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İk § olarak da Tongug'un ilk öz yapıtı olup
1933 de yayınlanaı, onun toplumsal, ekonomik, eğit-

girdi.

bilimsel di§iincelerinin özilnü yaısıtan, Köy hstitiiierine kadar varaJı gel§iminin ipuçlarınr veren «fu
ve Meslek Eğit'mi» adlı bu çok önemli yapıtının yeni
baslıışını yapmaya karar veıdi. T'llimizğg bulıınan bu
yaprt, tıiiyle bir ctüşiince ve gereksinme sonrıcu olarak yeni ba"siuya haarlaıdı.
Tonguç gibi dewimci bir atüşiin a4lımının, bir
büyiik eğtimcinin -Bahdan, çağından öğrnendikleriyle
fiirkiye gerçeklerinin sağla^m, köktü bir bigimde
araştınlıp gözlemlenme§inin bir bireşimi (sentezi)
olan temel görüşü esas kalmak koşuluyla- kendisini
siirekli yenileştirdiğ, di§iincelerini olgunlaştınp
yetkinleştirdiği, geüştirdigı bir gerçektir. Tonguç,
geıişlmini dil konusunda da gösterırı§tir. Dildeki
dewimci oluşumo ve gelişımeye koşut olıarak Tonguç'un yapıtlannın dili de anlaşmrştrr. Sonraki yapıtiannda bu gerçeğ apaçık göriiriiz. jıTedir ki dil
dewimiııin heniiz başlaüğ yıllarda Tongug'un yezıp
yayınladığ «fu ve Meslek Eğitimi» yapıtının dili,
bitiınsel yapıtların bir gereği de olaıak, bugiin eskimiştir. Bu dilin bugiinkü ve yarınki kuşalrlarca kolay anlaşıla,mayacağ kuşkusuzdur. Bu yönden yapı,
tın dilini sadeleşüımek gereksinmesi kendiliğinden
doğdu. Özellikle kimi gö7giikleri ve terimleri anlaştrrmak. Bundan dolayı öziiııe, yap§ına dokıınulmaksrzın dili arılaştınldr.
Yapıtın dilinin arılaştınlma§ıında, bugiinkü ve
yannki
kuşakların aıtıyacağ bir biçinıe sokulde
yardımlarııı
esiıgemiyen öğıetnıın arkamasında
K. Akol ile Muzaffer GiirOsman
daşlarımızdan
yapıtın
hazırlanmasında emeği ge,
baskrya
ses'e ve
bir borç bilr, büyük
teşekktirü
arkadaşlara,
çen tfım
ke.z dahıı saygıyTongug'u
bir
Hakkı
İsmail
efftimci
le ananm.
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öxsöz
İncelenen konunun ancak bir taslağ ha.
linde bulunan bu küçiik kitabımm bir çok knsurlan, eksiklilderi bulunıluğunu biliyonım.
İş vo meslek eğitimi konusu daha çok ve ııam
stire iizerinıle ça,lışılmak geıekon önernli bir
egitim konusudur. Fakıt şimiliye t<adar bizı_
de, bu sorun& ileğsln -kiiçük ölçüile de olsabir inceleme yapıIaral< 5ra5nmlanmailığrnı alüşiinerek ve bu alanın henilz işle,nmem§ olmı,
sından cesarot alarak bu denemoyi vavmtıyorum.
İloride ikinci baslnsrnı çılra,ımak miimkiin olursa, o zainan kitabıma şimdiki temel
düşiinceleıi gen§letocek ve güclenilinecek bir
çok belge ve incelome sonuçları eldemoye çn,

lışcağım.
Kitabı yazaıken, konu5ru incelerken 5ıarümlanndan yara,rlanüğım sevdilderirnle,
saygr ituyıluğum kişilerin hepsino teşekkiiı
etrneyi bir öilev §eyaıım.
Kitapta anlaşılmayan ya da eleştirilınesi

gereken noktalar varsa bu yönleri eleştirernek
yarar-O, bulunmatannı okuyucırla,rilon rica
eiierim"
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İş ve meslek olmad.ıkça hayatr sijrdürebilmek
miimkiin değildir. fu ve meslek sorunu yainız bireysel
hayatın teırrel iidevlerinden birini oluşturmakla kalmaz. Genel olarak toplumsal ve ekonomik hayatın öz
noktasını, eğitimin de temel noktalarrndan birini oluşturur. EkonomistJer, «İş diinyayı yöneten genel
bir ya.saür.» (8) derler. Siirekli bir iş olmadıkça insanlr$n mutlu olamıyacağı, gelişip ewimleşmiyeceği
de bir gerçektir. Aslrnda ekonomik bir hayat 6eçirmek; insan ihtiyaçlanrun giderilmesine hizmet edecek eşya ve değer yaratmak alnacr ile etkinlikte bulunmak yani iş yapmak demektir.
Gerçi iş kawamına ilişkin heniiz türlü gört§ açıları gözöniinde bıılunduğu siirece onun yerinde bir tanımtnı yaparak incelememize datıa kesinlikle girişmeye trıek de olaııak yoktur. Bıına rağmen işi hayat;
sal ihtiyaçlanmrzrn dğurtluğu bir zorunluk olaralr
9

kabut etmek gerekir. Aslında §'in özellikle etkinliğn
kökeni, hayatı sürdiiımek içgüdiisiine kadar gider.
Ve bu suretle en ilkel biçimde yapılmış iş şekli olarak giyecekleri, yiyecekleri sağla.mayı ve insanı ko
nıyaJl barınağı hazırlamayr bııluruz. Hayatı siirdiirebilmek içgüdüsiiniin bu pek ilkel biçimdeki iş şekilleri yanında hayatın ilk dunımlarına etken olan siis
yöniinü de göriiriiz. Sonra en önemli yaşaJn gerekseırrelerinden «savuııma ve saldırma araçlarının (yay,
ok) bulunduğunu» (2) ve bu suretle iş yapma araçlarınrn ve fırsatlarının çoğaldığnı gösteren belgelere
rastlanz.
GiiÇebelerin yıırt tutmaya, insanlann tarlayı iş_
lemeye başladrkları andah. buyana iş daha karışk
bigiırıler alarak hula gelişıııeye başlaırrıştır. Doğa
adaını, kulübesini beklenmedik te}ılikelerden konrmaya, yurt tutarı çiftçi de -gelecek kuşaklan duşüneıtk- konutunu da}ıa güvenilb }fu şekilde krııgıa-

ya er§niştir. İş, b, ve bıına benzer başka giri-

şimleıe uygun bir şekil alması dolayısiyle datıa sağlam ve başarılı, daha bilinçli, da}ıa hesaplı yapılmaya başlanmrştır.
«İk za,ırıanlardaki savaşiarda, tutsak e-lrnan i1_
şı.hla-r kayıtsız şrtsız yok edilirken, tanmla uğraşınaya başianınca bu gibi tutsakların çalşmalann-

dan terrm işlerinde yararlanmak dt§üncesi doğmıştur.» (3). Wundt'e g:öre, «Böylece kiiltür için atılan
ilk aümlar, derhal tutsakla efendileri arasındaJri sosyat eşitsizüği doğırmuştur.» Bu sosy,al eşitsizlik, aynr za.manda, işin ekonomik gel§mesine de etken olmuştur. «T\ıtsak efendisinin malı olduğu için her işi
yapmayı kabut ediyoı,«iu. Hatta o zamanlara kadar
kadınla"ııa yaptınlmalrta olan işleri bile o yapıyordu.»
(§blpel1.

Herkesin çalşmasına gerek kalma5nnca, hiç kuşkusıız yavaş yavaş işten ka4ılmaya başlanıldı. Doğa
10
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toplumları yanında iş aslında «vaıolma ve hayat
bir aıaç» iken ilk çağda bazı sınıflar
için bir yük olmaya başladı.
nk kez dinsel telkinler, inançlar ve buynıklar dolayıs$e işe d€$n gözleırı ve kawaırrlarda
önemli değişmeler başlaınıştır. Dinlerin gel§me ve
yayıtmasından sonra da iş töresel bir aıılam kazanmıştır: «fu soylulaştınldr, başkal,arr için hizmet
ve ödev sayılara^k yapılmaya başlandı. Bireyin top
luma karşı yapmaya zorun]u olduğu bir ödev sayıldı» (3). Muhammedin ortaya koyup yaydığı mii:stiimarlık dininin temel ilkelerini gösteren ayet ve
hadislerden bir krsmı, bu ya.rglmızl belgelil,ecek
niteliktedir.
İsa'dan aş4ğı yııkarı 750 yıl sonra asılzadelerin
ve derebeylerin çıkarı içi:ı yapıIma^kta olan tutsakca işıler azalmıya başladı- Tiirlü iş alanlarında çalıştırılan tutsa}lara, işlerine karşılü bir şey veroıek
yolrına gıdildi. Ontaı da eşya ya da toprağa salıip
ol-.t nalrlrıru almaya başladılar. Bu hakla birlikte on]ara az da olsa öz,gtirlük de verilmiş oluyordu,
Giiriiliiyor ki, arhk çalışan insana, emeğine karşıhk
bir şey verilmelrte ya da bir çıkar sağlanmaktadır. Aslında Seitrıel, «Ekonomik tiretim ve § denilihce brından yarar elde etmeyi aıla,ırıak gerektir
ve b. b..., deİ. Göriilüyor ki, artık iş değer ka7,2ıı7mA. yolıına aloğru gifurıektedir,
Oııbeşinci yiizyıldan sonıa -Batrda- derebeylik
yönetimi yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış,
İro* yerine de büyük devletlerin temelleri atılmştır. «Bİndaır başka onbeşinci yu,yıl coğrafi buluş(1)
lr" vtl"yrlrdır. Amerika 1492'de bulunmuştur,» yiizgtonor"it olayların gelişmeye başladıkları bu
yıltla ekonomll. Oilşilr."l"r de ortaya atılarak §'e dabast, t"prır-lr ve daiıa geniş bir aıllm verilmeye
düternel
İ"rr,rİt*. Önığn Merkantilisflerin şu

mücad.elesi için
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şiinceleri bakşlanmızı iizerine çekici niteliktedir :
}) Para en büyiik senıettir, 2) Ekonomik etkintiır_
|eri diizenteme işine devlet kanşmalıür. Merkantilist'ler_15 inci yiizyıtdaı 18 inci yiizyıla kadar «Sistem Merkantil» denilen bir ekonomi dönemi yapruşlardır.
_ 18 inci yüzyılın son geyreğinden bu yana Phyziyokrat'lar
işe koyularak ekonomik olaylan tiimden
incelemeye başüaırıışlardır. Orı]ar
§ kawa.mrna ttimÜYle ayn bİr anlam veııneyi başaımışlardır. Rous_
seau ve Montesqieu gibi o dewin filozof ve devrimcileri tarafındaıı ortaya atrlan dewimci diişiinceleıı,i
ekohomi alanına da Phyziyokııat'lar getimiğ oluyor|ga1 Olann di§iinceleri özet olarat şunlaıdır :
1) «Doğal diizen, bir tannsal d,iizen, insanlara en gok
mutluluk verecek bir diizen demekti». *İnsaı yalsalarına ve düzenlerine gerek yoktu; ly4lrın y.p*rrlr"
(Laİsser F'aİre) demek yeterü». 2) rnpiyİtrat,_
l_ar yatbız yer 5nıvarla$nın zenginlik doğunıcu
olduğılu, yalnrz toprağn iiretime yaraüğİnı idüa et
mekte, öteki alanlara verilecek emekİeri tiimden
verimsiz sayrnakta idiler». (Hasıl-ı safi : Le Froduit
net, kuramı).
Orta çağn § kavra.mı tarihiyle çok ilgili olaylanndan biri de tam anla.ırııyla oıganize- edilmiş
esnaf kuruluşlarrür. Bizim tarihimizde -ileride meslek kawamr konusunda bıraz daha gen§ olarak
açıklıyacğu- «Osmanlr Tiirkleri tarafından yapılaı esnaf örgütü (4) busiin bile ilgi ile incelemJye
değer tablolar gösterir. Bu örgüttiıı sayesiade, işu
-devletin_ de yardrm ve koru1ruculuğundan az aa olsa yararlanarak -geleneksel- kentsel bir nitelik almasr için ilk temeller verilmiş oluyordu. Nitekim bu
ilke Merkantiliz.m döneminde hemen uygııIa.ma alanrna geçirilınişti. Phyziyokratlann di§iinceleri ile de
iş, biraz da}ıa çok özgiirlüğe kavışuyordu.
72
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A. Smith'in ekonomik sistemidir ki, ilk kez iş
kavramına tiimüyle ayn bir anlam vermeği başaımştır. O, aynı zaııanda «doğa yasası» tiüşünce-"ini
de çok yetkin bir biçimde açıklayarak bilinıe diizenli bir sistem getirmeyi başaıın:ştır. A. Snıith : <<Her
rıluşıın yıllık işi her yıl tiikettiği hayata gerekli ve
yaraılr bi.itün maddeüeri kendisine hazırlayıp sağlayaıı ilk sermayedir. Ve daima bu maddeler ya doğrudan dğruya işinin iirtiniiııden ya da o iiriin ile
öbiir uluslardan satın aJüğ şeylerden ibaıettir.» (5)
üyerek, işi seııvetin geryek kaımağı yapmıştır. Ve bu
diişüncenin içerüğ sonuçlarr da şu ta,rzda derhal
meydana çıkaıırırşrtır: «Mademki zenginliğ doğıraı
kamunun işidir, o yalnız toprak değildir. O halde
iiretici oları iş yalnız bir srnıfın -tanmın- tlegil belki
bütün srnıfların; bütiin ulrısun işid.ir. Bir iilkede
meydaıra geleıı zmginlik orada çatışanların tiimiintin
ortak işlerinin verimidir.. Bundan dolayı artık verimsiz sınıf, _ancak işsizler verimsizdir_ iiretici sıruf
farln yoktıırr, «İnsan toplumundaki iş ortaktığ, özel
bir biçimde kendiliğnden (Spontan6ment) gerçekleşmiştir. Bu özel biçimde iş bt liimüdür. (5)
A. Smiüı ve düşiince arkadaşlarının clahil bıılundukları ekonomi meleğne (liberaiizrn mesleği) denilir. Onların göri§lerine göı.e iş, ekonomik ilgınin
menkezini belirler. Ancak bu anla,m.dan sonradır ki,
bilimsel bir şekilde ıı]rısal ekonomi kurulmaya baştınınıştıi.
Yalnız 19 rıncu yıızyna kadaı tireüm küçük girişiırıler halinde yönetilmekte iü. Oysa 19 uncu yiizyılda iiretim makine ile elde edilmeğe başlanınca
diinya ekonomik hayatrnın ufuklannda pek önernli
§osyal sorunlar betird.i. O zaınana kadar işverenle
işi aıasında a3nnm pek a4rk dğIken birdenbire §çi aleyhine bir ayınm ortaya çıktı. Sosyal srnıflar
kapitalistler ve işçiler diye ikiye aynldı. Bu iki sı-

ill

nıfin sosyoekonomik durumları birbirinden T-ıek
farklı olduğu için gelirlerin tiilüşiim.iindeki eşitsiztik
bir çok düşiiniirlerin ilgilerini çekmeğe başiadı. «Bu
eşitsizliğın en büyiik nedeni sayılan miilkiyeti ortadan kaidırrıak ve iJısaıı etkinliğnin eksenini deıiiştiı:rnek eğilimteri uyanmıştır., (1) İşte bu görüş
yaılısr olaı ekonomistlere (sosyatistler) denilir.

<Sosyatistler arasında gör'ıış bakımından pek çok
aynlİklar bıılıınduğunalan bir sosyalizın ekolu değil,
tiirlü sosyalist ekolleri vardrr.» (1) Soşyaliain or,
bk göri§leri özet olarak şöyle açıklanabilir :
<On]aıa göıe s,cyal gegimsizliğiıı nedeni
1
malların sınırlr ve sömiiriieü bir sınıf elinde tnçılaımasrdır. ÇaJ€sri, miilkiyetin ve onuıı doğar sonucu
olan ücıat usııliiniin kaJdınlmasında bulrırlar,»
«Geııelükle sosyalist ekolleri kamu kesi2
minin iidev ve yetkilerinin gen§letilmesine eğitimlidirter.» (1)
SosyatistJerin en aşın§ı Ka^rt lfaJrx'ın iki ekoncı
mist görüşil vardrr. Bunlardan birincisi konıımrızla
ilgü oldugu iqin bu ilkeyı hsaca yazılım: <Ebzla
iş : §ıır - Travail ve artı - değer : Plııs - Value

meydana gelen dğer semayecinin
ettği değerdir. İşln ttlaetlm
iiriiıleri
işçinin aldığı değerdir,
giindeiik
suretifte
ise
değeri
sonug
olarak
zorııılu
çüaı ki, ikisinin
şu
e"ndan
kalır. Sermay*
elinde
serrnaygginin
fark
arasııdaki
(meyctana
getirilen
d,eğ,er)
iş
on
saatlik
ci, iiıiiııü
karşüişin
saaüik
beş
işgiye
halde
sattığ
hesabiyle
ğını (tiiketilen değer) veriyor ve fazla5n alüoyııyor,
fou.*'- sonradan pek iiırü olan deyimi ile artı-dede,
ğer dediği bu fazladır. Bundan şıu sonug çıkıyor
ı"ttlr, sermayeci işçinin on saatlik işini cebine
saatlik § ödüyor. Diğer deyimiyatıyor
-lş9ı ve ona beş
seınayeciye bedavı bş saatlik § yapryor,»
le
kunamır.
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sa.tna^kla elde

«Ödenilmeyen ve artr-değeri vücuda getiren bu beş
saatiik fazla işe K. Ma^ııır artı-dğer üyor.» (6)
Sosyalizm öğretileri taraftarlarryla LiberalizırL öğretisi taraftarlan arasrnda bazı ortayolcu ekonomik
düşiinceler yanlısı olanlar da çıkmışıtır. Bunlarr eko.
nomistler (müdaheleci öğıetiler) adı altıntla top
larlar.

