iştirak etti.  

* 

*          * 

Mile Valborg Otter (Norveç) aşağıdaki tebligatta bulundu: 

Yirmi seneden beri bizde kadın her türlü hukuka sahip olduğu gibi 

kabiliyeti olan kadınlara bütün memuriyetler açıktır. Otuz seneden 

beri orta ve yüksekokullarımızda karma eğitim usulü uygulanmakta 

olduğundan bu hususta bazı tecrübelere sahip olduğumuza inanıyoruz.  

Her ne kadar büyük şehirlerimizde erkek ve kız çocukları için ayrı 

ayrı okullar mevcut ise de bunların teşkilatı birbirlerinin aynıdır. 
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Bunların arasında bazı hususi okullar davardır. Fakat bunlar iktisadi 

sebeplerden dolayı gittikçe azalmaktadır. 

Ortaokullarımız, üçü birinci devre ve üçü ikinci devre olmak üzere altı 

sınıflıdır. Bunlara yedi sınıflık ilk bölüme 14 yaşını tamamlayan 

öğrenci kabul olunur. Bazı şehirlerde de dört sınıflık liseler vardır. 

Bunlara ilkokulun beşinci sınıfını tamamlayanlar girer. Bunlar gittikçe 

azalmaktadır. Demokrasi prensibi, bütün vatan evladının yedi seneden 

ibaret olan ilk tahsili görmesini gerektirmektedir. 

Karma eğitim sisteminin uygulanmasında birçok öğretmen iyi 

tecrübeler edinmişlerdir. Kız ve erkeklerin kabiliyetleri biraz birbirine 

uymamakla birlikte karma okullarda kızların zekâ itibariyle 

erkeklerden asla geri kalmadıkları tecrübeyle sabit olmuştur. 

Karma eğitimin en büyük faydası belki kız ve erkek çocukları arkadaş 

gibi yaşamaya alıştırmasıdır. Kızlarla oğlanların ilişkileri genellikle 

iyidir. Şikâyetlerle nadiren karşılaşılır. Teneffüslerde oğlanlar 

birbirleriyle oynayarak, kızlar ise kendilerine özel işlerle meşgul 

oluyorlar. Ortaokulun birinci devresinin son sınıfında öğrenciler 

cemiyetler teşkil ettiklerinden daha dostane görüşmeye başladılar 

fakat bu samimiyet nadiren flört şekline girer. Hep birlikte okuyan 

kızlar, kimseye muhtaç olmayan ve gariplik kabiliyetlerini unuturlar; 

erkekler ise haşinliklerini dizginlerler. Ben şahsen oğlanların 

tabiatında olan hamle ve girişimcilik yeteneğini ve kızların letafet 

(hoşluk), eda ve gerçek gayretlerini çok takdir ederim. 
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Öğretim hususunda da her iki cinsin birbirinden yararlandığı 

görülmüştür. Yazma görevlerinde erkeklerin üslubu daha ciddi ve 

kesindir. Kızların üslubu ise daha zarif ifadelerle ayrılmıştır. Sadece 

bu farkı göstermek ve karşılıklı istifade etmek için bir sınıfta bulunan 

erkek ve kız çocuklarına ayrı ayrı yazma konuları verilir. Herkes 

konusunu kendi kabiliyetine göre kaleme alır. Daha sonra vazifelerin 

sınıfta münakaşası esnasında kız ve erkek çocukların vazifelerinin 

dikkate değer tarafları gösterilir. 

Bu belgedeki gençlere verilen matematik derslerinde erkeklerin 

kızlara üstün geldiği düşünülmemektedir. Fakat tarihi dersler sırasında 

kızları ve erkekleri birbirinden ayırmak belki daha uygun olur. Çünkü 

kızlar çoğunlukla siyasetle, savaşların ayrıntılarıyla ilgili 

görünmüyorlar. Genç kızlar, tarihin barışa bağlı konuşmayla ve tarihi 

şahsiyetlerin hayatlarının incelenmesiyle ve kısmen güzel sanatlar 

tarihiyle alakadar oluyorlar. Sağlık derslerinde istenilen amacın 

gerçekleşmesi arzu ediliyorsa bu derste erkek ve kızları birbirinden 

ayırmak gerekir. Beden eğitimi ve el işleri dersleri esnasında kızlarla 

oğlanlar birbirinden ayrılmaktadır. 

Her sınıfta, çok demiyorum, fakat birkaç kız bulunmaktadır ki, bunlar 

oğlanlar kadar sağlıklarına özen gösterirler. Genç kızların bu 

devredeki gelişmelerine dikkat etmek gerekmektedir. Sınıfta bırakmak 

suretiyle daha zayıf kızların gururlarını yaralamayacak bir şekilde 

bunların bir sene daha fazla tahsil görmeleri için bir çare bulunmalıdır. 

Uzman doktorlar, öğrencinin sağlığını koruması noktasında kızların 
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bir sene daha fazla eğitime devam etmelerine taraftar 

görünmektedirler. 

Birinci devre sınıflarının yarısını kızlar teşkil eder. İkinci devrede ise 

kızların miktarı üçte bire iner. Bunlarda derslerle çokluk alakadar 

görünmezler; başka nevi okullarda eğitime devam imkânı 

olmadığından ötürü ikinci devreye devam ederler. 

Bu sebeplere dayanan ve genç kızların sağlıklarının korunması için 

bazı ebeveyn ve öğretmenler, lise ikinci devresine geçen kızlara 

mahsus olmak üzere ayrıca kız kolejlerinin kurulmasına taraftar 

olmaktadırlar. Bu okullarda kızlarımızın kendi cinslerine mahsus 

kabiliyet ve zevklerini daha iyi ortaya çıkarılabilecek bir program 

uygulanabilir. 

Bu kız kolejlerinde el işleri, dikiş ve nakışa daha ziyade önem 

verilmeli; ev idaresi dersleri, kimya, iktisat ve defter tutma dersleri ile 

birleştirilmelidir. Sağlık ve embriyoloji dersleri birleştirilmeli, 

hastalara ihtimam ve çocuk bakımına ait bilgi bu derslerin 

müfredatına dahil edilmelidir. Gelecek neslin eğitimi için çok önemli 

olan genç kızlara biraz da psikolojik bilgi vermelidir. Sosyal hayat 

dersinin müfredatı kadının toplumda yapacağı vazifeye göre tespit 

edilmelidir. Güzel sanatlar tarihine bağlı bilgi ise el işleri derslerinde 

verilmelidir. 

Genç kızlar matematik, dil eğitimi ve coğrafya bilgileri ile ayrıca da 

donatılmalıdır. 
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Genç kızlar için açılacak olan bu kolejler ortaokulların birinci devresi 

üzerine bina olunmalı. Zikrettiğimiz konular ve dersler birinci devrede 

kısaca görünmüş bulunmalıdır. Kurulması gereken bu kız kolejlerinin 

mezunları üniversitelere girebilmelidir. Olmadığı takdirde mezunlar 

tamamlayıcı bir sınava tabi tutulmalıdır. Hükümetin bu projeyi kabul 

edeceğini ümit ediyoruz. Bununla beraber teklif edilen şekilde kız 

kolejlerinin kurulması, ikinci devrede de kızlarla erkeklerin beraber 

eğitim görmelerine bir engel oluşturmayacaktır. 

Memleketimizdeki kadınların diğer bir arzusu da, el işleri, ev idaresi, 

hasta bakıcılık gibi derslerin bütün genç kızlar için mecburi olmasıdır. 

Bu dersler, şehir ilkokullarının çoğu kez programlarına dâhil olmuştur. 

Küçük şehirlerde ve köylerde de yetişkin kızlara ve kadınlara bu gibi 

derslerin öğretimi için teşkilat oluşturulmuştur. Hükümet bu mesele 

ile gittikçe daha fazla alakadar olmaktadır. Kadınlarımızın tahminen 

yüzde doksanı ev işleri ile ve çocuklarının eğitimi ile meşgul 

olmaktadır. 

Bu zor zamanlarda anne ve ev kadını sıfatı ile bunlar, topluma karşı 

olan vazifelerini güzellikle yerine getirmektedirler. 

……………………………………………. 
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Uluslararası Değişim 

Bu mesele zaman darlığı nedeniyle derinlemesine münakaşa 

edilemedi. Az sürede görüşmelerden sonra bir karara varılamadan 

kapandı. 

Bruda Rehavs (Çekoslovakya) – kongreye katılan çeşitli 

memleketlerde, yabancı öğretmenlerin yerleşmesini kolaylaştıracak 

bir teşkilat oluşturulmasını ve bunun için gereken tutarın öğretmenler 

cemiyetinden, ait oldukları hükümetler tarafından verilmesi suretiyle 

veya özel yardımlar aracılığıyla temin edilmesini teklif etti. 

Belten (Fransa) bir memleketten diğer bir memlekete seyahate giden 

öğretmenlerin ikametine mahsus olmak üzere “öğretmen yurtlarının” 

oluşturulması meselesi ile kongrenin meşgul olduğunu hatta yabancı 

öğrenci ve ebeveyni için de yurtların kurulmasının tasarlanmış 

olduğunu söyledi. Fakat bunu meydana getirmek için gelirlerin ne 

şekilde temin edileceğini düşünmek gerektiğini ve çeşitli 

memleketlerde öğretmen ve öğrenci değişiminden ne şekilde 

yararlanılacağının araştırması amacıyla bir anket açılmasının yerinde 

olacağını beyan etti. 

Vagner (Lüksemburg) - Belçika Fransa ve Lüksemburg arasında bu iş 

için bir itilafname imzalandı ve uygulanmasını düşünmek üzere de bir 

komisyon oluşturulacağını da söyledi. 
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Matmazel Ganyo (Fransa) - kadın profesörlerin bu mesele ile meşgul 

olduklarını ve bir taraftan İnternational Federationt of University 

Women unvanıyla bir teşkilatın mevcut olduğunu, Amerika, İngiltere 

ve İsveç’te yabancı memleketlere seyahat için öğretmenlerden 

bazılarına ödenek verildiğini zikretti. 

Van Lede (Belçika) – Birinci Dünya Savaşı’ndan önce çeşitli 

memleketlerin okul öğrencisini mübadele etmek üzere ‘un Office 

d’echanges internationaux d’enfants, adıyla bir teşkilatın mevcut 

olduğunu fakat savaşın gürültüleri arasında ortadan kalktığını hatırlattı 

ve hiç olmazsa öğrenci değişimi yapmak isteyenlerin adreslerin 

bültende ilanıyla bu girişimin yeniden canlandırılmasını teklif etti. 

………………………..  

Berto (Fransa) –Fransa’da öğretmen, doktor, avukat, yazar gibi aydın 

kesimin “la Confederation des travailleurs inteectuels” adıyla bir birlik 

oluşturduklarını söyledi. Fikir işçilerinin maddi ve manevi 

menfaatlerini temin ve muhafazaya uğraşan birliğin yüz elli bini aşkın 

üyesi varmış. Bu hareket son zamanlarda Fransa sınırlarından dışarı 

taşmış ve 5-6 Nisan 1923 tarihinde Sorbon’da düzenlenen kongreye 

yedi millet katılmış ve on bir millet müşahit göndermişlerdir. Mösyö 

Berto çeşitli memleketlerdeki aydın kesimin birliğe dahil olmak 

suretiyle genel barışın oluşturulması çalışmalarını teklif etti. Bu sözler 

alkışlandı.  
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* 

*          * 

Kongrenin kapanışı Perşembe günü geç vakitte oldu. 