Şimdiye kadar verilen pek kısa tarihsel a4ıklamadan da arıiaşıtacağı gibi, gitgide § ile çalışmak ıra
da etkinlikte bııIunrıak kavramlan arasında sılrr bir
beğlantının ımr olduğu dikkati çelmektedir. Aslında
kura.msat ulusai ekonomi biliminin önernti hizmetJerinden biri de işi bir değe,r olaız^k tanıması, o kavramı bilimsel bir biçimde incelemesidir. Bugiin bu incelemeler kesin olara.k taınaınlanmış <l€İlclİr. Felses
fe ve Sosyoloji Öğrıetmeni M. Servet bey, iş karnamı hakkındafti tiirtü kura,m ve tanınlan inceleyeıı
değerli bir makale yayınla.mştır. (7)
7amanıııız111 glgkanift olarak rasyonalize edilm§ ekonomik iş sisteınleri, isn eğitim gört§ü açısrndan pek önemti olaı kişliği gel§tiren değerini
körtetmektedir. Bıındaa dolayı edilgentik - Pa^gsi,
vita€t yerine, insanrn yaptığl işte etken : aktiv ol,
mak ilkesinin konr:imasr çaıeleri aıunmaktadır.
Gençlende bir etkinlik uyandımak suretiyle onları eğitmek deneyimlerini, iş okıılu akrmı denilen
eğitim hareketinin baştaagıç döneminde bıılabiliriz.
Bu hareket her öğrrcncide rıüsal ve bedensel et}in,
lik uyaıdırmayı, başka bir deyimle söylemek geırckiı:se, § yaparak bir şey öğretmeyi ön plf,na alan
bir eğİtim yöntemidir. Bu ilkenin en karakteristik
noktası da öğrencinin kendi kendine etkinlilrte bu,
tunmasını sağla.maktır. Bu ilkeye göıe di§iiniiJecek
olıırsa, iş kaırnamı pedıgojik bir aıla.m kazaıımıştır
diyebiliriı. Öğretim ve eğitim etkinriğnin a,ma.cı dı
15
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okulu - ileride açıküyacğımrz - pedagojik anlamda
işin uygulandığı bir iş yuııiu haline getirrnektir.

*

2_

fJlrısal Ekonominin Geüşim Koşulta,rı

Doğa, insanlann bütiin gereksinmelerini s4ğlamaz. Onun için insan kendi gereksinmelerini plİİnlı
işle gidermek zorundadrr. Hayafumızı siirdiirebilmek, giysi, konut, yiyecek, üğer gerekü şeyler gibi
gereksinmelerimizi kaışılamaya bağlıdır. Onıın İçin
«Iier insnnın işi, bir ihtiyacı gidermek için doğarun
her şeyiiıi istediği şekle getirıııek amacrna yönel_
melidir» denilebilir. Şimdi ekonomik anlamda lğ Uvramrnın d,aha kapsamL bir deyişi olan r:lusal ekonominin gelişim koşı:Ilanıu krsaca gözden geçirelim:
1
NtIrUS
ııtıısal ekonominin gelişı- topluluğa: [Ier
mi ulusal
meı§up her bireyin çalrşm.İına ve onlan çevıeleyeıı dğanın mtisaadesine b4ğlıdır. Iius bireylerinin doğal yeteneği, karakter ve
huyıı da ekonomik hayatın s€lişimine etkenür. UIus
bireylerinin çokluğu yaıri ntifusun fazlalığ bir toplıımrrn güciinfın belirtisidir. Bu niifus tollugu, tabilelerih gelişimi için de en uygun olanaktır. Niifus
fazlalığ,, irısanları daima yeni yeni uğraşılar ve etkinlik olayları aıaınaya siirükler ve zorlar. Niifusun
köy ve şehirlere dağılışı ekonomik örgütiin b€lirü
biçimler almasrna etken olıır. Yiyecek gibi en önernli ihtiyaçların mem]eket içinden sağtanıp sğlanmaması o memleketin yabancr memleketlerle bağlıtığının deııecesini belirler.
Avnıpa ekonomi topluluğunda gerçekten de
Tiirkiye -iilkelerin ataııları di.§iinüliince_ niifusca çok
fakirdir. Gelişigtizel bir kaç ülkeyi kaışılaştıratım.
(11)
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AJanı

(rm)

I.

760.000

fiirkiye

II.

ğ51.000
505.000

Fbansa
ispanya
AImanya
isveç

IrI.
rV.

469.000

\rI.

388.00o

D(.

248.000

v. ıil8.0m

vII. 310.0o0
Vru. 295.000

x.

244.0o0

Niif6

Memleketlen

Polonyı

italyı

Romanln,

sırbistan
İngiltere

vİII.

m.
vI.

I.

x.

v.
rv.

vfi.

DL

il.

13.500.000
41.500.00o
22.300.000
62.000.000
6.100.000
30.000.000
40.000.000

17.200.m0
12.800.000
45.500.000

Aclında daha çok önce Ratael, niifııs yoğıııIuğu ile ekonomi ııe özellikle kiiltijı diizeyinin gl}ğ itişkisini tanıtlamıştı. Son ıa.maı]arda da F'. Oppenheimer ıdındaki ekonomict :
(Theorie der reinen Ekonomie U. Politik) adtı
eıeriııde nüfiıs çokluğundan sosyal gelişim için \ıe
brınun sonucu olanalı ekonomik sistemde ve kütiir
ha5rahnda ne gibi değişiklikler doğacağnı eksiksiz
olaıa^k açıklamışıtır. Niifııs yoğııIuğıı ne kadar fazla
olrırca" orta^k ütiyaç da o kadar fazla olur, orta.k
ihtiyaç ne kadar fazla oluısa, iş böliimü ve işte
eknikgiz.lik olaııağna da o kadar fazla yaktaşür ve
buna zorunlııIıık duyılur.
Bir köyiin çok az ortak üüyacr, yalıız a, ve
işıte uzrnaılaşmaınış zaxıaatkdra ihtiyuç gösterir ve
anea.k onu barrndırabilir. Almı znmaıda nalba,:ıt,
montör, kititçi olan yalnrz bir demirci ustası, orada
hem ortak ütiyaçlarr gideıneye, hen de kenü ekmeğni çrkarmaya yetebilir. Tıpkı brınun gibi kiiçilk
ötgüde ortak ihtiyaç, yal.nv ilkel bir tekniğe gerek
gösterir ve onunla yetinir. Niifusu az o|an bir bölgede yapılan demiryolu, masraflarını kapata.maz.

bvol[eslekEğit"nr-F:2
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ancak pazaıı
mümkiindür,
yerleıde
olan
geniş ve müşterisi çok
ticaret
ölçüde
§lerini, ge
büyiik
İtakine üretimini,
yoğunruğuniifiıs
doğııran
niş ölçüde iş böliimiidi
yaşana§ıuun
kunımların
teknik
de
aıır. İş birltimü

Ma.kine ile büyiik ölçüde iiretim de

en başta gelen koşuludur.
Bunclan dolayıclır ki, endüstri, büyük ücaret,
teknik, niifusu bol şehir birbirine bağhdırlar, Bıınların bir anaya gelm.esinden doğan hayat insan|ara
siirekli şu düşiinceleri verir ve şunlan da söyler :
«Sen di.iş görmiyeceksin! Kendini hareket ettireceksin, mafsallarınr kııllanacaksın! Dikkat et! Dikkatli ot! Hemen tut; iş giiçlerinin yanşma§şr onu diirter, reklömlar onun isteklerini uyand,rnr, onrın so
kaklarda attığ her adım kendisi için şöyle bir göz,
lem dersi olur: «İnsan hayatı bir mücadeledir,»
Niifusıın çok kalabalık olduğu biiyuk şehirlerde, tekniğin ve materyalizırıin başansınrn birer bell*l"l olJn zafer anıtlan yapıla"rak bu yengi (galibiyet) kutlanrr. Fakat bu yaşam, ya|ruz insanlarrn
.rrrlrt koşıllannr değiştiı,ırıekle kalmaz, gerçek inşanr da Utltilnil ile değişürir, düşiini§ şekillerini de,
alışkanlıklannı da değştirir. Eleştirme yeteneğini
de'artınr. Karşrlaştrrmalara olanak sağlayan binlerce araç bireyin eleştirme yeteneğini ve karşı çıkma
niteliğini kesinleştirir. Brrnun için bir masaııın çevresinJ eğlenmek için toplananları, kulüplerde y|_tla
toplantılaıdaki görüşmeleri, basının eleştirilerini haGerçek demokrasi yaş_alru içinde
tja.mak yeterlidir.
-rrlayrş- gerekli
butıınduğunu kabııl eteleştirici
mek gerektir.
DOĞA: Dış doğa insanlarrn gelenek ve
2
göı.enekleri, etkinlikleri iizerine etkiler yapara}, onİarda etkinlik ğilimlerini durdurur yahut az veya
çok bir şekilde geliştirir. Doğar kalma,klarıIun zen,
insaıları-toprağa kuwetle bağlar, Bir iilke-

İrllğt,
18

iyi kara ve deniz yollan, coğafi konıımu dola.
yısiyle diinya ulaşım yollarr ile itişkisi, o ükenin

nfrı

gel§mesinin derecesini belirleyen önemti ögelerdendİr. Bu saydrğmız niteliklerden yoksun o1an ülke
toprakl,an geniş, verirnli de olsa ekonomik yönden
kolay yükselemez. Gerçi «Ülremiz tanm iilkesidir.
Niifusumuzıırı /o 70'i çiftçidir ve ihracatrmurn % 6070 tirliimü tarım ürtiılerine aittir.» (13) Her tiirlü tanm yapmağa elverişli topraklanmız vardır.
F'akat itinaf etırıek geıekir ki, bu değerli tarım ögelerinden heniiz gerçek aıJamıyla faydalanılaınamaktaür. Çoğunluğu, en kaçınılp3g ve hayati ütiya4larınr bile en- aza indirmek koşuluyla- zorla sağlayabilmekteür. Bu kitlenin konutu, giyeceği, yiyeceği, giinlük hayat koşullan, doğa ile ve toplumla
mücadele yöntemleri yakından incelenince, feci tablolarla karşılaşmamanrn olanağı yoktur. Bunun nedeni, bizde çiftçi sınıfının heniiz -geniş a-nlanıyladoğaya egemen

ola,ırra^rna.sıdrr.

Onların ekonomik etkinlik araçlarr ve yöntemleri ilkeldir. Son yükselme yiizyıllannın araçlarını
heniiz gerektiği gibi kullanamadığııruz için doğadan

en yüksek yaran sağlıyamamaktayız. Tiirkiye'de
eğitim işinin özellikle örgütü ile uğraşanlan ilgilenürmesi gereken en önemli sorunlardaı biri de hiç
kuşkusuz bu sorundur. Niifusumuzln Vo 70'ini oluşturan ve hayatlan doğrudan doğruya doğayla ilgiü bulıınan çiftçi srnrfi nasrl eğitilmelidir? Büyiü
şehirlerin hayatrna, klAsik eğitilmiş aydın kesim
denilen kesimin ütiyaçlanna göre örgütlendirilen
okul sisterni iiretici bir sınıfın ihtiyaçlarına ne de,
nece uygun gelebilir? Di,inya ekonomik dengesine
uyarak hayat koşullarrnı değştirrnek zorunluğunda
olan çiftçi sınıfr teknikle nasıl donatılmalrdır ki,
bunlar ileride doğaya egemen bir öge haline gelebilsin? Biz,de bu konııIar ve bunların ilgilendikleri
19

)

üğer konııIar heni.iz plönlı bir biçimde işlenmiş deg:ildir. Bugiinkü e$tim ve okııi sistemimiz ııtusal
yapıya göre kun:Jmıış bir sistemden çok, Avnıpa
toplumlarr yapısına göre yapıIrnış örgütlenme*n
kopya.sı göriiniimiinded.ir.
3
DDVIJT VE DKONOIIİ : Devlet erki,
- dıştan etkiler
içten ve
yaparak, ekonomik hayatın
gelişımesine ya da durguılaşmasrna neden olur.
Bundan dolayı Osmanlı fiirkleri tarüinde ülkeain
ekonomik hayatına karşr kendi elimizle yaptığım:z
kötiilüklere rastlanz. Gafil Osmanlr paalşa^Uları,
tantanalı bir saray hayah geçirebilınek İçin Lpit1llasyon denilen ücaret «izleşmeleriyle dış torgar
yaparak memleketin.ekonomik hayatını yiizyıllarca
felce uğratırıışlardır. Öneminden doİayı taplttlasyonlar sorununa değsın biraz açıklama yapalım. gu lrcnuya ilişkin bir Fbaısız yazaııhın (Kapittlasyonlar)
adlr eserinden aJrnmrş en önemli noktaları aşağıda
gözden geçırelfu. Söz konıısu eşerin yuzar,üyor İa :
.sultan İtingi l[ghn t Bizans İmparat-orluğunun yüıntuı
iizerine kuıduğu tahta otuıduğu halde Rahip (Gınadiyodı)

ruhbanlrk sıfatının simgesi olan Asa'yı teslim ederLen, Oıu
Ortodokş ulusların ruhani başkanlığna atamştır.ı
yazıra görc ı
ıKuranı Kerimia engelleyiei seü yargılarının ıözü cdilen yenilniş uiuslara tümden uygulanamıyacağınr anlıyıı
Fatih, söz konuzu halkın huku} ve uygarlü işlerini kendi
temel inançlarıyla rzlaşan kimi koşullara uydurmak ve özd
hayatlarıyla vicdanlarına ilişkin işlere ve konulara tesinliklı
karışmamak gibi akrllıca bir yol tutmuş ve izlemiştirı!!!...
Yine aynı yazar :
ıFatib Sultan Mehmed'in Bizans halkına kaşı gösterdiğ
soylulufu Suriye'de galip gelen Araplar llrristiyanlara karşı daima gösterememişlerdir, diye yaiıınıyor.
Yazar şu noktayı da itirıf cfmektedir :
.Geçin yolları ticaret olan büttin uluslarla tııyı kentle.
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rinin tilmü, haliı parıyı ve saltanata düşkiin ohn İtalye
Cımhuriyotleri, Yenedik, Ceneve, Piıa, Floransa, Amangı,
Bırıilon yg ğxgllikle Marsilyı gıbi öneml; ticaret merkezleri,
dofu iskelelerinde ticarethaneler ye pazar yerleri kuınak
vo açmık konusunda birbiriyle sanki yarymakta iüler.
O sualarda Marsilya'nın ticarl öıemi en ytiksek noktasını çrkmştı. Sözü edilen kent hemşerilerinin malr olan

§ayı§ıı gemiler bütün denizlerde dolaşarak Marsilya'ya hesapsıı zenginlikler getirmekte idiler. Venedik ve Ceneve
keııtlerl doğu ile yeni ticari iüşkiler kurmaları yiiziinden
çok yarar şağladılar.,

Yızarı göre:

.İblim Hükümetleri €ırasında llıristiyan dilnyası ile ea
anlşan hükümet Mısır idi. Bunun arkasrndan da
[ısırlüann onayladıkları antlaşma, Sultan İkinci Süleyman'rn
dı onayından geçmiştir. Bu ilk ticar1 nitelikteki uyuşma antlışmıı, 21 Eylül 1528 yılında İstanbul'da yapılmıştır.,
fk kapitiitasyon, 1535 tarihinde, Kanuni Sultan Süleymınnlı Fransa Kralı Birinci Ftançois arasında yapılrn_ıştır.
Bunun arkışndan çeşitli tarihlerde yaprlan kapitiilasyonlar,
bu birincinin daha ağır ve daha genişletilmişleridir. Birinci
öncc

kıpitülasyona göre aleyhimize daha çok hiikümler taşımaktadırlar. Onun için burada yalnu birinci kapitülasyonun konu,
nuzlı ilgü maddelerini gözden geçirmekle yetineceğiz :
Birinci madde, iki hükiirndar adına imza edilen kapitii,
lısyonun kapsamına dairdir, Bu maddede uwşmanın iki
hütiimdar yönetiminde buluıan «bilcümle Krallıklara, imaret,
lere, cyaletlere, kal'alar4 beldelere, limanlara, iskelelero,
ınerkcılere, adalara, özet olarak şimdi kullanım]arrnda (ta,
sırnıO bulunan ve geleceKe kullanımlanna geçeceL olan
bütün yer ve mevkilerin kapsamıı olduğu yazılıdırİkinci madde, .iki hükümdara ait memleketlerde uynıkla1,ının yasaklannuş eşya ayrrk olmak iizere, her türlü mal ve
eşyıyı satın atına ve satma ve değiştirme ve karadan ve
deoizden taşımakta tam anlamryla özgiir olacaklarına, değgindir.

2L
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Beşinci maddeye göre, nltansa uynığunda4

o],an

tiiccır vı

ğbür iş adamları ceza maddelerinden dolan dahi Osman$
uyruğu kişiler tarafından Kadrlarrn ve bunun gibi adü &r

giitlerin önüne çağırıhp sorguya çekilmiyeceklerdir.,
Altıncı madde de, ni}ansa uynığundan olan tüce4r ilı
yanlanndaki memuılar ve hademe ya da öbür k;şiler di!
ve mezhebe üşkin konular ve sorunlardan dolayı Kadılar,
Sancak Beyleri ve Subaşılar tarafından yargılanamıyacaklaıdır; rahatsu ve tedirgin edilemiyeceklerdir. Bu gibi sonınlan çözümlemek hakkı BabıAliye ait olacaktırı biçimindc
saptanmıştu.

Yedinci madde hiilıııüne ğöre, .f1l1şa Kralı uynığuıdan olup Osmanlı topraklannda oturan ve gezip dolaşanlarla
gemilerde bulunan tayfalar zorla yakalanıp ağır işlerde ya
da angaıya işlerinde kullanılamıyacaklardır. Yine,bunlara
ait, ister büyük ister küçük olzun, deniz taşıtlan ite içlerinü

bulunan silAh ve savaş gercçlerine el konıılamıyacak ya da
sahiplerinin isteği dı§ında kullanılamıyacaklardır.
Onbeşinci maddeye göre, Osmanlı Hükümdarının ogo,
menüği altında bulunan iiltelerde, on yıl süreyle aralı}şu
otufan Fra4şu uyrufu bu şiire sonrında her türlü vergi v.
yükümlülüklerden kurtulmuş olacağı gibi, bunlar kendi otuıduklan yer yöresinde olan toprağa bakmak ve devlete ıit
toprakları gözetmek, tersanelerde ve angarya işlerinde çaIı*
mak gibi zor ve zümetli işlere katlanmaya zorunlu olııı,
yacaklardır.