Armaza (İspanya) - kongrede temsil olunan memleketlerin okullarında 

İspanyolca öğretilmesi gibi garip bir teklifte bulundu. 

Clavier (Fransa) - İspanyolcanın yeni diller derslerinin arasında 

Fransız programlarında mevcut olduğunu söyledi. 

Fareti (İtalya) - son zamanda İtalya’nın ortaokullarda yapılan 

düzenlemeler hakkında bilgi vermek istedi. Vakit müsait 

olmadığından bunun bir makale şeklinde dergide yayınlanmasının 

uygun olacağı söylendi. 

Son 

Çekoslovak öğretmenler topluluğu başkanı Mösyö Jakavets bir nutuk 

okuyarak kongreyi kapadı. 

 

…………. 
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ZİL 

Çekoslovak Eğitimine Dair Gözlemler 

Eğitim Bakanlığına Bağlı Matbaanın Ziyareti 

3 Eylül 1923 Pazartesi 

Mösyö İstiraka ile Lekdeolca Avusturyalılar zamanında k. K. 

Schulbücherei Verlag unvanını taşıyan şimdi Çekçe Statnf 

Nakladatelstvi adı verilen matbaayı ziyaret ettim. Bu matbaa okul 

kitapları basılmak üzere daha 1775 senesinde imparatoriçe 

Mayyatoraziya zamanında kurulmuş Cumhuriyetin ilanından sonra 

devlete mal edilmiştir. Bizdeki gibi devlet matbaası olarak yayına 

başlamıştır. 

Matbaa müdürlerinden bir kişinin lütfettiği bilgiyi aşağıda 

özetliyorum: 

Teşkilat: matbaa, okullar idaresi ve milli kültür bakanlıklarına 

bağlıdır. Ticari ve teknik hususlarda tam bağımsızlık sahibidir. 

Matbaada üç müdür vardır:  

1. Ticaret Müdürü 

2. Teknik Müdürü (Tabhane müdürü) 

3. İlim, Edebiyat ve Eğitim Şubesi Müdürü 
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Matbaanın meclis idaresi bu üç müdürden oluşur. Müdürler ve 

memurlar maaşlarını müessese hasılatından alırlar. Yükselme ve 

emeklilikleri memurlar kanununa tabidir. Matbaa dört binanın 

sahibidir. Brno ve Bretislava’da birer şubesi vardır. Şubelerle beraber 

merkezde 288 memur hizmettedir ki bunların yüz yirmisi idare 

memuru ve 168’i teknik memurlar ve hizmetlilerdir. 

Neşriyat : Bir kitap basabilmek için Eğitim izni gereklidir. Böylece 

kitapların fiyatlarını da bakanlık teftiş ve kontrol eder. Matbaa 

çoğunlukla ilkokullara ve yetişkinlere mahsus okul kitapları ve halkın 

bilgilenmesine ve eğitimin yayılmasına yardımcı eserler yayınlar. 

Mesela sağır ve dilsizler ve âmâlara mahsus kitaplar ayrıca Slovak 

lisanıyla alfabe yazılmıştır. 

Ticaret: Matbaa, ucuz ve nefis kitaplar basar. Neşriyatının yüzde yirmi 

beş kadarını, fakir çocuklara verilmek üzere parasız gönderir. Son üç 

sene zarfında ücretsiz dağıtılmak üzere verilen kitapların değeri 

5.820.000 Çek kronu eder. 

Geçen senenin geliri on altı milyon krondan ibarettir. 
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Prag Öğretmen Okulu Ziyaret 

3 Eylül 1923 Salı 

Prag okullarından birkaçını ziyaret etmek amacıyla seyahatimi birkaç 

gün uzattım. Ne yazık ki eğitim öğretim yılının henüz başlamamış 

olması sebebiyle henüz tüm okullar açılmamıştı. Ziyaretlere öğretmen 

okulundan başladım. Okul daha bugün açılmıştı. Kayıt işlemleriyle 

çok meşgul olan okulun ihtiyar müdürü güler yüz göstererek iyi 

ağırladı. Beni aydınlatmak amacıyla yeterli zaman ayırabildi. Onun 

verdiği açıklamayı minnet ve şükranlarla aşağıda olduğu gibi 

kaydediyorum. 

Prag Öğretmen Okulunun eğitim süresi dört yıldır. Buraya Burger 

Şuleyi (Ortaokulu) bitirenler veya Real Şulelerle Gimnazyumların 

üçüncü ve dördüncü sınıflarından gelenler sınav ile alınırlar. Bu sene 

sınava yüz altmış kişi katılmış, yönetmelik gereğince bunlardan yalnız 

kırk kişi alınmıştır. 

Ortaokul mezunlarını öğretmenlik mesleğine hazır etme için de bir 

senelik bir kurs açılmıştır. 

Meslek derslerinden eğitim ve psikoloji ikinci senede başlar. Fakat 

çocuklar henüz fizyoloji görmediklerinden dersleri anlamakta güçlük 

çekerler. Bunun için dördüncü senede psikoloji konuları bir defa daha 

tekrar olunur.  
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Üçüncü senenin birinci sömestrinde mantık ve pedagoji dersleri başlar 

ve öğrenci bir saat deneyimi bizzat takip etme fırsatı yakalar. Yani 

seyirci sıfatıyla, uygulama öğretmenleri tarafından verilen derslerde 

hazır bulunurlar. Eğitim öğretmeni beraber bulunmaya mecbur 

değildir. Sonraki bir derste uygulama öğretmeninin huzurunda verilen 

ders münakaşa edilir.  

Üçüncü senenin ikinci sömestrinde ilköğretim okullarında verilecek 

derslerin eğitim metodu başlar. Öğrenci de buna uyarak uygulama 

okulunda ders verme tecrübelerine başlattırılır. 

Dördüncü sene de kuramsal: Eğitim tarihi, eğitimin organizasyonu, 

eğitim yasaları öğretilir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda gösterilen 

bilgiler tekrarlanır. 

Uygulamaya gelince: son sınıf öğrencisi, haftada yedi veya dokuz saat 

ders görür. Verilen derslerin tartışma saatleri buna dâhildir. Uygulama 

okulu beş sınıflıdır. Öğretmen okulu öğrencisi sekiz kişilik beş gruba 

ayrılırlar ve uygulama öğretmenlerinin huzurunda çocuklara ders 

verirler. Uygulama dersi saatlerine bazen dersin ait olduğu öğretmen 

okulu eğitmeni dahi gider. Okulun müdürü haftada bir kere derslerde 

bulunur. Uygulama okulunda öğretmen okulu öğrencisinin verdiği 

dersler, ayrı saatlerde pedagoji öğretmeninin başkanlığı altında 

tartışılır. Uygulama öğretmenleri hataları kayıt ve pedagoji 

öğretmenine arz ederler. Bunlar tartışma saatlerinde mevzu bahis olur. 
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* 

*          * 

Bundan sonra öğretmen okulu müdürü, öğretmen okulu kanununun 

1886 senesinde yapılmış olduğunu ve 1895 senesinden beri 

mezunların yükseköğretim talep etmekte olduklarını fakat 

üniversitenin bunları kabul etmediğini, bu yoldaki mücadelenin devam 

ettiğini ayrıntılı olarak anlattı. 

* 

*          * 

Sınavlar: Öğretmen okulunun öğrenimi Sene Sonu Sınavı ile sona 

erer. Bu sınavın üç aşaması vardır: 

1. Yazılı sınav 

2. Sözlü sınav 

3. Uygulama (staj) sınavı 

Yazılı sınav, matematik, eğitim ve edebiyat derslerinden yapılır. 

Sözlü sınav eğitim, edebiyat, coğrafya, tarih, fen ilimleri ve matematik 

ilimleri derslerinden verilir. 

Eğitim dönemi zarfında bir dersten tam not kazanan öğrenci, o dersin 

sınavından istisna edilebilir. En azından iki dersten sınav vermek 
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mecburiyeti vardır. Sınava tabi tutulacak dersleri sınava giren 

öğretmenlerin başkanı veya okul müdürü belirler. 

Sözlü sınavlar birçok güne dağıtılmaz. Dört saat zarfında hepsi bir 

günde yapılır. 

Sene içerisinde uygulama (staj) dersinden tam not alanlar uygulama 

sınavından istisna edilebilirler. Bunu, Eğitim Bakanlığından 

gönderilen müfettiş veya okul müdürü belirler. 

* 

*          * 

Okul müdüründen bu açıklamaları aldıktan sonra birlikte binayı 

dolaştık. Burası şehrin merkezi olmakla birlikte eskiden bir 

manastırmış. Çeke çevire okula benzetmişler. Okulun küçük bir 

bahçesi var. Öğrenciler burada çiçek yetiştirir. Fakat mecburi değil, 

isteğe bağlıymış. 

Okulun keman, org, resim, felsefe, din ve kimya dersleri için ayrı ayrı 

küçük odaları ve pek çok sınıfa bitişik birer öğretmen odası vardı. 

Uygulama okulunun dahi kendisine mahsus bir kütüphanesi ve ders 

aletleri koleksiyonu mevcuttu. 

Öğleden sonra uygulama okulunu gezdim. Öncelikle birinci sınıfa 

girdim. Öğretmen ihtiyarca, tecrübeli görünüyordu. Çocuklar da 

genellikle temiz, şen ve canlı idiler. Öğretmen okulunun üçüncü sınıfı 
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dahi staj yapıyorlardı. Yani uygulama öğretmeninin (staj) dersini 

görmeye gelmişlerdi. Onlar da genellikle genç delikanlılar. 

Çekoslovakya’da en becerikli öğretmenleri uygulama (staj) okuluna 

alıyorlarmış. Bunların maaşları da diğer ilköğretim öğretmenlerinin 

maaşlarından farklıdır. Tecrübeli öğretmen pek tatlı bir eda ve üslupla 

aile ve mektep hayatını karşılaştırıyor ve küçükleri okul hayatına 

alıştırıyordu. Onların yaramazlıklarına kızmadı hep birden söylediler. 

İtiraz etmedi sonuçta öğretmene bir şey söylemek ve cevap vermek 

için parmak kaldırma yöntemini öğretti. Dersin bitiminden sonra 

öğretmen çocukların elbiselerini kendisi giydirdi. Çocuklarını ilk kez 

okula gönderen anneler okul önündeki sokakta toplanmışlardı. 

Yavrularını kolundan tutup Prag’ın gürültülü caddelerinden kayıp 

oldular.  

Bundan sonra ikinci sınıfta bir okuma dersine girdik. Burada da 

çocuklar tatilden sonra okul hayatına alıştırılıyordu. 

Bir İlkokul Ziyareti 

Mösyö İstiraka ile birlikte (Sen Adalbar) olarak adlandırılan 

mahallede ilk ve ortaokuldan oluşmuş bir okulu ziyaret ettim. 

Çekoslovakya’da Obecna Skola yani ilkokulun ders süresi beş senedir 

Avusturya’nın Halk Okulu gibidir. Bunun üzerine üç sınıf daha ilave 

edilmiştir. Aşağı yukarı bizim eski rüştiyelere eş değerdir. Bunun ismi 

de Obcanıska Şukula’dır. Almanca Burger Şule muadilidir ve her 

birimin verdiği bilgiye göre Çekoslovakya’nın köylerinde ve 

şehirlerinde sekiz senelik eğitim zorunluluğu getirilmiştir. 
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Gezdiğimiz okul 1906 senesinde inşa edilmiş. Binanın düzeni çok 

modern fakat bahçesi yok.  