Onaltıncı madde, iki hükiimdar arasında yapılaı bu ınd,
Iaşmadan, başka ütkelerin de yararlanabileceklerine değgı,
dir: .tr'ransa Kralı Papa ile İngiltere ve İskoçya Krallarını
hayat boyu dostları ve §ürekli müttefikleri diye nitelediğiı,
den onlar istedikleri halde bu andla§maya katılmak yoluyla
onun hükiimlorinden yararlanma hakkını elde edebiloceLler-

dir.ı

Yukanda önemü maddeleri gösterilmi! olın bu

ııallry

matar yoluyla yabaucılarıı ne derece egemen ve kendileritl
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çüar sağlıyan bir duruma gelükleriıi de yine

yazardan

öğrenelim:
.Anrlan ayrıcalıklar sayesinde tarn anlamıyla Osmanlı ülkesinde en çok ayrıca]ığa erişmiş ulus halinde bulunan
trtan§a, çok geçmeden doğu iskelelerinde ticaret yönünden
çok önemli bir yer tuttu. Kral Fransuva doğudaki konsolos,
ları bizzat seçip atayan ilk yabancı hükiimdardır. Bu durum
konsolosların şeref, itibar ve nüfuzunu o derece artırdı ki,
aslen Fransız olmayan bir takım llıristiyan uluslar bireyleri
dahi Ftansu uynığuna önceden tanınan alırıcalıklardan yararlanmaya ve Fyansız konsoloslarının himayeleri altına girmeye
başladılar.,

İkinci Kapitülasyon 1569 tarihinde

Üçüncü Kapitülasyon 1581 tarihinde
Dördiiııcü Kapitülasyon 1597 tarihinde
Beşinci Kapitülasyon 1604 tarihinde
A]tıncı Kapitülasyon 1673 tarihinde
Yedinci Kapitülasyon 1740 tarihinde imza editmiştir,
.Bu andlaşma o zaınana değin yapılan andlaşmaların tii,
ıniinü özetliyor birleştirip topluyor, Söz konusu andlaşmanrn
en çok göze çarpan noktası Fransulara karadan ve denizden Tuna ve Karadeniz ticaretini açan 59 uncu maddesidir,,

1838 yılıncla Tiirkiye ile Fransa Cumhuriyeti
arasrnda vuplr" ticaret sözleşmesi de şimdiye kadar
rr*"" .uy"igu.r, verilmiş olan hukuk ve a]incalıklurrn so*,lzİ a"glıı yüriirliikte ve geçerli olacağıru
gö;;" tir l<apltiılasyondan başka bir şey değldİr" '
1861 taıihinde iki hiikCımet arasu] ıda bir ticaret
andandlaşrnasr daha yapıtmıştrr, Bu da tıpkı eski
laşmatar gıbid,ir.
-t
Gii]hane Hattı ve 1856 tarihin,
1839
"lnlrO*
Tlirkiye'de Isla}ıat Hattr Hiimayunu ya,yırılanarak
yO""U- biçiminde ve iç örgütlenmesinde di,izen"l"
ienrıİeler yapılmağa sirişi]mişti,
İşte bu tarihlerden sonradrr ki, kapitiilasyoııla33

ra fiirkiye tarafuıdan itiraz edilmeye başılanmışfur.
Babıöli, 7 Ternmuz 1869 tarihinde İstanbırt'daki yabaacı elçilerıe veım.§ olduğu bir muhtırada kapitiilasyonlann uygırlanmasında yapılan kötüye kullınrnalarr kesinlikle protesto ediyordu. Bütiin foıınlgı.a,
karşın fiirkiye, kapitüasyon belAsından, Irczan Barrşının ia2q,5ı (24 Tem:rıuz 1923) tarihine kadar tiimdm kurtulamn^uııştır. Burada Loza,n Barrşını yapnayı başıaran Cuırüuriyetçi Tiiık dewimcilerini saygı
i]e arurıak bir tidevdir
Kapitülasyonlar hakkındaki şu bilgiler, Osmanlr Hiüiimetinin Tiirkiye ekonomik hayafunda ne feci bir rol oynadığınr gösteırneye yetertidir. Demek ki,
ekonomik hayatın gel§mesinde en önemli bir etkeıı
de devlettir. Hele devletin dş ve iç borçlaımalarda
olduğu gibi mali durumu, savaş ve isyan sorunlanyla
il§ki derecesi diişiiniiliiıce, birer ekonomik kurum
olan tarım, ticaret ve sanayi hayatına ne müthiş
etkiler yaptı& kolayca anlaşılabilir. Osmanlı imparatorluğunu yönetenlerin biiyiik hatalanndan ve
talihsizliklerinden biri de ardr arkasr kesilmeyen sayaş ve isyarıiar sorunudur. Tiirk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin yayııüaüğ (Tarih) dizisinin üçiincü cildinin sonunda Osmaıı]r Devleti tarihinde vukua gelen
sava.ş ve isyanlar tarih sırasiyle pek mükemmel bir
şekilde göstenlm§tir. Bu korkırnç tablo şöyle özetlenebür : Bağımsız Osmaılr Devletinin kuruluş tarihi olan 1299 tarihinden, uğursuz Sew Andlaşmasrnın imza tarihi olan 10 Ağustos 1920 tarihine kadar geçen altıytiz kiisıır yıl içinde, 104'ü aşkrn savaş ve isyan olmuştur. Savaşlarrn, isyanlann ekonomik hayatr nasıl kökünden sarshğrnr, tanığr olduğumuz I inci Diinya Savaşından ve sonuglanndan anlayabiliriz.
Bu ve bunlana benzer sosyo-ekonomik olaylardrr
ki, çağdaş gelişırne olanağ bulmuş toplumlar birey24
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Ierini türlü adlar altında ekonomik ve sosyal nitelikte birlikler, partiler kurarak devleti yönetenlerin istedikleri gibi hareket etmelerine engel olacak ön_
leırıler almaya siiriiklemiştir.
4
§ERVEA: Ekonomik anlıi.mda servet, inşınların- ihtiyaçlarının giderilmesine yarayan az bulunan ve mük edinilebilen eşya demektir. <<Bu eşya
bireyler taşafindan t]asarnıf altına aJilxügt z,aman
özel seıvet, toplum ya da devlet tarafrndan tasarnıf
altına alındığ zamün ka,mu malı, ka.m.u serveti demeHir. Fakat her'ikisi de türlü koşullar içinde
millk edinilen yaıarlardaı başka bir şey dğldir.,»
(1) Seıııet kişisel hayatın gelişmesine, ekonomik etkinlisın fışkırmasına etken olan önemli etmenlerdendir. Önemli ve tuturıluca davraırmak yoluyla servetin olumlu rolü arttrnlabiür. Bireyler, miiik edindikleri servetlerin niceliğine göre sınıflara aynlırlar.
§eryet deyiminden, ya|ıızca maddi şeyleri miilk
odinme anlımıhr çrkaım.a.malrdrr. Senıeti, rnaddi ve
naddi olmayan senıet diye ikiye de ayrrırlar. «Doktor bize sağlrk, öğretmen bilgi, yargrç adaIet, polis
güvenlik, şnir, ressam ve şantiiz giizellik beğenisi
sağlar. Bu nitelikler de maddi eşya gibi az bulunıır
yararlı ve nriilk edinilme yeteneklerini taşırlar,» (1)
uEkonomlst Laııdry'nin haklı olarak gösterdiği gibi, alflmeti faıika, bııluş belgeteri (ihtira b,eratlan)
hukutıı, bir ticarethanenin iinü ya da alacaklan ve
borçlan gibi kimi nitelikler vardrr ki, buıiar hiç
cıl.maz§ıa genel dilde servet kelimesiyle anlatrla^maz,
Bunlar senıetin maddi olnaktan başka niteliklerini

tışırlar.» (1)
kişisel servetle

ka.ırru servetinin dırrumuna gö-

re ekonomik hayatrn şekillerinde büyük değişmeler
ortaya çıkar. Bir iilkede demiryollan, _ tramvaylar,
ticaret ğemileri, maden sanayii vb, gibi servet araç,
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larının devletin ya da kişilerin elinde bulıınması o
ii,lkenin ekonomik hayatının gelişiminde önemli rdl
oynayaD etmenlerdir. fiirkiye'de özellikle son za,
maılarda ekonomik kurumlar yavaş yavaş devletleştirilmektedir. Devlet Demiryollan ve limaııları
Tekel ve bunun gibi. Bu kurumlarda türlü şekillerde
çalışacalr ol,an gelecek güçleri yetiştirmek ve eğitrasyonel önlemler alrnmamrştrr, Bu
-ut lçl, heniiz
noktalara ileride meslek kawamı konusunda da aynca değnilecektir.
Özel seıvetle ka.ırıusal seryetin amaca uygrın
bir şekilde bölüşümü, sorunu bütiin ekonomik ince_
lemelerin öz nokta.sını teşkil eder. Bu sorun arkasından bir gok sosyal, ekonomik, siyasal ve felsefi
sorunlarr da sürükleyip getirir. İşte bu sorunları
en uygun gelecek bir şekilde
topltımun yapısma
-Uaşur-ış

olan toplrırnlar,_ ekonomik haçtl'ztlmlemevl
ve bolluklu bir hayata
olagan
d,iizenleyerek
}ail.annı

Lavuşabilirler. Bu tiir sorunlar, aaman:rmüzda bir çok
toplumlan uğraştırmaktadır. Onlardan korkmamai,
girişmek zorunluğu
çtl-zllm yollannr araJnp bulmaya
toplumun
korkmak,
Oıılan
İartır.
çöziimlemekten
bilinçsia
sorunlan
gereken
ile
bilinci
çOzilmlenmesi
taJihiOsmanh
demektir,
bırakmak
eİine
olaylann
korbu
de
biri
§te
yarüşlarclan
önemli
yazdığı
nin
yönetilen
Mutlakiyetle
Tarih,
miür?
tatlİt ağll
toplurnlarİa bu sonınların köklü bir şekilde çöziimleİemeallsini, ya da zorba hükiimdarın isteklerine
gO." niĞ Uİçİm aldıklannr yuaı,Demokra"siye da_
kendine gördtir}ah devletlerde halkın kendi işini
İnek ilkesi egemen olduğu için toplıım, en çapraşık
;;,Jr, *o.rİlr., bile kendi yaprsına uygun ggl"Elecek bir bigimde çöziirnleme yollannı bulur, Ashn&
ye,,
İOeal bir tişl Oe aıcak bu tür sonınların içinde
tiştirilebilir.
--;
yeterince

-
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çok

<i*-

ğrr elde edebilmek, her insanrn işinin etkili olacak
bir biçimde yapılmasına bağlıdır. Bundan dolayıdır
lüı, biüm ve tekniğın öneni, ekonomik hayat için
değer biçilemiyecek dereced.e büyüktiiı. Çiinkü insan

iş güciiniin arttınlmasına yarayacak araçlar, bilim

ııe teknigın birer iirtinüdiir. Burada şöyle bir örnekle
şorıınu da}ra cenlı ve açık bir biçimde anlatmak olan4ğ vardır : «Atmaıya'nın bütiin nüfusu örgii ve
dokııma işlerini elle yaparaJr bir yır çalışa niifusun
ancak bir yıllık ihtiyacına yetecek üretimi elde etmeyi başarabilir. F'aJıat diğer büt,i.in ekonomik alan,
tardan vazgeçilse de orada; yiyecek, ulaşım ve yapı
işleri için bile bir tek boş el bulmak mümkiin ol,
mazilı. Başka bir noktayı işaret etmek gerekir ki,
bugiinkü teknik sayesinde eşya, artsrz afusız lJcwz,
laınanaan. Bu dunım toplıımu oluşturan insan kitlesinin hayat diizeyinin artsrz arasu yükselmesine
etki etmez mi?
Avnıpa bilim ve tekniğ açısrndan düşüniilerek
Tiirkiye bilim ve teknik hayatı ile Avrupa hayatı
arz.srnda karşılaştı,rmalar yapmağa kalkacak olıırsa^k, iizüntüyte üĞÜrtelim ki, çok acıklr tablolarla
kaışılaşırıak zorıİhda kalacafiz. Bir meırrlekette bilim
ve İeknik hayatınrn geüşmesine yaıayan, bilim ve
f,glrnik kurum]arıdır. Bu açrdaır Tiirk bilim ve tek,
nik tarüiyle ilgili bir kaç öneırüi noktayr yazalım :

«Avnıpada Üniversite kuruluşu XIL yiiı1
yıiöa başlıyor. Bologn ve Paris Üniversitelerinin krr
Bizde hş
;dÜ t"rihi 110G,1150 tarihlerine çıkar, 1869
MaaPaşa,
men yeOyil, yıl sonradır ki Saffet
(Dariin,
rŞİr.rrİ"rr"*iyle ta,sarla,dığı Üniversiteyi
"tr
Şımunu) pek alçakgöni,illü bir şekilde açabüyor,»
«ı)

2

hindedir.

Avnıpada matbaanın bıılunuşu 1436 tsriBizde, «ilk matbaa 1?29 tarihinde işe b*şı,

ü

laıl§tır» (10). Yanİ 293 yıt sonra^ Bizde ilk ga_
zete 1831 tarihinde çıkmıştır.
,3
bitgi ile birlikte mesteki ve telmik
- Genel
bilgi verecek
nitelikteki önemli kunırrılarımızrn kııııı-

Iış tarihleri yiyledir

:

tarihinde Miüendishanei tserrii Hiimayıın
(Kara l{arb Okulu)
1827 ta.rihinde Mektebi Tıbbiye (Tıp F'akütesi)
1834 tarihinde Mektebi Harbiye (I{aıb Okutu)
1858 tarihinde Mektebi Miitkiye İŞy*r.l Bilgiler Okulu)
1868 tarihinde Galata.saray Lisesi
1860 tarihinde Sanayi Mektebi (Isla}ıhane)
1874 tarihinde Sanayü Nefise Atölyesi (Mektebi) (Giizel Sanatlar Okulu) (9)
1893 taJihinde t[alkalı Ziraat Mektebi Aiisi ve
Bursa 7,ıyaat Mektebi. (10)
1795

*
Şimdiye lradar verile'n bitgiden -konrımuzun özelliği dolayısiyle- şu başlrca di§iinceleri çıkarıııak
geı.ekir. Her kişinin kendi vaılıSnı si.irdiirebilmek
için harcamak zorunda olduğu bir çaba vardır. Bu
çabaya iş üyoruz. Bu çabadan ayüIt z4rr.arıda hayat
yoluyla eğitimi de ı.nla,ırıamız gereklidir. Bu biçim
€itinin niteliğ, bireyi ruhça ve bedence güçlendirerek ona geçimini sürdiimeye yarayacak olumlu ve
yanarlr bitgiyi kazandıımak ve bu hayatın gerektirdiği pratik becerileri öğretmek biçiminde anlatrlabilir.
Toplıım bilimi açrcrsrndan bakünca hayat yoluyla eğitim, yet§mekte olan kuşağ, toplumrın ihti_
yaçlanna göre hayat yoluyla eğtmekten başka bir
şey de değildir. Pedagojik toplum bilimcisi C. Weiss
bu nokta5n şöyle açıklaı:

«I{ayat yoluyla eğtim, sosyal değerlend.iıme
ile birlikte bir de ğtime ya"rayalı öğretme krırumunrt?r ve teknik çalışm,enrn diizeyine bağlıdır. Genellikle ve bir kuı'al halinde ekonomi biçiminin (meyve
toplamaJt, ilkel tarım, avcük, hayvan besleyiciliğ,
ilkel zanaat ve bunun gibi §lerin) uygulamasınl yapan ve bunun için dar bir iş tekniğnin içinde çaba
harcayan ilkel toplumlarda ğtim ve hayati §ler
bir bütiin teşkil ederler. Çocuk güç ve yeteneklerinin
elverdiğ ölçüde baba.srnn ya da aınesinin iş tekniği içincte bedence büyiir.
Çocuğun bu hayata edilgen bir biçimde katılması ilerler, o bu hayatta oyun biçiminde fakat gitgide cidüleşen deneyimlerle güçlerini geliştireret
gilnlük işe sarrlıverir ve sonunda aJıac§ız kendisini
iş hayatının içinde bulur. Bu iiretken iş alştırmalarrna rıe pratik iş eğtimine baglılü az da oLşı
?,aınaınIIrırıa kadar gelebilm§tir.» (12)
Özü yani kökeni dolayısiyle bütün eğtimin, geleneksel hayat dtizenine bağlı ve onun bir sonucu idi.
Bütiin biiliimlerinde özdeşlik ve eşitlik bıılrınan top
lun, rütbe toplrımu haline gelince çocuk baba.sının
ve çırağ bulunduğu ustanın mesleğne geçmek yoluyla iş eğtini kazanmaya başladı. Ne zaınan ki
meslekler daha çok bilgi edinmeyi ve bu bilgiyi bir
sistem içinde kullenmal/r isteyerek d,a}ıa karmaşık
bir hate gelmeğe başladrlar, ondan sonra artık plAnla bir mesleğe hazrrlanma dönemine de gereksinme
doğduğu için ustanrn yanrnda çıraklık yaparak bir
mesleğin bütiiJı gereklerini öğrenmeye ve bu biçimde eğtilerek hayatta tutunabilmeğe olanak }almadı. Mesleği ve iş eğitimini de vemek için özel kurumlar (okı:llar) kurırrak zorunluğu ortaya çıktı.
Bu suretle iş eğitimi yepyeni bir yiiz gösterdi. 19
uncu yiizyıldaı bu yaıa genel eğtim venen okııIlann amaçlaıında ve yönte,mlerinde cleğşiklikler baş29

laü. Bireyin ilgisi toplumıın itgisi sayılü. Diinye
ekonomi yiizyıtı, ulusal ekonomiye ve bireyleriıı bu
agrdan eğitimine gerek gösterdi. Bıından dolayı eko
nomik anla.ırrda işte birlikte pedagojik anlaırıda lş de
önem kazan&. Çünkü genel eğitim veren okulda iş
ilkelerine dayatı öğretim yapmak, çağda§ toplııınların
iilki.isii oldu.
B. PEDAGo,rİr