İlkokulun 4. Sınıfında bir okuma dersinde bulundum. Kadın öğretmen 

yaklaşık kırklı yaşlarda iyi, yavaş ve çok etkili öğreteceği manzumeyi 

okumadan önce mevzunu anlattı ve sonra güzel bir eda ile okudu.  

Sonra bir jimnastik dersinde bulundum. Kızların boyları önceden 

ölçülmüş ve sırada mevkileri tayin edilmiş. Verilen emir üzerine hepsi 

mükemmel sıra oldular. Öğrencilerden bazılarının özel jimnastik 

elbisesi ve ayakkabıları vardı. Bazıları da jimnastik hanede yalın 

ayaktı. Birer birer yürüdüler, ikişer ve sonra dörder oldular. İsveç 

jimnastiğine yakın idmanlar yaptılar. Bu idmanları jimnastik ve ritmik 

danslar takip etti. 

Çek jimnastiği 1866 senesinde meşhur jimnastik cemiyetleri 

tarafından tesis edilmiş ve bu jimnastiğe kendilerini özel ölçülü 

hareketler, ritmik karıştırmışlardır.  

Okulun alt katındaki banyo düzeni de mükemmeldi; öğrencinin 

soyunması için yerler ayrılmış, sıcak ve soğuk duş yerleri yapılmıştır.  
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Prag Kız Öğretmen Okulunu Ziyaret 

(Zensku-y Ucitelsky Ustav)  

Kız öğretmen okulu şehrin müzelerine ve üniversitesine (yakın bir 

yerde iyi bir bina içinde kurulmuştur. Henüz eğitim başlamadığı için 

müdürden bazı bilgiler alma ile yetinmeye mecbur kaldım. Kız 

öğretmen okulu eğitim süresi de öğretmen okulunda olduğu gibi dört 

senedir.  

Müdürün verdiği bilgiye göre okulun programı aşağıdadır:  

 Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf  

Dersler 1 2 3 4 Toplam 

Dini Bilimler 1 Seçmeli Seçmeli Seçmeli 1 

Pedagoji - 3 3 3 9 

Staj - - 5 7 12 

Dil 4 4 4 4 16 

Coğrafya 2 2 2 1 7 

Tarih 2 2 2 1 7 

Matematik ve Geometri 3 3 2 1 9 

Tabiat Tarihi 2 2 1 1 6 

Güzel Yazı 1 - - - 1 

Resim 2 2 2 1 7 

Müzik 2 2 2 2 8 

El İşleri 2 2 2 2 8 

Jimnastik 2 2 2 2 8 

Almanca (Mecburi) 3 3 3 3 12 

Toplam 26 27 30 28 111 
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Bundan başka keman, el işleri ve okulun bulunduğu muhitte 

konuşulan yabancı dil gibi seçmeli dersler de vardır. 

Kız öğretmen okulunda meslek dersleri şu şekilde öğretilmektedir: 

Teorik: 

İkinci sınıfta psikoloji 

Üçüncü sınıfta eğitim metodu 

Dördüncü sınıfta eğitim tarihi ve eğitim yönetimi  

Uygulama Dersi: 

Üçüncü sınıfta staj yapılır. Yani öğrenciler uygulama öğretmenleri 

tarafından verilen dersleri seyreder. Bunlar uygun saatlerde tartışılır. 

Üçüncü sınıfta kız öğretmen okulu son sınıf öğrencileri bizzat ders 

vermeye başlar.  

İlk dersler bir çeyrek saat ve sonra yarım saat sürer. 

Okulda kız liselerinden mezun olan hanımları yetiştirmek üzere ayrıca 

bir senelik pedagoji ve eğitim metodolojisi kursu açılmıştır. 

El işleri ve ev idaresi kız öğretmen okulunun müfredatında yer alır. 

Okullarda ev işlerini öğretecek öğretmenler yetiştirmek üzere iki 

senelik bir okul açılmıştır. 
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Kabul Şartları 

1. 17 yaşını tamamlamış olmak 

2. Beden ve ruh sağlığına sahip olmak  

3. Burger Şuleyi tamamladıktan sonra iki sene kız sanat okuluna 

devam etmiş olmak. 

Okula, bu şartlara sahip bu sene yüz kişi müracaat etmiş. Bunlardan 

yalnız otuzu okula kabul edilecektir. 

Kız Öğretmen Okulunun El işleri ve Ev İdaresi Programı 

Derslerin İsimleri Birinci Sınıf İkinci Sınıf 

Eğitim Bilimi 3 4 

Dil ve Edebiyat 2 2 

Matematik 2 2 

Medeni Bilgiler 2 - 

Sağlık Bilgisi 2 - 

Sosyoloji - 2 

Dokumacılık 2 - 

Beden Eğitimi 2 2 

Müzik 1 1 

Resim 5 4 

El işleri ve Usulü 1 - 

Kadın El İşleri 7 10 

Ev İdaresi, Tatbikatı, Çamaşır 2 - 

Aşçılık 4 6 

Toplam 35 33 

 



 

 
109 

Ana Mektebi ve Ana Sınıfı Öğretmen Okulu 

Ustav Ku Vzdelani Pestounek 

Kız öğretmen okuluna bağlı bir Ana Sınıfı Kız Öğretmen Okul ile bir 

de ana okulu mevcuttur. Kabul şartları: 

1. On altı yaşını tamamlamış olmak. 

2. Beden özelliklerine sahip olmak. 

3. Burger Şuleyi tamamlamış olmak. 

4. El işlerinde becerikli olmak. 

5. Sesi güzel ve müziğe yeteneği olmak. 

Ana Sınıfı Öğretmenliği Programı: 

Dersler Birinci Sınıf İkinci Sınıf 

Dini Bilgiler 1 1 

Eğitimbilim 2 2 

Ana Sınıfı Bilgisi 1 1 

Ana Sınıfı Stajı 6 6 

Dil ve Edebiyat 3 3 

Eşya Dersi 2 2 

Resim ve Model 2 2 

Çocuk Bahçeleri 

Çalışması ve Kağıt Kesmek 

2 2 

Kızlara Özgü El İşleri 2 2 

Müzik 2 2 

Beden Eğitimi 2 2 

Toplam 25 25 
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Bu üç tür kız öğretmen okulu bir müdürün idaresi altındadır. Her üçü 

de yatılı olmadığından hepsinin bir idare altında birleştirilmesi 

mümkün olmaktadır.  

Eğitim Bakanlığı Kütüphanesi 

Muhterem dostum Straka, Zeki Mesut Bey’le birlikte beni birçok defa 

evine davet etti. Daha önce doğu dillerinden Arapça ve Türkçeye de 

merak sardırmış. Harfleri tanıyordu. Fakat asıl uğraştığı konu Sanskrit 

diliydi. Amacı, lazım olan imtihanları verip, üniversiteye öğretmen 

olmaktı. Bazı metinleri inceleme amacıyla sonradan Pers’e bir seyahat 

yaptı. Kendisini birçok defa milli eğitim bakanlığındaki resmi 

dairesinde ziyaret ettim. Verdiği açıklamayı şükranla kaydediyorum: 

1921 senesinde Eğitim Bakanlığın dâhilinde bir kütüphane 

kurulmuştur. Kurulma amacı, ilmi ve idari eserleri tedarik ederek 

memurlarına müracaat ve mütalaa hususunda kolaylıklar göstermektir. 

(Her bir bakanlıkta memurlara mahsus birer kütüphane vardır) 

Bakanlık kütüphanesinde toplanan eserler aşağıda olduğu gibidir: 

1. Eğitim kanunları, tüzükler ve yönetmelikleri. 

2. Diğer bakanlıkların ve resmi makamların yayınları 

3. Yabancı memleketlerin eğitime ait kanunları, tüzükleri, 

yönetmelikleri ve diğer yayınları 

4. Süreli dergi koleksiyonları (Takriben dört yüz dergi 

koleksiyonu) 
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5. Eğitim bakanlığının yardımıyla yayınlanan kitaplar. 

6. Bütün okul kitapları 

Kütüphanede şimdiye kadar toplanan kitapların sayısı altı bin 

kadardır. Almanca “Hand bibliothek” denilen ve memurların her 

zaman müracaat etmesi lazım olan eserlerin başlıca iki türlü kataloğu 

yapılmıştır:  

Birincisi “Namen=Katalog” dur. Yani yazarların isimlerine göre 

düzenlenmiştir. 

İkincisi “Systematischer Katalog” dur. Yani kütüphane mevcudunun 

ilimler ve konularına göre sınıflanmasından meydana gelmiştir. 

Bakanlık kütüphanesi, büyük bir önemle okul kitaplarının 

koleksiyonunu toplar. Okullarda okutulan kitapların eğitim bakanlığı 

tarafından kabulü ve onaylanması zorunludur. Yazar kitabını 

bastırdıktan sonra okullara kabul olunmak üzere milli eğitim 

bakanlığına arz eder. Bakanlığa bağlı matbaada basılacak eserler için 

taslak kabul eder. Bu durum matbaanın bir imtiyazıdır. Taslak veya 

kitap bakanlığa verildikten sonra incelenmek üzere bir veya birkaç 

uzmana teslim edilir. Uzmanlara bakanlık bir inceleme ücreti verir. 

Yazar ve kitabı basan kişiler kitabın kime teslim edildiğini bilmezler. 

Kitabın metni, kabul veya reddedilir. Kabul edilmiş ise, kitabın fiyatı 

hakkında bir tutanak yapılır. Fiyatlar uygunsuzluk gösterirse, kitap 

basanları düzenleme, basma ve ciltleme masraflarını bakanlığa 
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bildirerek fiyatın değişimini isteyebilirler. Bakanlığa bir beyanname 

vererek şu kadar kısımdan oluşan resimli veya resimsiz olan falan 

kitabın şu kadar nüshasının baskısı şu kadar ediyor diye hesap verirler. 

Beyannamedeki hesaplar gerektiğinde ticaret bakanlığı odası 

tarafından kontrol edilir.  

Bir kitap okullara alındıktan sonra, kitabın ve yazarın ismi, fiyatı 

bakanlık dergisinde ilan edilir ve alınan kitabın üzerine bakanlık 

tutanağının tarihi ve numarası yerleştirilir. 

Ortaöğretim 

Ortaöğrenim okulları Çekoslovakya’da mükemmel şekilde gelişme 

göstermiştir. Almanya ve Avusturya’daki teşkilata benzer bir şekil 

almıştır. 

Ortaöğretim okullarına genellikle Obacna Şukulayı yani beş sınıflık 

ilköğretimi tamamlayanlar dil ve matematikten sınava alınır. On 

yaşını tamamlamış bulunmak ve sınavda başarılı olmak şartıyla daha 

aşağı sınıflardan da öğrenci alınabilir. 

Çekoslovakya’da orta okullar Almanya’da olduğu gibi teşekkül 

etmiştir. 

Gimnazyum 

En eski şekli klasik Jimnazdır. Ders süresi sekiz senedir. Beş senelik 

bir ilkokulun öne geçtiğine bakılarak ilkokullarla birlikte orta okulun 
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ders süresi 12 veya 13 sene eder. Klasik dillerden Latince Jimnazın 

birinci senesinde ve Yunanca üçüncü senesinde başlar. Memlekette 

konuşulan bir yabancı dil her sınıfta ders olarak verilir. Fakat 

seçmelidir. Okulu tamamlayan öğrenci bitirme sınavına girmek 

zorundadır. Bu sınavdan başarılı olanlar üniversiteye girme hakkını 

kazanırlar. Fakat yüksek mühendis okuluna girmek güçtür. 