1

_

er.aşna İş trAvRA}II

İş ve eğitim kavıamı

:

1 _ EĞİrfuIİN TAMMI: Günlük dildeki iş kelimesinden; bir çaba, bir ödev ya da bir sonuç anlaşılır Mekqnik, halruanın yaptığ, insanın yaptığ
işten sözedilir. Bu gibi işler d.e : «1) Ekonomik
-mesleksel, 2) Meslek dışında kalan (temayüli işler)
diye ikiye alrılır.» Bu iki tiir iş, en kolay mekanik
ve bedensel işlerden başlayarak en yüksek ve karmaşrk zihinsel iş aşamalanna kadar gidebilir. Bu işler de yaratrcı ya da bir işin tekran : reprodulrtiv
-nitelikte olabilirler.
Eğitim bilimi, -son za,maıılarda- pedagojik aıılamdı igin a4ık ve kesin tanrmrnı yapmak için çok
çaba harcamaktadır. Bu incelemelerin en önemli so
nuçlarr aşağıda açıklanmaya ve tiiylece pedagojik
aı.lamda iş kavra.ıru tanırnlanmaya çalışılacaktır.
Eğitici § kavramı incelenirken -herşeyden önce- öğretim ve eğtimden ne anladığımızı bilınek zorundayrz. Paulsen, Gauding, Kerschensteiner, Kriek,
J. Dewey gibi pedagoklar öğretim ve eğtimi açıklarken bir noktada birleşirler : Öğretim ve eğitim
demek, uBir insanrn biz,zat biçim kazanmasr» (15)
30
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demektir. Bütün eğitim «Çocuğun kişilğni öğTetin
ve eğitimin temeli sayaı». ÖğTetim ve eğitimin son
aınacr: «Değer kazanmış kişiyı, değer taşıyan toplum,
da» (15) etkinlikte bulundurmaktrr. Onun içindir ki,
her insan kendi eğitimini ilgilendiren ve yardrm edici nitelikte bulunan herşeyi kendi kendine yapmalı,
dır. Başka insa^rılar ona yalnrz yardımcı nitelikte
hizmetler görebilirler. «Öziinde bütün eğtim insanrn
kendi kendini eğtmesidir». (15) «EStim, kendi kenüne çabada bulunmaksrzın yünız, gelişme de» değldir. Kerschensteiner, «Zanaat sahibi, çiftçi, sanatkdr, bilgin ve bunlann hepsi belirli ödevleri kendi
kendine yapmak sayesinde gerçek in§anca gelişimin
en yüksek kademesine erişebilirler, insan a.ııcak ve
yalnrz işi dolayısiyle insandır». (16) der.
Prof. J. Dewey'in eğtim tanımlarr da incelene
cek olursa bu tanımlara göre de, kendiliğinden etkinliğin önemli bir öğretim ve eğitim aınacl olması
geıekeceğine hükmederiz. J. Dewey diyor lri :
İn$ti-,1r, geniş anlamryla, hayatın sosyal siirerlik
aracıdırr. «Varlığın devamı için uffaşmak hayatın
kendi doğası gereğidir. Varlığın devamr ancak sü_
rekli yenitiklerle sağlaıabileceği için, hayat kendi|i,
diğinilen bir yenilik sürecidir. Beslenme ve üreme
için
hayat
de
sosyal
İtsel hayaİ için ne ise eğitim
odur. Bu eğitim başlangıçta da bireyler arasrnda bir
aktarıştan ibarettir. Aktanş deneyime, ortak bir
mülk halini kazanıncaya kadar, katılma süreciür,>>
«Genç mensup olduğu ziirnrelerin etkinliklerine azaı
azar katıldıkğa yeteneği ortada bilinçli bir amaç bulunmaksrzrr, giİtitç" da}ıa geniş ve datıa içtenlikli
bir eğitsel biçirüemeye kavuşur.» (17)

2

_

KENDİ KENDİI{E ptxİrvı,tx

:

şimdi

kendi kendine etkinliğin ne demek olduğunu inceleyelim. Bu konu5nı en çok inceleyenlerden biri olan
İ.. tr'l""her onu şöyle açıklar : Kendi kenüne et,
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kİnlik; 1) Kökü, kökeni «özgiir ben» de gizli dıı,
2) Bu bentiğin bir ifadesi brılıınan ve ifadeşini teşkil eden, 3) Kenütiğinden bigim|endiıme ile biçiınlendirene etki yapaır etkinlik demektir.» (15)
Kerscherısteinet'e göre öffetim - eğtim ile uğraşıanlann bu çözi,i:rn]eme ve tanımı bilmeleri geıılılidir. I'akat bu taıımı tiimden clo5nınıcu bir taıürı
ol,arak da kabul etmemek gerekir. O, bunun tartşmasrnı da yaparak kawa.mr daha i.a^ıırıaşık bir hale
getirir. Geıpekteıı kendiliğnden etkinlik Larna.mr
heniiz pek a4ık ve kesin bir biçimde f,4nıınl6,pımhmrştır. Pedagojik iş psikolojiginin bu ve buna benzer bir çok sorunlarr vardır ki, bunlar iizerinde hçniiz yeterince çalışma yapıIamadığı bir gerçektir.
Kendiliğinden etkinliğe, Gaudig ve arkadaşlan
«Kendi kendine etkinlik» başka bir.tteyişle «özgiir et-

kinlik» dem§lerd.ir. Kendiliğ,inden ö4giir et].inliğin
iş kawamı ile ilişkisi nedir? Ve na"sıld.ır? «Keııdiliğnden etkinlik; oJrıın, spor, uğraşı ve § olabilir» 1)
Oyın, yalıız oyın o1ma,ırıak igin yapıtan bir ğtkih_
liktir. O}nınd8 b'rr eser meydana getiımek ya dı bir
maksadı geıçekleştimek amacı yoktıır. 2) Spor, gtiç
ve yeteneklerimüi artııznak için yapılaı etkinlikür.
Onun temel a.Inacı, rekor yani birinci gelmektir.
3) Uğraşı; bir eser için çalıgıaktır. Fakat bu öyle
bir çalışmaktır ki, işe istek kalmayınca hemen durur. 4) İş, bir eser meydana geti.mek amacryla
kendi kendine güçlükleri yenerek ve yorgıınluğı
göze alarak ve bilerek yapılan ciddi etkinlik demektir.» (Kerschensteiner).
İş, özgür ya da kimi koşııllara b4ğlı !ılınara}
yapılrr. Sonradan -yeri geldiğ zaIna;n açıklanacağ
gibi- kimi koşııllara bağlaıımakla yapılan işin de pe
ttagojik önemi vaırirr. Fakat en değerli olan iş, kenüliğinden ya da özglr etkinlikle yapılan §tir. Bu tiiı
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iŞe ğtimci Gaudig «Özgiir zihinıığ okul §i» a.dını
bulııuştur.
Pedagojik aıılaında işıten ne anlarız? E$tici işin;
ekonomik - mesleksel, ekonomi dışı - eğilime bağlı
işle ortak bir niteliği vardrr. Pedagojik işler, tıpiıı
bu tiir işler gibi, «eiddi konular» iizerinde «cidü
etkinlik»tir. Oysa oyıında ttiyle bir karakter yoktur
ve da}ıa çok gayri cidü bir hal göze çarpaı. Onun
içindir ki, Gaudig'in okı.ıI çalışmasrna «öğrencinin
mesleği» de,ırresi pek yersiz bir terim değildir. Bununla birlikte pedagojik iş, mesleksel ve efflime bağlı
§ten aynlrr. Onlar aynı nitelikte iş tiirleri değldir.
A. Fischer pedagojik işin şu önemli nitelikleri iizerine dikkati çekmek ister: «Pedagojik iş bir sporerınun alıştrrmalarına (antra"ırıanlaşna), ündar bir
insanın sabırlı tapınmalarına, bir sanatçınrn tablo
sunun ya da eserinin başındaki incelemesine benzer, çiinkü bu etkinliklerin hepsinde spor, din, sanat
ğtimine ilişkin sürekli bir rıü uygunluğu ve hayat
adama niteüği varür» der.
Eğitsel işin en önemli ve temel nokta"sıru «işe
ilişkin 5ıaşanışlar ve anılar» teşkil ederler. İşe iliş
kin yaşanışlan ve anrlarr çözümleme ve incelemekle
Keıschensteiner, A. Fischer'le birlikte O. Scheibnet'de çok uğaşmışfur. Keıschensteiner işe ilişkin yaşanış ve anı olarak -herşeyden önce «bir eseri mükemmel» bir hale getirmek olgusunu bulur ve bu düşiincesini şöyle belirtir: «IIer mükerımel hale getirilmiş bir işde, sürekli yinelenen yaşaıııştan zihinsel
varlrğn toplamrnı geliştirmek konusrında çoİ< yararlanılrr. Eğitim bu suretle sınıffıız denecek kadar çok
şeyler kazanrr.»
o.
PEDAGoJt« İŞn{ NIrEr,İxLnnİ
3
işin
eğitve
özelliklerini
yaşaruşlaruun
iş
Scheibner
sel ödevini gözönünde tutarak pedagojik işin nite
üklerini teşkit etmesi gereken kimi isteklerde bu-

_

İş ve Meslek Eğitimi

:

-

İ, :

3
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lunur: Doğallık, hayata yalrırılü, esere uygunluk,
bağıms12|ç, tutumluca hareket, yarar. 1) Bir iş isteğİnin gelişim çizgisine, kişisel özelliğine uygrın olduğı takdirde doğaldır. 2) Bir öğrenci işle karyılaştıS andan, bütiinleştirilmiş bir işin eleşürisi anına değn kendi kendine hareket etm§ ise işinde bağınsızlığ sağlamış demektir. 3) Bir iş yapılrrken bu
işin gerektirdiğinden çok iş enerjisi (kuweti) sarfedilmemiş ise o vakit işte tutumluca hareket edilrniş
olı:r. 4) Bir iş yapılırken hayatın istek ve konulan gözriniinde tutı.ıla^rak hareket edilmiş ise bu §in
hayata yakınlğı vardrr. 5) Bir malzeme yalnrz
kendi amacına uygun bir biçimde işlenmiş ise o işte esere uygunlıık vardır. 6) İşin oluş biçimi yalnız
etlrinlik için değil de dğerlerle dolu bir biçimde anlam ve değer kazanarak siirdiiri.ilmiiş ise yararlr ve
eğtim için dğer dolu demektir.
Bıırad.a eğtsel işin iki tiifiinü daha sözkonusu
ebrıe]r zorunluğu vardrr: Keışchensteiner'in de söziinü ettiği gibi, bedensel işle zihinsel iş ara"sındaki
ayırım pek açık bir biçimde değilür. Çiinkil «En
tistiin bir biçimdg zihinşg[ etkinlik olmadıkça bedensel § olmaz, fup}ıı bunun gibi en ii]stiin bir biçimde bedensel etkinlik olmadıkça da züinsel ş ırapıla.maz.» (18)

ÇatışaıIann kişisel özgiirltiklerinin ve bağımsızlrklannrn derecesini gözöni,inde tutarak O. Scheibneı'in yaptığ tiiliinleme de önemlidir. O, olan, iidev
olarak yapılan, etkin iig tiir işten söz açar.

1) olaı işe örnek olarak öğıencinin eclilgen bir
dıırum alarak öğıetmenin anlatışını dinlgne§ini söyleyebiliriz.
2\ Öğrenci zonınlu olara^k }ıapllaJı işte bilincitoplu
bigimde kendi §ine ayıraırıaa Sonı sonılni
duğu zımanda^ki haller gibi.
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3) Öğrenci etkin işte devam ettiği siirece etkin
bir haldedir, etkin iş de iki aşaınaya aynlır :
o) Etkin işin itk aşamasında bulunan öğrenci
ister bir iş konusunu bir eşyaya uygulasın, ister bir
iş örneğini çok ya da az özglır olarak taklit etsin
yalnız etkinliktedir.
b) Etkin işin yüksek aşa-ması (Spontav) :
kendiliğnden etkinliğ ifad,e eder. Öğrenci bu iışamada kendi amacına ve plönına Lendi güciine göııe kenü seçtiği yolu izleyerek çatşır.
Olan, zonınlu 5rapılan işılerle bir takım etkin işlere; bağlı işler de denilir. Buna karşı bir de özgür
iş vardrr. Bunuı]a birlikte, işin bu iki biçimi ala_
sında pedagoji için önemii daha bir t ^!om iş tiirleri
ve dereceleri de vardır.
2

-

Peda,gojlk Alanda fuin Yapüş Yolu

:

1 _ İŞn{ YAPILI$ : Pedagojik alaıda iş kav_
ız^mı tanrmlaııp a4ıklandıktan solıra (işin oluşı,
mu) yani (yapılış yolunu) inceleyebilinz. O- Scheib_
ner bu konu5ru incelemeyi iş okulıınun öğıetim yönteminin temeli sayar. Onun görüşiine göre, işin yapılşı dört önemli a"şamaya aynlır: 1) Amaç belirlemek, 2) İş ırapılacağr zama:n kıı]laırlacak araçlan da
gözöniinde tutarak bir plin tasarl,amak ve saptamak,
a1 Yapılacak işi tiirlü eweleıe a5nım.ak, adım adrm
ve bu eweleri birbirine bağlamak,
gerçekleştiıırıek
-İşl"
sonucunu denetlemek, diiaenlemek ve ondaıı
+l
yararlanmak.
Bir iş yapılacağ zafra;l o işin aınacuu belirlemek, işin oİuş biçimi olayın en önemli aşıamasıdır,
Bu haJe, işe konu bulmak da denilebilir. Hayatta çoklukta insaıtar işin ana.cııu belirlerken ya da belir,

ledikten soııra uygıılarken bir çok güçliiklerle kar,
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şılaşırlaı. Çocuklar ve gençler de fup}ıı yetişkinler
gibi, bu ttir güçlükleri duyarlar. Çünkü onlar bu
aınacı belirlemeye gırişir girişmez kimi zaman belirti
bilgi ve beceri noksaniığ, kimi zaman çözemiyecekleri karşrkomalarla ve kimi za.rnan vicdan mıılıalefeti, kimi zaman da ister istemez heyecan verici

karma karışık bir olay ile karşı karşıya kalrrlar. İyi yönetilen iş eğitiminin ödevi; öğrenlci bu tür güçlüklere uğradığı zamaıa onlara
5ıardrm ederek bu güglükleri yenmelerini sağlamaktır. F'akat bununla birlikte aşın okul devrimcilerinin istedikleri gibi, öğretim, tiiınden (firsat-

lara göre öğretim) biçimini de almamalıür. Çiinkü no
hayatın rastlantılara bağlı olarak sürdi.irülmesi, rc
de arıi yönsemelere göre davranmakla gerçek bir
eğitim uygırlamanın olanağ vardır. Toplu bir biçimde öğretme ve ders uygulaırmadrkça, gerçek eğitime olanak yoktur. Bununla dersin konusunu doğal
bir biçimde amaçlandırmayı olanaksrz bir hale dc
getirmemelidir. Öğrenci herhangi bir biçimde hayati bir güçlük duyacak olursa, onun mutlaka ve derı
yoluyla giderilmesi de pek miimkün de$ldir. Bu
gibi noktalar, çocukların belleklerine yer ederler ve
uygun bir firsat ortaya çrkrnca, bu noktaya yeniden
dönerek gi,içlükler yenilir. F'akat bununla sadece tabii ve hayati güçlüklerin yenilmesi, en değerli öğrenci işiür, anlamr da an'laşılmamalıdrr. Hiçbir ders konusu yoktur ki, bu konu işlenirken yeni sorıılar ve
sorunlar ortaya çrkmasrn. Aslında iyi bir öğretmen
ve iyi bir dersin en önemli ödevi, öğrenciyi derste
siirekli olarak yeni yeni ödevler ve iş ihtiyaçlan ile
karşılaştrrmak ve güçlükleri plönlı bir ders çalrşması
ile çöziimlemektir.
İşi amaçlandırmak ve konulandrırnak için öğrencinin ilgısini uyaıdrmak, en önemli işlerden birini teşkil eder. Aslında Herbert zamanrndaır be36
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ri, öğretim yönteminin önemli ödevlerinden biri ilgiyi uyaıdrrınak ve beslemek sayılır. İş okulu da
kendiliğnden etkinliğn konu ve önemli aınaçlanndan biri olarak ilgiyi kabıır eder. Yalnrz, ilginin do.
ğişik tiirleri vardrr: 1) Fonksionel - eytemsel ilgi_
ler denilen ilgileri söz konusu edelim. Bu tiir ilgiler

onlan oluşturan eşyadan çok «konu alma, işleme ve
biçimlendirme» eylemine bağlı ilgilerdir. Bu ilgilerin
kökleri yönsemelerde, özellikle çocuk o5runlannda ve
iş okulunda saklıdır. 2) İşi a,ırıaçlandrrmak ve biçimlendirmek için en önemli ilgiler erkek ve krz çocuklarda özellikle 14 yaşına kadar gelişmiş bir halde
bulunaıı kişisel ve sosyal ilgilerdir. Bu tiir ilgilerden doğan iş amaçlan e$tim için çok önemliür. Bu
ilgiler kişisel yönsemeler, korkular, hi.ikmetme girişimlerine, topluma yaıarlr olm,ak, ortak işler yapma^k