Gimnazyumun programı aşağıdadır: 

 Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf  

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam 

Dini İlimler 2 2 2 1 1 - - - 8 

Dil Eğitimi 5 4 3 3 3 4 3 4 29 

Latince 6 6 6 6 5 6 5 5 45 

Yunanca - - 5 4 5 5 4 5 28 

Tabiat 

Tarih 

- 2 2 2 3 3 3 4 19 

Coğrafya 2 2 2 2 2 2 2 14 

Matematik 4 3 3 3 3 3 3 2 24 

Tarih  2 2 - 2 2 2 2 2 12 

Kimya - - - 2 2 - - 6 

İnsanlık - - 2 2 - - 4 4 12 

Felsefe - - - - - - 2 2 4 

Resim 3 3 2 2 - - - - 10 

Güzel Yazı 1 - - - - - - - 1 

Jimnastik 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Yabancı Dil 3 4 3 3 3 3 2 2 23 

Toplam 30 30 32 32 31 32 32 32 201 
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Real Gimnazyum 

Aynı şekilde bu da böyle beş senelik ilköğretime dayanır. Öğrenim 

süresi Gimnazyumda olduğu gibi sekiz senedir. Latince daha birinci 

sınıftan başlar gimnazyumda üçüncü sınıfta başlayan Yunanca yerine 

Fransızca veya İngilizce gibi bir yabancı dil eklenmiştir. Bununla 

beraber eğitim dilinden (Çekçeden) başka bir yabancı dili mesela 

yerine göre Almanca veya Macarca da isteğe bağlıdır.
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 Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf  

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam 

Dini 

İlimler 

2 2 2 1 1 - - - 8 

Dil 

Eğitimi 

5 4 3 3 3 4 3 4 29 

Latince 6 6 6 6 6 5 4 6 45 

Fransızca - 

İngilizce 

- - 4 4 5 4 3 3 23 

İnsanlık 

Tarih 

- 2 2 2 3 3 3 4 19 

Coğrafya 2 2 2 2 2 2 2 14 

Matemaik 4 3 3 3 3 3 3 2 24 

Tarih 2 2 - 2 2 2 2 2 12 

Kimya - - - 2 2 - - 6 

İnsanlık - - 2 2 - - 4 4 12 

Geometri - - - - - 2 2 1 5 

Felsefe - - - - - - 2 2 4 

Resim 3 3 2 2 - - - - 10 

Güzel 

Yazı 

1 - - - - - - - 1 

Jimnastik 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Yabancı 

Dil 

3 4 3 3 3 3 2 2 23 

Toplam 30 30 32 32 31 32 32 32 201 
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Realka 

Uygulamadaki ihtiyaçlara uygun gelmek üzere klasik okulların yani 

başında “realka” eksiksiz adı verilen iki devreye bölünmüş altı senelik 

lise derecesindeki okullar açılmış. Daha sonra bunlara bir sınıf daha 

ilave edilerek ortaokullar içine katılmıştır. Real okullarını bitiren 

öğrenci bir bitirme imtihanı” verdikten sonra yüksek mühendis ve 

sanat okullarına girme hakkını kazanırlar. Gimnazyumlar doğrudan 

doğruya hükümetin kontrolü altındadır. 1867 senesinde kurulan 

Realkaların programlarını ve idarelerinin düzenlenmesi ait oldukları 

eyaletlere bırakıldığından programlarda senede az çok farklılık 

meydana gelmiştir. Realkaların bugünkü programı aşağıda olduğu 

gibidir: 
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 Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf  

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 Toplam 

Dini İlimler 2 2 2 1 1 - - 8 

Ana Dil 6 4 4 3 4 3 4 28 

Fransızca - 4 4 4 4 3 3 22 

Tarih 2 2 2 3 3 2 3 17 

Coğrafya 2 2 2 2 2 2 - 12 

Matematik 4 3 3 4 4 4 5 27 

Tarih 2 2 - 3 2 3 3 12 

Kimya - - - 3 3 - 9 

Fizik - - 3 2 - 4 4 13 

Geometri  

Teknik Resim 

- 2 2 3 3 3 3(2) 16 (15) 

Felsefe - - - - - 2 2 4 

Resim 4 4 4 3 3 2 3 23 

Güzel Yazı 1 - - - - - - 1 

Jimnastik 2 2 2 2 2 2 2 14 

İkinci Dil 4 4 3 3 3 3 2-3 22-23 

Toplam 29 31 31 33 34 34 34 226 
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Kız Liseleri 

Çeklerin ilk kız liseleri 1860 senesinde (Pişek) ve sonra 1863 

senesinde (Prag) şehirlerinde kurulmuş. 1895 senesinde “Minedva 

Cemiyeti” tarafından Prag’da Jimnajium tesis edilmiş. 1900 senesinde 

ise orta eğitim görmek isteyen kızların ihtiyacını karşılamak üzere altı 

senelik kız liseleri kurulmuş. Bu liselerin programı aşağıdaki gibidir: 

 Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf  

Dersler 1 2 3 4 5 6 Toplam 

Dini İlimler 2 2 2 1 - - 7 

Çek Dili 5 5 5 4 5 5 29 

Fransızca - - 5 4 4 3 16 

İnsanlık 

Tarih 

2 2 2 3 2 3 14 

Coğrafya 2 2 2 2 2 1 11 

Matematik 4 3 3 3 3 3 19 

Tarih 2 2 - 3 2 2 8 

Kimya - - - 2 2 7 

Fen Bilimi - - 2 2 2 2 8 

Eğitim 

Bilimi 

- - - - - - 2 

Resim ve 

Resim Hattı 

3 4 2 2 2 2 15 

Güzel Yazı 1 - - - - - 1 

Jimnastik 2 2 2 2 2 2 12 

İkinci Dil 4 4 3 3 3 3 20 

Toplam 27 26 27 29 29 30 129 
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Bir Reform Şulesi Ziyareti 

5 Eylül Çarşamba: 

Bütün Avrupa’da olduğu gibi Çekoslovakya ortaokullarda eski diller 

ile yeni dillere, edebi ilimlere ile bilim dallarına ayrılacak saatler ve 

buna göre tayin edecek okulların temelleri hakkında senelerden beri 

uzun münakaşalar cereyan etmektedir. Bu konuda kesin bir karar 

vermeden önce çeşitli sistemleri birkaç ortaokula uygulayarak 

tecrübeler yapıyorlarmış. Uygulamanın vereceği sonuca göre 

programlarda ve teşkilatta değişiklikler yapılacakmış.  