gibi arzulara bağlı olduklan için kuwetli ilgilerür.
3) Öğretim ve eğtim etkinliğnin geliştirilmesi dola_
yısiyle son ztunanlarda bulunan üçiincü bir tiiı ilgi
vardrr. O da, «Eşyaya göre diizenlenen iş ilgisi»ür.
İş araçlanna göre ortaya çıkan bu ilgi, o araçlann
niteliğni taırmaınıza ve bu suretle iş araçlanna ve
işe zihinsel değer kazanürrramrza yardrm eder.
2 _ fr,Gfr,ER : İşi emaçlandırmak yöniinden
önernli olan bir nokta da ilgileri çoğalfunak konusudur. Kerschensteiner üç tiiı (ilgi çoğaltma) yasasındaJt söz açar: 1) İlgıyı dallandırma, 2) Hatırlamayla ilginin çoğaltılmasr, 3) Yan etkilerle ilgi değşmesi. Bir çocuğun elişlerine olağanüstü merakr
vardır. Bu isteğin doyımu için fizik araçları yapmaya başlar, bir siire sonra onu, kuramsal fizik so
runları ile uğraşır görüriiz. İşte lu hal ilginin dallanrnasını, şubelenmesini ifade eder. Bir öğrenci,
kendiliğinden tarihi bir kişiyi incelemekle uğraşmaktadır. Derhal başlıa kişileri de hatırlayarak onlan da
incelemeye başlar. Bu hatırlama ilginin çoğalma37

sına öInektir. Bir öğrenci, iyi bir not n]mak amacıyla, olağaniistü meraklı bir biçimde matemaükle
uğraşırıaktadır. Yavaş yavaş not almak hevesi unutulur, kaybolur. Onun yerine doğrudan doğruya nıatematik sorunlarr ile uğıuşna ilgisi yer alrr. Bu da
yan eüklerle ilgı değişmesine öıtıektir. Öğretmenin
ii,devi, şimdiye kadar tanımla^rran ve çöziirnlenen bu
ilgi tiirlerine göre öğretimi diizenleme, yönetme ve
öğrenciye yarüm etmektir.
3 _ işi AMAçLANDIRMAK : işin aınacr
doğnı olarak saptandı, §onucu düşiiJtiildü, iş için
gerekli enerji harekete geçirildi mi sıra bir iş için iş
plan, yapt r-aya gelir, bunun için öğrenciyi eleştir'e
eleştire § yaptrmaya alıştııırradan da}ıa iyi bir çare yoktur. Çiinkü plöndaki bir hata, § yapılrrken
kendini gösterir ve ze-maııı yokeder. Ve bizi işi
yeniden, tekrar yaptırırıaya zorlar. Varsayalrm ki.
iş dersinde yapılacak bir eşya vardrr. Onıın için iş
plönını saptayacağız. O takdirde bu eşyayr yaparken
kullanacağı:ruz malzemeyi ve niteliklerini eşyanın tek
tek parçalarrnı bütiin eşyenın krsımlaıına göre öiçii
orrr,]aılDı, uygulama srna"sında rastlanacak tek başına olaylarr, ne suretle yapıiacağıru, kullaıılacalr
aletleri ve bu aletlerin hangı sraya göre kullanılacaklan, işin tiimiiniin tek tek gruplara aynlmasr ve
bunı:n gibi hatleri gözöniinite tutarak plönı yapmak
gerekliür. Önıeğin yiyle bir konu düşiinelim : Okuİun Mors telgraf makinesi aleti işlemiyor, bunun ne,
deni nedir? Bu konuya göre iş plörıı: Önce akiinülatörii, iğneyı, aıacın bağlı bulunduğu akım tellerini
kontrol eaer re kontrol aracı olarak Voltametre, Mültipükatör, ampulden, elektrik zilinden yararlanınz,
Kbnu, tarih dersini ilgilendiren bir konu ise; konuya il§kin bilgıyı nerede bulup alacağımız
ve tas_
İtlr. tg"ş"r*a kitapları, bilimsel makaleler'liişiinüesertarihsel
virler) Konunun işleneceği çewedeki
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ler gözetlenip incelenerek bunlardan yararlanmak;
işin bir tarihsel haritaya gerek ve ütiyaç gösterip
göstermediğ gibi... Biiyle bir plf,run öğrencinin
kuwetlerini nasıl harekete geçirebileceğni di§iinebilirsiniz. Bu suretle, daha önce elde eülmiş bilgıyı

kullanmak, eski gazetelerden ya.raılanmak, birteştirici muhayyileyi faaliyete geçirmek, kritik düşiinmek fiıısatr ortaya çıkar. Bazen çarçabuk ve kolayca iyi bir plön yapmak mümkiindür. Bazen de
iyi bir plin yapabilmek için yorucu araştrımaya,
denemeler yapmaya, taslak halinde resimler diizenlemeye, bazı değişikliklere başvuı:nıak lonınluğu
duyılur. Aynı iş konusu için iki ve da}ıa çok ptön
yapılmrş ise bunlardan en iyi:si seçilerek uygulanmalıdır. Çoklukla tamaınlaımış bir plön uygıılanırken
onu değştirmek ya da ona eklemeler yapmak gereS de duytıtur. Baz,en de plön işe başlanıp § tıtilüm
böliim tamamlandıkça meydana gelir. Çiinkü işi yapacak kimse (öğıenci ya da öğretrnen) bu işte kullanacağ malzemenin niteliklerini bilmiyebilir, Onun
için tanımaüğı malzemeyi ne gibi tekniğe uyarak işliyeceğini önceden kesüremez. Bu gibi hallerde öğretmen öğrenciye yardım etmelidir. Bu y,aıdrm da
tijrlü biçimde olabilir. Kimi zaman öğetmenin eleştirici bir kaç söz söylemesi, kimi zaman da plinı
yapan öğencinin işine müdahele etmesi gerekir.
Çok süç konulara dair yapılacak plönlarda öğretmen,
plönın iskeletini, öğcenci de aynntılannr işleyerek o
işin pl6.nr yapılabilir. İşin bu aşama§ıl da bundan önceki aşıaınisı gibi özel surette uğıaşmayı gerektiren
bir eğtim işidir. Plön uygıılalna.sl değişik biçimlerde
di§iiımeyi ve terinlere ilişkin gt}inliği, çalrşmaln,
vicdani hareket etmeyi, bilgıyı bir noktada topla:rıayı, kendiliğinden sonırnlııluk duym.ayı gerektirir. Her
bitgi, bilim alanrna ilişkin bir pl6,n uygrılanırken ken_
di özelliğine uygıılama biçimlerine gerek gösterir.
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Önıeğin; halruaılar, doğa, inş4p bilgiısine, fizik ve
kimya, 5rurt bilgisi dersleri ile ilgü incelemelere
ilişkin iş plönı uygıılanırken, birbirinden a1ırı ayn
biçimlerde dawanılır. İş okulu ilkelerine göre davranılırken, bu tiir olayları önemsiz sayıp geçmemek
gerektir
Öffenci, bu aşamada, kendi yaptığı iş dolayısiyle kendi durumunu anlar. İşinde eleştirilebilecek zayrf, başansız noktalar görür. Bu haller dolayısiylo
öğrenciyi, yaptığ işi eleştire eleştire yapmaya alrştıımak gerektir. Onun içindir ki, işin bu aşıa^ması,.
eğitsel değer taşıyan bir çok olayların ortaya çıkşına neden olan bir alandrr. Bir işi, çocukların
kendi kendilerine eleştirmelerine yarayacak araçlaı
şunlardır: Öffetmenin öınek olabilecek sözleri ve
eserleri, öğrenci kitaplan, bilimsel eserler, zanatlar
ve güzel sanatlarla uğraşaıı sanatçrlann eserleri, aynı zamanda §in kısa bir yol izleyerek yapılıp yapilmadğnı di§ünmek gerektir. Eleştiri ile birlikte işin
belirli bir diizen içinde yapılıp yapıIm,adığnı da düşünmek gerektir. Bu arada çocuğun zihinsel gelişim
aşamalan ile işin diizeıılenmesini diişi,irımeli ve karşıla-ştııırıalıclır.

*
ÖğTetim ve eğitimtle pedagojik işi temel aian
iş okulu düşii!ıcesini şu olaylar siirekli tehdit eder-

ler

.:

1) MANUALİSİ\I (Elbecerileri-elişleri) denileıı yalnız el çalışmasına dayair öğetim ve eğitim.
2) PRoDUIgtoNAİİsİM denilen ve ğtimin

büttin ödevini ya|nıı zihinsel iiretime dayamak isteyen eğiFm biçimi.
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3) İyileştirme kilttiiıü denilen (olay, kawa.rn
ve deıımıeleııe çok önem veımeyeıı) kiirtiirü beslemek"

1l fiirlü refoı,ırı olaylarınr (işokııtu) deyimiyle
ıcıklqmnya çalşmaJı. (İhtlmal bunun nedeni bir çotr
reııilere boyaımış olaı (iş) kawamına dair heniiz
yeterince inceleme yapılma.ma.sındadır.)
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MESLEK KAVRAMİ
l

-

İll<el ve Doğal

1

Toplırmlaııla Meslok Kavramr

:

_ İLKEL

İN§AN: Meslek kelimesinin anlam
ve kapsamına dair değişik görüşlere rastlanır. Bu
kaırraının niteliğni belirtebilmek için meslek düştincesinin tarüsel gel§me§ini kısaca gözden geçirmek gerekir. Üzüntiiyle söyliyelim ki, bu konuyu
bugiin tam a:ılaırıryla bilimsel bir biçimde iıceleyebilmek de olanak drşrür. Bu yargıya, konu iizerinde değerli çaiışmaiar yapmlş olan Dunkmann da
katrlır. Bunıınla birlikte bizim burada vereceğimiz
tarihsel bilgi asıl ,aına& dğil, meslek kavı,aınının
niteüğni açrklaınak için bir araçtır. Onun için şimdiye kadar yapılmış olan tarüsel incelemeleıden
yararlanrlarak meslek kawa,ırrı iizerine açü göri§ler

ortaya konıılmaya çalışrlacaktır.
En ilkel insanın bir giinlii} hayatını gözden geçirerek ilk insansal uğıaşılara dair bilgi elde etmeğe çalışelım :
*Gerçekten ilkel adam çanak, çömlek ve bunun gibi kapkaçak sahibi olmadığı için herhalde bir su civarında yer42

leşmek zorunda idi.., Hava soğulıtu ve ateşe büyük bir
özenle baknak gerekti. Çünkü ateş sönüverecek olursa yeniden ateş yakrıak kolay bir iş değildi. Kullanmadıkları vakit ateşi kiille örterleıdi. Ateş yakmak için belki kuru yapraklan bir araya yrğıyor ve bunlar iizerinde bir kükiirtlü
demir parçasını bir çakmak taşına sürtüp duruyorlardı...
Bu topluluk kuru otlardan, yosunlaıdan bir araya getirilmiş
bir sedir iizerine toplanmıştı. Kadınlar ve çoeuklardan bir
bölüğil, ateşi söndürmemek için siirekli yakacak şey topla,
makla uğraşryorlardı. Küçükler büyüklerini taklit edip gidiyorlardı... Bu ta}umn babası ve sahibi olan dede hiç kuşkuzuz ateşin yanında çakmak taşlarını çekiç ile ezerek bir
tıbn aletler yapmakla uğraşıyordu. Çocuklar onu taküt
ediyorlar ve bu zuretle bilenip siwilen taşlan nasıl kullanmak gerekti§ni öğreniyorlardı.
kadınlardan kimisi iyi cins çakmak taşı aramağa gidiyorlar ve onları, ellerindeki deyneklerin yardımı ile tebeşir,
lerin arasından çıkarıyor ve kampa getiriyorlardı. Ateş etra,
fındaki bu grup arasrnda hiç kuşkusuz deri hazırlamakla uğ_
raşan bir kadın vardı.., Bu aile ta}ımrnın başka bireyleri bu
ateşten,uzakta, yiyecek aramak için dolaşıyorlardı. Çünkü
ayıIar ve bunun gibi yırtıcı halruanlara karşr ancak ateş
genellikçeÜesinde kendilerini koruyorlardr... İkel adamr
diye
avlar
le büyük tüylü mamutlan, ayı .ya da arslanlan

tasarımlarlar, fakat bu yabarul adamlann tavşan ve fare
gibi kilçük hayvanlardan başka bir şey avlamamış olmaları
çok olası idi. O zaman insan av aıamağa çıkmıyordu, aksine
aendisi daha kuınıetü canavarlara av olup gidiyordu", Bu
ilkel yabanü adam hem ot hem de et yiyordu", ve bunun

gibi. (r9)

50.000

yıl

önee yaşamış olan bu insanlar, döneml,erinde

soğuklar pek çoğalınca mağaralaröa yaşamağa başladılar",
Ateşi çok daha önce öğrenmiş görünüyorlardı", Bu insanlar
o zamana kadar açık havalaıda, su kuyucuklarının yakının,
da yaktıilan ateş çevresinde toplu bulunuyorlardı", Bu dö,

neminsanlarıhalruanetivehayvankemiklerindekiiliklerle
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besleniyorlardı... Bu adamlar derilere bürünüyorlardı. Bu
derileri kadınlar hazırlarlardı. Bu insanlar bizim sibi hep sağ
ellerini kullanırlardı.
Herhalde bunların düşünüş biçimleri bizimkinden çok
farklı, kaba idi. Bize göre düşünceleri pek az açılmışb_...
Belki hiç konuşamıyorlar ya da pek seyrek bir iki kelime

kullanıyorlardı...

(20)

Doğa adamı denilen ihşan]a kiilttir adarrıı aıasında bir karşılaştırma yapan Prof. Dr. S. Passarge'nin şu düşüncesi de dikkat çekicidir :

.Doğa adamı her şeyi tiimden kendi deneyimi ve ince-

ile öğtenir. Bununla birlikte av avlamak ve meyve toplamak ve bunun gibi... konularda ana_babarun çocuğu yönetmesi de yok değildir. Fakat buna karşın önemli
olan onun kendi incelemesidir. Doğa adamlarında bellek ola_
ğanüstü denilecek bir halde olduğu için onlar anılannda
!ıayıstz tabloları toplu bir halde bulundurabilirler. Bu tablolar sistemli bir şekilde diizenlenmiş olmayıp hepsi ayrı
ayrıdrr. Daha çok birbiriyle bağıntısudır. Doğa aclamr varlığnı korumak ve sürdürebilmek için ağır bir mücadeleye
katlanarak bütün güçlükleri yenmek zorundadır. O, olağanüstü bir gerçek ve iş adamı o'|mak zorundadır. GerçeKe o
böyletiir. Büyük ve doğal x}at|ılık, Lendi çıkarlarınr anlarıak
lemesi

onun başlıca özelliklerindendir"
Yalnz karşıtların uyumu yasasına uymak zorunlufu dc
layısiyle gerçekçi iş ve ineelene adamı olan bu doğa inşaıı
mistik bir düşçü olarak kendisini kör eden büyüye dayalı
bir hayat yaşamak zorunluğundadu..., (21)

2 _ KLAN : Yukandaki birinci belgede Wels
tarafindan anlatılan sa^hnedeki doğa ada^mı, adeta
bir hayvan sürüsü gibi hayat geçiren ilk insandır.
Zaman|a gitgitte gelişen bu insan kiimeleri, yavaş
yavaş sosyal örgütlerin içine gimeğe başladrlar.
Şimdi biraz daha sosyalle§€n Klön dediğimiz ilk ve
ilkel sosyal hayatı yaşayan insaııları da inceleyelim.

4

Bu konuda bize en ince yönüyle toplanmış bilgi-

yi Sosyoloji, Eğitim Ta.rihi, Ulııslar Psikolojisi vo

recektir. Onuıı için şimdiye hadaı yapılan sosyolo
ji ve ğtim incelemelerinin bu konuya ilişkin en
önemJi noktalarrnı sıra ile gözden geçirelim :

ile

.Kl6n yoğaltrcı ekonomi

:

@conomis destruetif) biçimi

yaşar. Geçimini mewe toplamak, balık ve

kara ıvı

teşkil eder. Tanm çok ilkel biçide kimi klAnlarda uygulanır ve totem olmayan bitkilerle sınırlıdır. KlAn yılın büyiik bir }cşmrnda dağınü olarak yaşar. Ancak sınırlr btr
zaman toplanır. Dar bir alanda yoğunlaşır. Bu dağılıııa ve
toplanma unınlu Eythmique) bir biçimde ve beliıli zamanlaıda olur.,
ıALETIJRİ: Khnlar meyv. toplamat için üirlü iliıl
aletler kullanrrlar. Bu hususta deynek, ucuna ateş bağlı
deynek, sepet, ayı ya da balina dişinden yapılmış bir tiir
toplama cihazı, balta v.b... kullanırlar. Bu eşya Klinın ortak
malıdır. B,nlan ayrı ayrı klAnrn bireyleri kullanamazlar.,
l

.Klin'da bütün inşanlar eşittiı. Şınıf, meıtebe ve bış_
kan yoktur. Ayinleri yöneten biı başkan vardır ki }ıına
(Mobung) derler. Mobung'lar başkan değildir.

Yani

hiçbir

hukuki yetkiteri yoktur ve ayrı bir aile teşkil etmezler.
Kin'da çok ilkel halde bir cinsel iş bölümü vardır. Kadınlar tarlada çahşrr, erkekler savaşa giderler. Yaş yönündeı
de bir iş bölümü başlamış değildir. İhtiyarlar KlAn'ın ayinini diiz.enler. Cezayı beürler., (22)

.İkel semiyede -yAni KlAnda- tüm birbirinden ayrılmş
hükümet organlan da yoktur. Olsa olsa ütiyarlar kurulu, ya
da eskiden beri sürdürüle gelen ayinleri tüm bilen, öbürle-

rinden fazla totem cevheriıe yaLın ve onuu feyzinden ya-

rarlanır görünürler.,

ıBireyler arasındaki giiç, beceri ve yetenek farklarının

siyasal hayatta başkanların. ortaya çıkma§ı sonucunu verdiği
anda dinsel hayat da deği$kıiğg uğamş olacaktır.,

ü

a

.İlkel hayatta siyasal topluluğun oluştunılduğu dar çevre
içinde iş tıiitümünün yokluğuna ya da pek az ilerlemiş olma§ına göre ailelerin bağrmsu bir manevl ve hukukl kişiliği taşıyarak kendisini tanıttuabilmesi ancak, biıeylerinin
cokluğu ile miimlrün olabilir. Az bireylerden oluşan kiime-

ler sosyal baskıya karşı direnemezler ki özel

yxllılrlxçg11

gösterebilsinler.,

.klinın siyasal görünümtinü anlatırken gösteıeceğimiz
gibi, ilİel toplumlarda yetki ve niifuzu olan bir başkanın

var

kişiliklerin belirmem§ bulunması yiiziinden
sosyal katların başkanlarr ile kişileşmesine olanak yoktıır.
Atalar §oyrınun foilinmeşi, bir gelenek olarak babadan oğula
olması,

öğıetilmesi ve sosyal varhğın iı sayede belirırıesi ve daha
soııra ve geüşmiş biı uygarlık diizeyinde ortaya çüan bir

olguduı.

Bundan başka, toprağın sosyal birliğe temel teşkil eylemesi de miiınkiin değildir.ı (23)
«kümenin birtiği ancat bütün bireyleriıin taşıdığı ortah ad sayesinde duyulur., (Din Hayatının İlkel Biçimleri
çevirisi cilt 1, s. :13S436).

ıFakat herhalde Totem büaiin dinsel hayatın merkezini
te§kil eder. İtkel insan onun biçimiıi vücudu iizerine yap-

tğ

nakışlarla... s:ıçrnın diizeıi ile taklit eylemeye çalışır.,

ki

hukuk açısından yeterlik ve k§ilik sahibi
Bütiln
ödevler de ona yönelir. Bireylerin de
olan Klln'dır.
ancak Ktina mensup olduklan için hakları ve iidevleri
vaıdır. Fakat biı başka açıdan, bu toplumlarda askerl tor
lumtarda olduğu gibi salt gücü elinde tutan egemen bir
bşkan aramak boşunadır. Nasıl ki dinsel yetkiyi elinde
tutaı, idari ya da adll işlerde sosyal niifuz ve egemenli§
kullanan bir sınıf ya da kimi kişiler dc öyleco yoktur.
Toplumsal güç de hiçbir kişide özel surette toplanmaz. Her
Lişi diğerine benzer. Ona eşittir.ı (23)
.Demek
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Giirii_lüyor ki Prehistorik kaynaklardan elde
edilen bilgiye dayalı hayati dunımlannr inceleyebildiğimiz ve bundan dolayr en «ilkel» sosyal kuruluşlar aünr verüğmiz doğa toplumlannı -yııkandaki
belgelerle saptanan bilgiye göre" henüz mesleki hayat birlikleri teşkil eden toplumlar olarak kabıı-l
edemeyiz. Bu gibi toplumlar ve bunlanh bireyleri tiirlü işlerde ve sorunlarda birbirine ancak örnek olmuşlardır Onlar için meslek kawamı biliıımezü. Onlaı,
iŞin tiiliimlerini araJa.ıırnda b<ilüşerek her böli,imiinü
de bir insanın hayatı siiresince yapma§ır olayrnr bil_
mezlerdi. Hatta A. Fischer, Bücher'in gört§iine karşıt olarak «Akraba]ık ilişkilerine göre kurulmuş biraz daha gelışmiş toplumlarda bile örneğn yaşlara,
cinsiyete göre organize edilmiş doğal bir iş birlümüne ve bunlardan yararlanarak yiyecek araırrak ve
elde etmek gibi işlerin yapıldığna dair de kuwetli
belgeler mevcut değldir» der. Bu tiir topluıııIar için
muha^kkak ki bir kişinin belirli bir işi aracısı|z uzun
süre yapmasr, o işte beceri kazr.narak sürekli yetlrinlik elde etmesi ve brından toplumun başka üyelerinin
yararlanınası düşi.inceleri de bilinmezü. Onlar, hele kişiliklerin aykınlığ dolayısiyle ve toplumun yararr gereği iyı bir iş btiliimiine gerek olduğunu bilmezleıdi. Yiyecek olarak yabani me)rve, tohıım toplandğr, mağaraiarın ya da dalla.ınn çatılan attıııda
otunılduğu, deri ve bitkilerden gıyim maizemesi yapıldığ,ı dönemler bir yana onu ideyen ve teknik ytintinden d.e daha ilerlemiş bir durum gösteren balık
ve hayvan tutulduğu, avcılrkla uğraşılmağa başlanıIüğ zamantarda da meşlek kavramı ve meşlek diişiinceşi bilinmez,di. Hatta bir yerde oturarak yapılan çayır işçiliği ve ilkel tanm döneminde bile, yaşanak için bireylerin türlii etkinlik biçimlerini ve
ilkel telmiği öğıenneleri ve tiirlü § konııIarı iizerinde alıştııınatar yapmatan gerektiği halde A. Smitiı'47
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in bir kelime ile ifade ettiği kabile konutlarrndan
bile sözedilemez. (*)
3
Afi.Ii1, KABtT.IT vE İş BÖLIİMÜ : Top
- mesleklerin kurıılmaya
lumlarda
başladıklannı biae
en iyi arılatacak olaylardan biri hiç kuşkustız EĞİTt\{ olayıfur. Sosyoloji ve zihinsel getişim olaylarınr gözöni,iıde tutarak aynnfulı bir eğtim tarihi yaımrş olan P. Barth : «Doğa toplumlarında e$tim,
ailenin ya da ailenin de da.}ıil bulunduğu eğİitim,
büyük sosyal bir birli$n ödevidir. Bu birlikleıde
henüz iş böliimü yalnrz aile içinde ortaya çıktğ için
burada eğitim için yapılmış özel kunıluşu bekliyerneyız>> (24) demektedir. Hayzani hayat gibi bu
dönemdeki beşeri hayat da, birbirinden heniiz aynlarruyan ve grupl,ara aynlması imkönsu, hayvani
içgüdüerden da}ıa yüksek nitelikte bıılunan ve gğ.
lenek ile siirdiiriilen işler ve etkin]ik]erden oluşın
bir birliktir.
Giiriilüyor ki, ilkel insab heıiiz, meslek denilebilecek biçimde bir çaba sarfetmemektedir. Bir iDsan gnrbunun hayatı için yapıIması zorun]u işlerin
bir btiliimü erkek bir böli.imi,inü de kadın ya da çocuklann yaptrklanna dair bazı beliıtiler dikkati gekmekle birlikte, onlar heniiz meslek adr verilecek
biçim ve nitelikte değildir. Bunlara ancak mesleklerin tohumlan denilebilir. Bu tohumlar aile ve ailç
nin de dahil bıılunduğu KABİLE deüğimiz sosyal
kuıuluşun içinde gelişmişlerdir. Şimü aileye ve aile.
nin yapmağa mecbur olduğu işlere, kabile hayatına
ctair yapılan araştııınalan gözden geçirerek meşlek
(*) Kabile mesleği denilince şu anlatrlır: KlAn'ıı her 1ntişkin ve değer kazanan biıeyi ya da hiç olmazsa yetişkin
erkeği; kabilenin hayatına ilişkin i§leri bir insanın hayatı
siiresince kendi ödevi olarak aynı biçimde yapan ve ona
dair alıştumalar yapmak zorunda kalan kabile demektir.
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tohıımlaırnın bu kunımlar içinde ne suretle geliştiklerini öğenmeye çalışalrm :
«Ailenin gelişim tarihini incelemek, pek ilsınç
bir deneme olacağa benzer. Hiç kuşkusuz onun d.esışikligı eğtimde de bir çok d€işiklikleri gösterecektir. Ailenin gel§im tarihine ait biiyle araştıırıa-

lar çoktur.
L.H. Moıgan, ailenin tiirtü kunıluş biçimlgring
koşut giden tiirlü kütiir aşamalarınr da gözöniiıe
alarak ve bir a,raştınııa yaparak bu olayı göstermek istemişfu. O, toplıımun bu doğal dönemlerini

altıya ayrrır: Bunlardan ü9ü yabanıllık ve öteki üçü
de barbarlık dönemidir. Ve her dönem de belirgin
ve gelişmiş bir teknikle kendisini, kendisinden soııııa
gelen dönemden a1rırır. Moıgan'ın yalnıı- açıklayıp
ırarsıIadıgı, bir önıek vermed,iği yabanıllık döneminin
ilk aşaınasında bulunan doğa adamı yiyeıek aracı
ola^nak yalıız yabani meyvaları }ili1. tkingi dönemde balık tutulması ve ateşten yararl,aırlması öğrenilmiştir. Üçiincü dönemd.e de yay bulıınmuştur. Morgaıı'a göre bütiin yabanıllık döneminde ailenin iki
bigimine rastlenır: 1) Kan yakınlığna dayalı aile,
2) Kan ya^kınrığna dayalı olmayan aile.
Morgan barbarhk döneminin b§angıcını top
ııa^k ve ç,aınur §teriyle, ikinci dönemini eski diinyada hayvanları evcilleştiırnek, yeni dünyada da bahçe işleriyle, üçiincü dönemi de deniri işlemek]e niteler. (24)
Meslek kawamının ilk biçimlerini saptayabil_
mek için incelenmesi gereken en eski sosyal kuruluş ailenin de dahil bulunduğu kabiledir demiştik.
Bu konuda meslek eğitimi uzmanlarryla sosyologla_
nn belirgin görüşleri şöyle özetlenebilir :
«Toplıım ve devletin temeli; aralannda kan
amacryla bir}rakınlıgı bulı:nan, ekonomi ve savaş
Bu tür
kabilelerdir.
oluşan
aileleıden
büyiik
İeşen

İşveMeşlekDgitimi-F:4
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kabileler öteki kabilelerle birleşerek soylarr, ulusları teşkil etrn§lerdir. Bu toplumlarda erkeklerin

başlıca ödevi hep savaş ve avcrlrktır. Onlar bu arada
sii6,h ve aletleri de yaparlar ve bol bol boş vakit :
(Miissigang) geçirir ve o)nın o5rnarlardr. Kadınlar
pek özgiir olmamak koşulu ile ev işlerine, hayvaılara ve tarlalara bakarlardı. Kabile, Qocuklan herşeyden önce sonradan geçirilecek hayat alanrna yönelürü. Genç erkğe babası, kabilenin başkanr, ihtiyarlan, bedensel etkinlikleri becerilikleri, siötıların kullanrlmasrnı, öli,imü göze alacak kadar cesareti, kendi
seçtiği başkana karşr itaatr ,sadakatr göstererek onu
eğitirlerdi. Gencin bu eğtimi atıp almadığı, başıarılr
olup olmadığ toplıım bireylerinin de hazır bııiıınduğı
törenlerde kontrol edilirü. Kızlar yetişkinleri taJütit
ederek, onlara yardrm ederek bütiin ev işlerine ilişkin (yemek yapmak, ekmek p§irmek, örmek, dokumaJ<, tohum ekmek ve tiriinü toplamak, haşruarı beslemek ve sağmak gıbi) işleri öğrenirlerdi. Kızdan
istenilen a}ıHki nitelikler herşeyd.en önce temizlik
ve iffetti.» (25)
kafoilgnin ekonomik hayatrnr biııaz daha genişçe inceleyelim :
.KABİT,nDE EKoNoMİ: Kabile ekonomi yönünden büytlk bir gelişme gösterir. Toplumun toprağa yerleşmesi, ta,
nmla uğraşma, çobanlık ve sonunda ilkel biçimde doğmaya
başlayan kiiçük sanayi ve ilkel değiş-dokuş biçimleri kabile
ekonomisini KlAn ekonomisintlen esaslı bir surette ayrTrr.
Değiş-dokuş olayı kabilede başlamrştır.
Üretim kabilede önemli biçim almıştır. İŞ bölümü, mes.
leki etkin]ik kabilede doğmu§tur. Bunun için diyebiliriz ki,
hayatrn başlangıeı kabiledir.,

ınlayşından
"İŞ SÖltİMÜ : Sosyal iş bölümü bugiinkü
Kakez
kabilede
bışlımştır...
çok uzak olmakla birlikte ilk
vardır
:
niteliği
biledeki iş bölümiiniin iki
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a) soydan geçmedir. Belirli mesleklerle uğraşan aileler
mevcuttur. Başkanlık, ticaret, dinsel ödevler gibi.
b) Mertebevidir... Yani iş biilünü kabile içindeH hiye
raşiye (aşaına sırası) bağlıdır. İşler de buna göre önem
kazanır. Tutsak sınıfı oluştukça el işleri bu srnıfa geçer. (22)

Fransız sosyologlanndaır (Gaston Rişaı) topluırılan iş böliimüne göre üçe a5nnr :
1) Erkek ve kadın ve yş organik nitelikleri iizerine
kurulu iş bölümü...

2) Bundan sonra gelen sosyal tipte iidevlerin bölüşümü
uzmanlık, topluına g'öre değil, yani organik değil tamamiyle
r,ıhsaldu. Fakat bu tiir toplumlarda ödev ya da meslek sırf
bir aile zümresine bıraiclmıştır. Onun dşına çıkamaz.
Buna, soydan geçme adı verilir. Din bu kuruluşu doğrıılır ve giiçlendirir.
3) İş billtlmil, bireylere aittir. Iier bireyin yaptrğı ödev
ya da mensup olduğu meslek geçicidir. Ve bir kişi istediği
zaman, bir çok kez meslek ve ödev değiştirebilir.
oYalnız başına bulunan birey bir hiçtir; q ancak organlaşmış kurumların nmaç ve anlamları ile donatıldıKan
sonradır ki, bir kişilik kazanabilir.ı
oÜretimde eliçlülük çoklırkla § böliimüne bağlıdır. İşle
yenler yaptıklan işin içerdiği teknik, zihinsel ve sosyal ilişkileri gönııedikçe ve işlerine bu tiir anlayışlarrn verdiği
davraaş ile sarrlırıadıkça iş bölümü de mekanik bir dereceye

iner.,

(17)

Kabile mesleği hayah geçiren toplumlarda, iş

alaırlannrn devam edici f,arklaıına, gerçekleştirilmiş
iş biiliimiine ve sonradan bu yolla bir meslek seçiminin olanak ve zorunluğuna -onun bütün özgiirliik
ve güglükleri ile de olsa- rastlanmamakla birlikte,
psikoloji ve so§yoloji tekniği aç§rndan düşiini.itiince
yukarıdaki belgelerde de gösterilaligi gibi özellikle
insanın bir yerde otuıınaya başladığ dönem]erden
başlayarak- bu aınaca doğru bir gelişrneşıe temel
olabilecek ekonomik uğıaşılann ve ayıu za.manda
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birbirine benzemiyen meslek tiirlerinin geüşmekte
olan tohumlarına rastlenma^ktadrr. En eski biçimde
iş böliimü olarak göriilebilen şey cinsiyetle ilgili ve
yavaş yavaş açık çizgilerle erkek ya da kaün işleri farkına doğru giden iş tiirleridir. Hayvaıı ba^kıcılrk ve ilkel biçimde giftçiük yapan insanlarda bu
ayntık uzun zaınan dğşmez kalmıştır.
Ekonomik etkinlik ala"ııında yaş farklan (çoc*
işleri, ihtiyarlann uğraşsızlğı sibi) dolayısiyle uğraşsulık ne zamanlaı ve ne dereceye kadar gözöniinde tutularak hareket gdilmiştir? Bu noktanın
belirlenmesi zordur. Yeni yiizyıtın halk bilgisine il§
kin buluşlan ve incelemeleri gözöniine getirilince
bu noktanın uzıın bir tarihi bulunduğuna hiikmetmek gerekir. F'akat bunun başla.ııgıcını da isabet]e
belirlemeye olanak yoktur. Özellik]e Schurtz ve aleyicileri tarafind,aır ütiyar sınıflara dair toplanan
belgeler bize meslek kavra^mı incelenirken ihtiyarlann
bu kavra^mla ilgi derecelerini anlamaya yara^r. nk
dönemlerde ihtiyarlar tarafindan yaprlan etkiıılikler
doğrudan doğruya ekonomik olma.makla beraber
mesleklerin saptanmasuıa ve doğuşuna etkin 1gd.._
lerden biri sayıtabiiir. Ömeğin ütiyarlann başlıca
işleri av gruplaırnı, mücadele krtalannr, seyuhatları,
dinsel danslan ya}ıut kabileye gerekli olan aletJeri
ve silAhlan ortaklaşa yaphıznayı yönetmek biçiminde iü.
Yiyecek aramak ve elde etmek gibi ekonomik
nitelikteki uğraşılarla birlikte sosyal dtizeni konımak ve siirdii:rnek amacıyla yapılan, 5rukanda söylenen tiirden yönetim §lerinde insanca etkinliklerin
uzını.nllk dallarıııa aynlmasrna bir neden olur. ortak hayat için yönetsel nitelikteki rolü de bir zoıı:ı]uk olaıak kabul etnek gerekir. «Başlangıçta
bu yönetim işi gerçekten (birden yürütme ve yti.
netme) biçiminde olmuştur.» İlkel diişiiniişiin mantı52
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ğına göıe bu birden yönetme ve başan yönetici
durumda bı:iunan kişide büyülii bir giiciin - varlığ
kanrsrnı da uyanüııruştır. Almr diişünüş sonrala^İı,

ihtiyaç ve zorunluk zamantaırndan başka zamanlarda
da belirli kişilerde ya da ailelerde yönetme güç ve
yeteneği mevcut olduğu kanısrru doğuımuş ve onla,
ra toplıım içinde daha seçkin bir yer hazırlamış ve
böylece yönetim tekniğnde deneyimJer toplamatanna, yönetici nitelikleri kazanmalanna yer ve fiısatlar hazırlamrş ve sonund.a bir toplııluİ için o top
luluk üyelerinden birinin bşkan olmasr geıekli ve
yaıarlı olacağ di§üncesi de doğnuştur.
4 _ KAHRAMANLAR VE TANRILAR DÖNE_
Iıtİ vE MES,LEKLER : Ulııslar psikolojisi konusunu pek mükemmel bir biçimde incelemiş olan Psikolog W. Wundt, Uluslar Psikolojisinin Ögeleri (Ele.
mente der Völkeıpsychologie) adlı eserinde, insanlığn gelişim ta"rihini psikoloji açrsrnda,ıı incelemektedir. O, bu eserinde: 1) İlkel insanı, 2) Totemcilik
dönemini, 3) Kahramanlar ve tannlar dönemini, 4)
tirsancılhğa ytikselme dönemini incelemek sureüyle, insaJıın gel§im tüihini dört önemli döneme
ayıımaktadır.
!V. Wundt'e göre, birinci ve ikinci dönem uygarhğını yaratan insanlar ilkel sanat, dil, hukuk,
kiiitiir konusunda çaba göstererek oldukça yükselmişlerdir. tr'akat Wundt, insaıcrl uğrıaşıliınn meslek
şeklini aJmasrnı, insanlarrn mesleklere göre aynlma,
larr olayrnı KAHRAMANLAR VE TANRILAR döneminde bulur. Aslında o, devletin, kişisel miitkiyetin kökeni, siyasal toplumların gelişimini, sabanrn
bulunuşu ve kullarulmasr suretiyle tanm, hayvanlann
evcilleştirilerek ulaşım konusunda on]ardan yararlanma, arabanın bulıınuşu, sömiirgecilik ve ticaret, savaş ve silöhlanma, tutsak ve efenü srnrfırun oluşması gibi mesleklerin ortaya çıkmasrna neden olabile,
53

cek olayları da bu dönemin önem]i olaylan olarak

anar.