İşte bugün (Karlin) de bir reform okulunu ziyaret ettik. Diğer 

okullarda Fransızca üçüncüden başladığı halde burada birinciden 

itibaren mecburi yapılmış. 

Okulun şubelerle birlikte on sekiz sınıfı, otuz beş öğretmeni ve altı 

yüz kırk öğrencisi varmış. Sadece kızlardan oluşan ayrı bir sınıf da 

varmış. 

İkinci sınıfta Mösyö Jakavetis tarafından verilen bir Fransızca 

dersinde bulunduk. Sınıfta kırk öğrenci var: sekizi kız, otuz ikisi 

erkek. Kızlar ön sıralarda ikişer ikişer oturuyorlar. Teneffüs esnasında 

da kızların kızlarla ve oğlanların birbirleri ile gezdikleri ve 

konuştukları düşüncesi dikkat çekiyordu. Okulun bir kısmı civarda 

diğer bir binaya yerleşmiş. Odalar sınıf için elverişli, fakat daha önce 

ziyaret ettiğim ilköğretim okulu gibi bunun da bahçesi yok. Öğrenci 
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teneffüslerde dar koridorlarda dolaşıyor. Çocukların Fransızca 

bilgileri iyi, fakat telaffuzları genellikle kötü!  

Dördüncü sınıfta diğer bir öğretmen tarafından verilen Fransızca 

dersine girdik. Öğretmen geçen seneki dersleri tekrar ediyordu. Onlara 

La Fontaine’in Zehirli Armut hikâyesini anlattı. Çocuklar iki seneden 

beri Fransızca okuyorlarmış. Öğretmenin telaffuzu iyi ve kısa zamana 

nispetle başarısı daha çoktu.  

Bu okulda prensip olarak şu kabul edilmiş: Fransızca gibi dersleri 

öğreten öğretmenler, her sene öğrencisiyle birlikte sınıftan sınıfa 

yükseliyorlarmış. 

Öğretmenlerin profesördür. Daimî bir şekilde tayin edilmişlerdir. 

Derecesi ve yükselmesi vardır. Bu nevi öğretmenler daimî bir şekilde 

bir okula bağlı kalır. Bakanlık gerekli gördüğünde onları başka bir 

okula gönderebilir. Öğretmenlerin başka okullarda işleri yoktur.  Fen 

öğretmenleri haftada yirmi saat, filologlar on yedi saat kadar ders 

okuturlar. Kendilerine fazla saat sorumluluğu verildiği takdirde ayrıca 

düzenli ödenek alırlar. Haftada bir saat fazla ders için senelik beş yüz-

altı yüz kron ücret verilir.  

Öğrenci sayısı kalabalık olmayan okullarda müdür haftada sekiz saat 

ders okutmaya mecburdur. Sınıflar kalabalıklaştığı takdirde müdür 

ders vermeyebilir.  
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Okulda el işleri de mecburidir. Öğrenci tarafından yapılan işler okul 

sergisinde sergilenmişti. Kimya uygulaması şimdi isteğe bağlıymış. 

Kimya evinde çalışmak isteyen her öğrenci sene başında seksen kron 

ücret öder ve haftada iki gün okuldan sonra çalışabilirmiş. İlerde 

açılacak (reform sınıflarda) kimya uygulamaları mecburi olacakmış. 

Müdüre ve öğretmenlere kabulleri ve nezaketleri için teşekkür edip 

ayrıldık. 

Real Gimnazyumu Ziyareti 

Bina Prag civarında Liben’de, bir Real Gimnazyum’u ziyaret ettik. 

Okul öğleden sonra tatil olduğu için öğretime denk gelmedik. Müdür 

ve bazı öğretmenlerle görüşebildik. Okul binası sağlık korumaya 

uygun olarak yeni yapılmış ve mükemmeldi. Geniş bir girişten sonra 

ferah merdivenler, sınıflar, yönetim, yazmanlık ve öğretmen odası 

geliyordu. 

Tarih dersliklerinde dört oda vardı. Koleksiyonlar çok zengindi. Fizik 

derslikleri bile dört oda ve bir koridordan oluşan bir dairedir. Sınıf 

amfi tiyatro şeklinde yapılmış ve siyah perde montajı mükemmeldi. 

Kimya evinde ayrıca dört oda ve fotoğrafçılık için küçük bir oda 

bulunmaktadır. 

Resim dersliği üç odadan oluşur: Birincisi resim dersliği. İkinci oda 

modelleri depolamak içindir. Üçüncü küçük oda öğretmenler içindir. 

Her ortak sınıfta kara tahta yanında birer camekân vardır. 
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Sobalar, koridora ve duvarın içine yapılmış. Ders esnasında bile 

hademeler sınıfı rahatsız etmeden sobayı yakabilmekteymiş. Bu 

okulun çiçek bahçesi güzel, fakat öğrencinin teneffüsüne yeterli yeri 

yok. Okul müdürünün ifadesine göre büyük teneffüslerde okula yakın 

olan mükemmel belediye parkından yararlanılmaktaymış. 

Yine burada Dr. Heraut isimli bir kişiyle tanıştık. Bu kişi kuramları 

çek dilini uygulamış ve bunun tamamlanması için otuz yıl çalışmış 

olmakla övünmektedir. Müdür ve öğretmenlere teşekkür edip ayrıldık. 
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