W. Wundt, toplum bireylerinin meslekleıe a5rnlışı nitelğni şöyle açrklamaktadrr: «Siyasal toplumun gel§imi olayr, genellikle insanlann mesleklere
aynlışına etken sayılabilir. Rütbelere aynlma olayı, mesleklere a5rrılma olayrnrn baştangrcı olıınca,
mesleki ayrılık artrk en yüksek noktasına kadar çıkabilir. Siyasal toplumlann ilk dönemlerinde mesleki sınıflarda eşitlik vardı.
Bütün özglır insanlar, savaş ve siyaset etkinliklerinde eşit iüler. Bu gibi etkintikler mesleklere değit rütbelere aynlışr ifade ederler... Mesleklere aynlma işinin ilk eğtimi insanlara bundan önceki
dönemlerde veritmiştir. İşte tu hazırlık eğtimini aJmış olanlar şimdi toplumun yeni iş btiliimüne uymaktadrrlar.» O, bu dönemdeki mesleklere aynlşın öneırıli bir noktası olarak bir insanın asıl mesleff, yanrnda bir de yardrmcr mesleği bulunduğunu da aynca belirtir
W. Wundtjrn yıkanda özetlediğimiz düşiincelerine göre, taın anlamıyla meslek kawa,mı ve olayrnı doğa toplumlanndan çok, toplumun yapay ya da
bilinçti biçimlerinde aramak gerekecektir. Devlet
kurııluşundan sonradrr ki, bugünkü meslek kawamuıta -az da olsa- uygun mesleki olaylara rastlanmaktadrr.
.ı

yapay

ita bilinçli şekillerin-

de meslek efftimi kawaınr:

DEVLET VE \IESLEK : Şimdiye kadar
1
anlatıldıS gibi, akrabalık esasına dayalr doğar insan
gruplan-arasında KA3İLE MESLEKİ şeklinden başlayarak ortaya çrkan meslekler; bir başkan, hiüüm,
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leki sınıflana dair aşağda lrrsaca açıklayacağmız
yararlı bilgiyi vertnektedir
:

.Eski uygarlık topluluklarında hayati role sahip olarak
kalan sosyal sınıflar aşağıdakilere indirgenebilir :

a)

Hükümdarlar, aristo}ratlar, memurlar, zubaylar,

b)
c)
d)
e)

Ti.iccar sınıilan,
Şehirlerdeki sanatkArlar srnıf1

v.b.

sınıflar,

Toprağı işleyen tarrmeılar sınıfı,
Çobanlar.

Eski sınıf lar (Mestekler)

1) Rahipler. rahibeler, kAtip ve müstensihler, doktor
lar, sihirbazlar, lAyık biraderler, hazinedarlar, müdürler v.b.
2> Hükümdar ve hükümdarrn etrafında kAtipler, danışmanlar, kayrt ve defterlere bakan kimseler, icra memuıları,
kumandanlar ve muhafular.

3) Tarrmcıiar,
4) Zanaatkirlar,
5) Çoban sınıfı,
6) ilk tüccarlar,
7) Bağıınsu küçük
B) Perakendeciler,
9) HizmetkArlar,

meslek sahipleri,

10) Takımla çalışanlar (Savaş tutsakları, borçlarıru öde
meye gücü yetmeyen kimseler, yabancı toprak iizerinde yakalanan kişiler, ya da sürülen kimseler)
11) Ücretli askerler (Bunlar çoklukla tutsaklar idi)

IzJ Deniz adamları. (11)
DoĞU ULUSLARI VE MESLEKLER
2
Eski doğu uluslan tarihinde bu srruflara, bu mesleklere bağlr olanlann tarüte oynadıkları önemli rollere rastlanrr.

:

P. Barth, Eğitim Tarihi adlı kitabında eski Çin'deki mesleki eğitime dair bilgi verirken, dikkat çekici noktalara değinir. Bu yan pe}ı önemliclir. Çiinkü tarihçiler: «Tiirklerin Kuzey Çin'e ilk girişlerini
56

İsa'daıı en üz 7.000 yıt öhcesine götiirmek gerekür.»
(2O) derler.
Barth'a göre, eski Çinliler devletçi id.iler. IIattA o, bu yaşüamr belgelemek için şöyle bir Çin atasöziinü de hatırlatır : «Bir inşan olaıak anarşi içinde yaşa:rıaktan ise bir köpek olarak banş içinde yaşarıak daha iyiür». Devletçi bir toplumda pek do
ğal olarak ilk akla gelecek meslek ME1VIURLtIK ve
YÖNEIİCİLİK mesleSür. Memurluk ve yöneücilik
mesleğİ yapanlar yanında göriinen ikinci meslek de
olru5ruculuk : Literateiı'dir (Geschichte der Fhzieı
hung, P. Barth s. 90).
Barth, Mısır yazısı gibi Çin yazısrrrrn da öğıe,
nilmesi çok güç bir yazı olduğundan 214 işıaretten
oluşan biiyle güç bir yazıyr okumak için Mısır'daki
yıacılar gibi Çin'de de bir oku5rucular srnrfının
oluştuğunu yazaı. Bski Çin'deki bu mesleklere rahiplik, savaşçılık, çifçilik mesleklerini de eklemek
gerekir. Eski Hint'te ve eski Yahuülerde de bu tiir
mesleklere rastlaıır.
Eski Ttirklere g:elince : Kalmaklara dayalı olmaınakla birlikte ratımetli Zya C,tikatp'ten şu bilgiyi öğrenebiliriz : (Tiirk Medeniyeti Tarihi)
.1) Avcı Türkler, 2) Sürü sahibi Türkler, 3) Çifçi Ttirkler, 4) Zanatkilt Tiirkler.

Eski Tiirkler, siyasal hayata dört dereceden geçerlerdi. Ekonomik üretimin de bu dört derece ile koşut dört aşaması vardı : 1) Kendi başına yaşayan bağrmsu boylar döne,
mi, 2) Kendi başına yaşayan bağımsu itler dönemi, 3) Kendi başına yaşayan hakanlrklar dönemi, 4) Bu aşamanın hep,
sini toplayan ilhanlıklar dönemi.,
.Eski Tiirklerde en çok gelişen zanaat demircilik ve siliüçılıktı... Bundan başka dabaklık, saraçlık, çadırcılü, keçe ve halı zanaatlan da ileri gitmişti. Kadınlar ve erkekler
siislemeyi çok severlerdi. Bu nedenle kuyumculuk sanatı da
çok ilerlemişti. Giiçebe Türkler bu zanaatlarında ilkel mad57
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.

(fukatıa), 2) Tarihçiler, 3) Çeviriciler denilen ii4
böliime ayııırıak miimkiiadiir. İıcelemeci eserinde
bu üç tiir meslek ada"ırıının müsliimaılık dini fel,se*
fesinin ne gibi siyasal, scısyal ve hayati ihtiyaçianna karşılık olduklannı da açıklamaktadır.
Amacımız, meslek kawamrnrn tarihsel gelişimini en açık çizgileri ile açıklaınaya çalışmak olduğu
için, her ırlusun tarihinde meslek kauıamı:un inceleme ve gelişimine dair burada uzırn uzadrya biJgi

veıznekten haçınryonız.
Şimüye kadaı mesleksel hayatlan kısaca karalrterize edilrneye çalışrlan toplu:rıtann - Tiirklerden başka - hepsinde meslek eğitimi, yalnız ve daha
çok egemen katlann mesleklerini o hatlar ile }ıakınlığı bu]unanlara taklit niteliğinde öğretmek şeklinde gpgmiştir.
Oysa şimü aşağıda söz konusu edecğimiz belgelerdeki bilgiler bize yepyeni ve daha çok demokratik bir eğitim biçimini, vatandaşlrk ve meslek kavram]arrnın belli biçimlerini İr,an Tiirklerinde göstermektedir. Şimüye kadar, çoğu Avnıpalı yazar|at
tarafındaı yazılmış e$tim tarihlerinde vatandaşlık
eğtimi kawamı, eski Yıınaıda gösterilmekte idi.
Eski Yunan eğitimine İran eğitiminin etkilerini gösteren şu belgeyi okuyarak §orunu biraz daha derin-

leştiırneye çalışalım

:

Xenophon uzun zuıJnan İran'da kalmıştı. Yazüğ
eserleırien biri olaıı Cyıop6die'de genç İranlılara verilen ortak ve löyik eğitimi aynntılanyla anlatrr.
Bu eser hemşehrilerinin ahlakınr diizeltmek için ya.
2ılmış bir eserdir. Xeiıophon'ın bu eserde anlattığına
göre : Eski İran'da kamu ya^rarı her şeye egemendir. Ve bir babanın çocuğunu istediği gibi yetiştirmesine meydan bırakılmaz. Çocuğun iyi bir vatarıdaş o]masrna çalışılır. Genel eğitim evi kıalın §arayr
yanında yapılır ve gocuklar brırada seçilmiş vasile59

rin :

Mandataire yönetimi attında yetiştiritir. Çocuklar bu okullara adalet öSe'nmek için giderler.
Müdür, öfrenci arasında çıkan qnlaşmazlıkları töziimler ve özellikle nankör çocuklan cezalanüıır.
Genç İranlılara ılımlılık, yargıçlara uyıma, a4lğa ve
susuzluğa direnç, ok ve çöğen (mızrak) atrnak öğretilir. Ok ve çöğen atmak da genel yanşmalaıda
yapılır. Çocuklar büyüyiince canileri arayarak ve
eşkiyalan izleyerek doğııdan doğruya savaş haya.
tına atrlırlardı. Yiırnibeş ya§rna gelm§ İranldar ye_
tişkinler aıasına girerlerdi ki, bütiin memurlar da
buılar arasından seçilirdi. Atlı olarak diizenlenen
büyük avlara da katılırlaıdı ve gençler silAhlarını ve
av için gereken maizemeyi kenüleri yalnrlaıriı.
Gençlere bu eğtimi verenler yalnız beden ğitimini düşünmezlerdi, onlara ince efsaneleri, büyiik
adaınlann ve tannlann tarih ve eserlerini kudsayaıı
hiköyelerini ve şarkılannı da öğretirlerdi. Cyropa
üe'de Xeııopho'rn yazdrğına göre bu eğitimi venen
«Genel adalet okullanna» çocuklannr göndeıen
120.000'e yakın İranlı vardı. Atina eğitimi ruh ile
viicudun birbiriyle uyumlu bir biçimde eğtimini sğlamaya çalışıyoıdu. i'akat Atina tarihi gösteriyor
ki, bu eğitim iradeyi beslemiyordu. Bu nedenledir ki,
Xenophon İran Türklerinin Adalet ve irade duygulanyla süçlü olan eğitiminden esiıılenerek, bu eğtimi Atinalılara tavsiye ediyor ve yine bu nedenledir ki, İsparta eğitimini İran Tiirklerinin eğitimine benzer gördüğü için İsparta eğtimini övüp yeğliyordu. (28)
3 _ EsKİ YUNAN ve RoMA TARİHİNDE
SINIF ve MEST.T':KLER : Şimdi insariık uygaılığırun önemli aşamalarını da gösteren ve eski Ttirk
uygarlığrun etkileri altında katükları bir geıçek
olan eski Yunanla, eski Roma'daki meslelıf eğtime
dajr önemli noktaları da işaret edelim :
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.Eski yunan tarihi bu kuınıetli felsefeye dayayeni
lı
ve idea,l bir devlet şekline giülmek istenildiğini göstererr olaylar ve belgelerle doludur. As.
lında Barth'n açrklaınasına göre eski Yunan Cuınhuriyetindeki srnıflar Hind'de, Perslerde ve diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi sosyal iş böliimü ile belirleruniş sınıflar değtlerü. Onun için çocukların
eğitimi de .belli sınrflara göre değişik olmak zonında değldi. Çocuk eğtiminin amacı, daha çok çocuğu devletin hizmetlerine hazırlamaktı. Belli sınıflara göre çocuğa verilecek mesleki €itim de özel
bir uğraşı sayılrrdı. Eski Yuı.gıtrlarrn belt başIr
uğraşılarından biri de savaşmaktr. Onun için genç}eri ıyı birer savaşçr yapmak a.macıyla devlet orıiara tÜrlü jimnastik alıştıırnatarı yapabilecekleri örgü_
tii kurardı. Eski Yıınan]ılan savaş kadar uğraştıran
bir başka konu da tannlardı. Kutsal tannlara say,gı, sanat, felsefe ve bilime merak dolayısiyle eski Yunaırda'filozoflar, sana,tkörlar, musik§inaslar, dansözler, hatipler, edip ve şairlerin yetlştı$ bilinmektedir. Aynı biçimde hukukçuların ticaret ve sanat
ada,ırılaruıın ve bunların yanında, devletin ve soyluların Çır veıgilerini ödeyemedikleri için tutsaklık hayatına düşenlerin de var olduğuna taıııklık eden
belgeler vaıdır. Eski Yunan taıihine Eflötı:n, Aris.
to, Sokrat gibi büyük fılozof ve eğiticilerin ideal devlet şekline, eğitim arnaçlarına ve sanata dair olağaniistü bir çaba sarfettiklerini göriiriiz,

Bu açıklamadan sonra eski Yunan eğitiminin
aınacı: Ruhça ve bedence gelişmiş yuıttaşlar ye.
t§tiıınekti diyebiliriz. Fakat şunu da eklemek ge,
rekir ki, bu ,amaca göııe oıganize edilmiş eğitim ön

gütü içinde şairler, filezoflar, tarihçiler, heykeltraşlar, ıtssemlar, devlet ada,mları da yetiştiriliyoıdu.
Roma taıihi de şu meslek sınıflarını belirteıı
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bir taıütir: 1) Doğum.dan başlıyarak soylu myılan
senatörler, 2) Derebeyler, 3) Orta halli heĞeri_
ler srnrfı, 4) Halleri biraz iyice hemşeriler sınırı şl
!o|sul, hiçbir şeyleri bı.ılunmayan hemşeriler srnrfı. rsa'nrn doğumundan ya,klaşık olarak l+O yrl tlrce bu sonuncu sınıfın sayr§ır pek çoğaldı. Roma hükiildar_lan bu olayrn ileride bir telılike teşkil edeceğini derhal anladılar ve yoksul sınıfr askere alarak yoksulluk ve şefaletin öniine geçmeğe çalrşfular.
Roma devletinin en açrk uğraşı alanr savaş, hu-

kuki örgütleııme, tapınma idi. Bu uğ,raşıtar yürü"den önemli biı,,er meslek sınıfinr otuşİunırlar. Bu srnıflaıın eğtimine yaraılı bir çok eserleri de Roma
ta^rihinde butabiliriz.

4 _ EGEMEN ve YÖNETİCİ SIMFT,A İşçİ_
LER : Şimüye kadar yapılan a4rklamadarr da aı]aşılacağ i7zere,değşik toplumlarda beliıginleşen

meslekler sonınunda en çok dikkati çeken nokta bu
mesleklere bağlı insanla.rn egemen ve yönetici sınıf
ile işçi srnıfı olarak iki büyiü gnıba ayıılnnş olmaları konusudur. Bu noktayı daha açü bir haJe getirebilınek için olayı biraz daha aynntılr olarak açİtlı-

yalım:

Egemen ya da yönetici srnıflar işçi ya da emeksınıfın
hukuk itibariyte eşit olmadıklarrnı, onlaçi
nn çalışma biçimJerindeıı anlayabiliriz: Yersiz yurtsıız tiirlü topluluk ya da sınrflara bagL kullar,
tutsaklar, terkedilmişler, dolaylı yahut dolaysrz ve
siirekli biçimde ev, gemi yapunı, tarla işleri, ahrr ve
aüilye §leri gibi işlerle özellikle silflh yapımr, savaş ve sil6h talimleri ile uğraşmaya 26ptanmışla.rdır. Sonraiarı devlet ve idare işleri; yavaş yavaş
yüksek taba"kanrn hayati ihtiyaçlannı karşılayabilen
özgilr, zihinsel etkinlikler ile (nıhaniler, derebeyler,
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soylıılar) genişletilm§lerdir. Egemen ve hiikiimdaı
saraJn; ekonomik, rasyonel iş brjliimiiniin ve birliğinin, rütbe devleti hukuk diizeninin ara4iarı için ilk
laboratuvarlar olmuştur. Iiiylece meydana çıkaı
meslek aynntılannda atadan gelişin rolü de dikkate
çarpar.
fute bu dönemdedir ki, işin gereği olarak ge.
nel eğitim ile meslek e$timi -zihinsel olarak- birbirinden aynlır. Fakat meslek eğitimine de heniiz özgiiılük verilmiş değldir. Meslek eStimi genel eği-

timin içine kanşmış olarak kalır. Bu dönemde biı

mesleği, tam ,anlamıyla özgiiı olaraJ< seçmek olanası da göriilmez. F'akat birey doğumdan başlryarak
kazaıtlığ özellikleri dolayısiyle de eğilimlerine ve
yeteneklerine göre özgi.ir bir şekilde belli bir meslek
te çaJışa.ırıaz. Bıı biçim harekete heniiz sistem elverişli değldir. Büti,in bunlara karşın bu dewin ka-

nakteristik bir noktası da şudur: Rütbe ğt'mi sr_
rasında meslek eğitimi de önem kazanmıştrr. Ve hiç
kuşkusuz okıılu olmayan bir biçimde gel§m§ür de.
Bu göri§ü belgeleyecek bir çok örnekler bulmak
mi,imkiiııdiir. Eski Yunanda, Cermenlerde, Orta ç4ğlard,aki Avnıpa uluslarında, Doğu Asya, eski Amerika pgoğalizm devrinde soylııIarın ve ösil sınıfın ğtimigibi. Atadangelme eğitimtemeline dayalı sosyal
ve siyasal kuruluşlan olan toplumlarda hiikiimdar ve
prenslerin eğitim diizenlerini gösteren bir çok edebi
belgeler de vardır. Ri,itbe meslek eğitimi çerçevesi
i.çine ruhani srrufin ğtiminin başlangrcı ve brınrrnla sıkr ilgisi bulunaıı bilginler sınıfinın eğtlmi de gırer. Bu olaylara oldukça geniş ölçüde tıplc orfa, z,aırran Klerikallerinin eğitimi gibi eski doğunıın büyilk
devlet]erinde de rastlanır. Ve yavaş yavaş bu eğtimi
okul niteliğınde verilen yiiksek öğrenimle karışrnrş
göriiıiiz. Doğınun mi.isliimanlü kiirHirüyle ilgili meslek eğitimi veı€n bütiin medreselerinde olduğu gibi.
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DEVLDTİ TARİIİI\IDE M§_
- osMAhru
LEK,
SINIF KAVRAMI VE IIAYATI :
1 _ MESLEK KAVRAMI İLE nGİLİ E§ER[.F'lR : Burada özglır Osmanlı Devletinin kunıluşundan sonra meyd,ana gelen, srnrf ve mesleklere de kısaca değinmek yaraılr olacaktrr. İkinci Sultan Mehmet tarafından di.izenlenen Birinci (Kanunname)
olup Viyana Milli Kitaplığında bıı]unan sayısındarı
aktanl,arı ve Tarih Enciimeni Deıgilerinde ya]rınlanarı Kanunnaınedeki a4ıklarnalara göre bu meslekleri özetle yiyle belirtmek miimkiindiir :

I)

Devlet örygütiine iltşkin meslekler

:

1) Veziri Azam,2) Devletin mali işleriyle ilgili
Defterdar ve mal memurları, 3) Aül ve ıtini işlerle
görevli Şeyhiilisl6m, Kaüaskerler, Küttap - hocalar, iiiema srnıfı, 4) Askeri §lerle uğraşan Yeniçeri
ağaları ve diğer askeri riitbedeki ağalar, 5) Devletin idaıi işleriyle iligili vezirleıden bir tabaJ<a aşa-

ğıdaki Beylerbeyiler, diğer bütün devlet memurları,
6) Tımar ve zea"ırret sa^hipleri.

fI) Devlet tcşkilöh flo az iğili serbest meşlekler
sa,hipleri :
1) Zraatçılr,2) Tticcaılar, 3') 7,anaatgiler, 4)
Sanatçılar (Şairler, Minıaılar, Nakkaşlar gibi).
Bir diğer Ka"rrunname de Birinci Siileyman tarafındaıı toplanıp hazırlarrmıştır. Bunun da Viyana
Milli Kitaplığından çıkarılan öııığ, }izim kitaplıklarımızda bıılunanlarla karşılaştrnlarak Tarih Enciimeni Dergilerind,e yayınlanmıştır. Bu Kaıunna,
medeki maddeleıden de aılaşılacağr iiaere, Osmanlı
Devletinin ilk devirlerind.e e.n belirgin sınıf ve meslekler yukarıda sayılanlaıdır.
Bu noktaya değnilınesi pek yararlı ve bize
meslek eğitimine dair o zaınaııa göre pek değerli bit64

giler verecek olan bir belge de Köbusname adlr eserdir.

KAbusnameyi yazan İran'ın kuzeyinde ve Hazar
Denizinin giineyinde kurulmuş olaıı (Beni Ziyat) Hü,
kfimeti htll<tlmdarlanndan kövus Bin İskender Bin
Kibus'dur. Bu hükümetin yedinci hükiimdan olan
Kövus : (Köbus) (1049) ölmezden ewel babalık
şefkati ile hayattaki deneylerinden edinmiş olduğu
İil<irlerini çocrığuna aktarmak ve onun dünyada ve
ahirette -rtl, olmasrn, sağlamak istemiş ve eserini
oğluna hitaben yazmrştrr. O zamana göre mükem,rİ"l ni" eğtim kitabı olan bu kitap ilk defa Süleym,an Bin Mehmet (Germiyan oğlu Süleyman bey)
namrna İkinci Murat zamanrnda (1431) Tiirkçeye
Mercemek Ahmet Ef. tarafindan çevrilmiştir, Bu
eserde meslek eğitimi özetle şöyle açıklanr :
MESLEK EĞİTİMİ : Yazarrn meslek eğitimi
bi,
hakkrndaki fikirleri yirmi yeünci bölümle otuz
mes,
hiçbir
ki,
biliyorıım
rinci bölümdedir. «Şöyle
bile»
İ"t-yol.t", ki; kişi a,,ı dii,"",iz ve diizgiinsiiz
gösteren
gerek
aly"" -""luk öğretim ve eğitimine
KAvus (K6,busnamede) bir çok meslekler olduğunu
sonra şöyle bir srralama yapar :
söyledikten
--"
İ) Mesleğe llİşl<in ilim: Tabiblik, miineccimlik, müderrislik, şairlik gibi,
-' İl İlme ilişkin -u"lek: Sağuçluk, (Tıp) Baytarlık, yaprcrlrk, avgunculuk gübj,_
miras o-1llall.* çocuklaİına bir meslekten iyi ve
zengin
fakir
yazar:_mesleği,
*ryu.ugrr,
"öyl"y""
salrk vermektedir,
tıer
'^-- çocuga
=grr;.
göre ticaret de bir meslektir, Kövus buna
-(BezirgAnlık) adıyla
bir bölijm
kitabında
_ayrrca
D9ryyapıyoı
ayrrmıştrr. ticar8t tanİmını şöyle
doğu
kumaşın
batr
ve
eriştirip
nun kumaşın natİya
aırnla
geçinmesi
insanlarrna iletir. btıyı""" dünyanın
nesne ile olmaz,
başka
nesne bezlrğönlıl<tan

;İ;;. B"

İş ve Meslek Eğltiml

_ F: 5
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XII nci yi.izyıldan z?rnır,lmlzaL kadar Aıadolu
ve Sııriye'deki mesleksel örgütlerıme, meslekler ve
meslek eğitimine ilişkin önemli belgeleri içeren bir
eser de M. Cevdet beyin geçen sene yayırıianaı
Aralça kitabıdır. Bu konuda aynntılı bilgi almak
isteyerıler -arapça biliyorlaısa- bu kitaba başvurabi-

lirler.
IIamıner tarihi (cilt 7, s. 268) 1582 tarihinde
İstanbul'da Paüşatı tarafindan yapıian bir dtiğiin
törenine katrlaıı değişik mesleklere bağlı esnafı giyle yaz,ar :
1
Takyeciler (Hauımer'in Flranqızcasından kadın takyeciler
olma.k iizeıe terciime olunmuştur.)
2
Hayyatan (Terziler)
3 - Sakkayan (Sucular)
4 - Tabba}ıan (Aşçılar)
5 - Çizmeciler
6 - Mesçiler
7 - Şiirbazan ve canbazan
8 - Pembeciyan (Hallaçlar)

10 11 -_
L2
13 L4 15 16 L7 18 19 20 2L 22 23 24 9
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Abıginegiran (Ca.mcılar)
Simkeşaı
Helvacrlar

Tasbazaı (Soytarılar)
Baharfi.iruşan
Meyveciler
Hatiban
imaman
Kazzazan (İpekçiler)
Sarracan
Cila.han (ÇulhaJaı)
İpekçiyan (İpekçiler)
Ezharfiiruşan (Çiçekçiler)
Riştegöran (İplikçiler)
Peştimalbazan
Bezzanstanı atik (Eski) esnafi

25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 4L 42 43 44 45 -

4'I 48_

+6

Moytaban (Muttaflar)
Buriyabazan (Hasırcılar)
Galata esnafı

Kilitçiyaı

Mi,ihiirciiler
Yorgancılar
Şanefi.iruşan (Tara]ıçılar}
Ayinesazan (Almacılar)
Tirgöran (Okçular)
Efigiran (Yılan tutucular)
Çinifünışan (İznik çini işi sataıiar)
BuhurgAran
Boyacılar
Niyzegiran (Kargreı ve süngücii_ler)
Kaftancılar
Çakşıırcılar
Semerciyan
Sandukgöran (Saıdıkçılar)
Saatçıyan
Şamdangiran
Sayyadani Mahi (Batıkçılar)
Kürekçiyan (Sandal ve kayık kürekçileri)

ilikçiyan
Kalafatçıy,aı
Kemangöran (Keman yapanlar)
ketaıfüriizan

4950Ekmekçiyan
51
- Besterciyaı (Dtişekçiler)
52_
53- Dellölön
54_ Şemigeran (Balmıımcular)
a)_ Şekerfünışan
56_ Attaran
57_ Mrsır garşısı esnafı
58_ iğneciyan
59_ Keçeciyan
60_ Mexruafiinışan
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Destimafiinışan

61
62
63

- Abaftinışaı
- Bennayan (Bina yapıcıları)
- Debbagan
6+
- Bıçakçıyan
65
- RikkapgAran (Yamacılar)
66
- Gaşiyediizan (Gaşiye dikiciler)
67
- Heimeduzan (Çadırcılar)
68
- Bugasyan (Bugası denilen kumaş sataı)
69
- Na]bandan
70
- Süpürgeciyan
7t
- Bezzazltanr cedit (Yeni) esnafi
72
- Bozacryan
73
- Destergeran (Sankçılar)
7+
Dellflgön
75
- Geştigiran (Pehlivantar)
76
- Hokkabazan
77
- Katrrcryan
78
79 _ Nalçacıyan
baş giy80 _ Kellepuşgöran (Kellepuş denilen
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

-
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sisi yapanlar)
Arakçınduzan (Baş terliği dikenler)
Kavukçuyan
Kutucuyan
Misk sabıınu yapanlar

Çitçiyan
Haddedan (Demirciler)
Basmacryan
GılbargAran (Ka]burcular)
Şerbetçiyan
Bat pazaryan (Bit pazarcılar)

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
I02
103
104
105
106 _
107
108
109
110
111
LLz
113
L14
115
116
LLT
118 _
119

Yeplazegöraı
Sahtiyanfüruşan
Paşmakbazan (PabuçQular)
Eski demir satıcıları
Cemeşüyin (Ça^maşırcılar)
Kazancıyan
Felüfüruşan (Kovacılar)
Natıran (Hamam natırlarr)
Tabbahan

Muhtesiban (Ölçme memurlarr)
Sebzefüruşan

KırtasgAran (Köğıt yapıcılan)
Kundakgdran
Puluzeciyaı

Kassabaı
Zırhgdran
Kektik satanlar
Makrasgflran (Makasçılar)
Dızğn yapanlar
Kilitg6.ran
RismangAran (Halat satıcılar)
Canbazanı Resen (İp canbazlan)
Tasbazan (Hokkabazlar)
Rakkasan
Destiçöpbazan (Bastoncular)
Tişegöran (Baltacılar)
Divatgöran (Divitçiler)
Miirgbazan (Kuşçular)
Hammaıniyan

- Sankçıyaı
LzL - Sagncryan
1,20

(Sahtiyan yapanlar)
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üa

lı22
L23

Ganemceleban (Koyun toplayıp satanlar)
Turşucuyaı
Basmacryan hülgiri (Basma süsleyicileri)
Nukilfiiruşan (Nukil denilen şeker satrcı-

L26

Dutfuruşan

l24
|25 lan) -

- Miiezzinaır
L28 - Miyanbentgöran (Kuşakqılar)
L29 - Kebalçıyan
130 - Kemhapazan (Bir nevi kumaş)
131 - Kerpiçgöran
L32 - Sorguçglran (Sorguççıılar)
133 - Arabacryan
134 - Haırımal6n
135 - Makiyanfuruşan (Tavu}çular)
136 - Kahvefuruşan
- Sepetgöran
1.:37
138 - HAkkAgAn (Oyma yapanlar)
139 - Kireççiyan
140 -_ Horasancryan
Sarrafan
L(L
|42 - DikgAran (Çömlekçiler)
143 - Miirekkepçiyan (Yazı mtirekkebi)
1ı44 - N,alingdran (Nalıncılar)
l45 - Kalerng1ran (Bakır iizerine veya
- siis)
mactdelere
l27

t46

başka

Baharfuruşanr Mrsrr

- Bezirgflranr Bursa
Benğ?ıranı Arapyan (Arap tüccarlarr),
t48
. (Eski mesleklere ve srnrflara dair daha fada
1:47

bilgi almak isteyenler Evliya Çelebi Seyahatnamesinin birlnci cildine başvurabilirler,)
Yukarıd.a yazılr esnafin katrlmış olduklarr düTarihi, «bu malüğiin hakkınaa tllgi veren llammer
hoşlanrp ne
neden
İratı yazmaktan amaclmrz haJkın
usuite eğİenalsine, z,arıaat ve § sahiplerinin esnaf
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liyle ne yolda taksim eülüğne dair tarihi ayünlatacak bilgi vermek istemesinden dolayıdır.>> der.
ESNAF ÖRGÜTLERİ, LONCALAR : Ata2

- rütbe ilkesine göre kurulmuş toplurn-larda
daıı gelme
okul dışr meslek eğtimine en büyük kuırvetii belge,
mükemmei organize edilmiş el sanatlan eğitimidir.
(Mecellei Umuru Belediye - Osman Nuri, Cilt 1 e
müracaat). Lonca devri, Ba.tıda 17 nci, Doğu,Asyada 20 nci yüzyıla kadar, bir hayat sorunu olarak
süre gelmiştir. Bu yönii sırası gelmişken lusaca
açıklayalım :
Menieketimizde esnaf örgütlerini ve gedikleri
inceleyerek (Mecellei Umuru Beleüye) adıyla mükemmel ve ayrıntrlı bir kitap yayrmlayan sayın Osman Nuri Bey Ef. ile bu kitaba dayanarak bu konuya ilişkin bilgi veren İstanbııt Üniverşitesi İktisat
Profesörü İbrahim Fazıl Bey ef. nin açıklamalaıını
gözden geçirelim :

.Memleketimizde esnaf örgütleri Arap ve Acem uygarlık,
larından alınarak oFiitüwet Tarikları, biçiminde başlamıştır.
Zanaat ve ticaret adamlan, Osmanlı İmparatorluğunun ta
başlangıcrndanberi, belki batıda olduğu gibi kendilerini timar
ve zeametin sahipleri ve Yeniçerilerin saldırılarına karşı sa,
vunabilmek için, bir takım dernekler halinde birleşmek zo,
runluğunu cluymuşlar ve birlikler teokratik bütün toplumlarda oldufu gibi daha ziyade din perdesi altında belli ta,
rikatlara bağlanmak suretiyle, oluşmuştur. Bu esnafın o za,
manlar belli dergAh ve zaviyeleri, Ahi, Şeyh, Nakip, Duacı
vb. adlannı alan fütüvettar yani başkanları olduğu gi
bi, her srnıf kendilerine peygamberlerden, eshap veya tarih,
sel ünlülerden birini pir kabul etmiş idi, Mesleğe girme di
ni biçimde bir takım törenlere bağh idi, Çraklık, kalfalık,
gö,
ustalık gibi aşamalar vardr. Zaviyeye girmeyen, töresine
yasak
yapmasr
re derecelerden geçmeyen kimsenin sanatını
idi; Zanaatın biçim ve töreleri belirtilmiş idi; zanaatın yeri
değiştirilemezdi; usta yerine geçmek (çırak çıkmak) belirli

7|

a

tören ye dualarrn yapılmasrna, ustalar tarafından (şet bağ-

lanmasına) peştamal kuşatılmasına, çrrak]ar tarafından bir
takım armağanlar sunulmasına v.b. bağlr idi. Eski Kanunnamelerde bu konuda dikkate ve öğrenilmeğe değer bir çok
bilgi vardır. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde rV. Murat'ın
Bağdat'ı almaya gitmesi dolayısiyle yaptırdığı geçit törenin,
de, esnafın 1110 srnıfa bölünmüş olarak üç giin zarfındı
öniinden geçtiğini yazmakta ve bu esnafı birer birer saymaktadır. Bunlar arasında ya|na zaıaat ve ticaretle uğraşanlar

değil, bitginler, kAtipler, hizmetçiler ve hatta dilenciler, hır_
sular, yankesiciler de sayılmış ve her malı yapanlar ve sa.
tanlar olabildiğince birbirinden ayrılmak suretiyle sınrflar
çoğaltılmştır.

Esnaf örgiitleri 12 nci yiizyıldan başlayarak ün ve ta.
rikat diizeninden kurtulmağa başlamaktadır. Bu, daha ziyade
batının etkisi ile olmuştur. Bundan sonra eski zaviyeler ve
dergAhlar yerine loncalar, şeyh ve nakipler yerine Kethuda
(Kihya) ve kisedarlar geçmiştir... Bu tarihlerden §oııra lon
calarda eski törenler ve dualar krsmen kalmakla beraber
esnaf kuruluşlan birer birer tarikat şubesi halind€n çıkmıştE.

IIer loncanın bir çok çıkar ayncalıkları olduğu tarihçc
kesindir. Esnaf arasrna girmeden kimse sanatınr yapamaz, za.
nat biçimi değiştirilemez, çıraklık, ustalık, kalfalık dönemleri
geçirilmedikçe zanatkir olunamaz, mal narhtan fazla ya da
aşağı fiyata satılamazdı; loncaların bu hukuk ayrıcalı.kları yaalı olmaktan çok geleneğe dayanudı. Bu ayrıcalıklann yürütülebilmesine ustalardan oluşan lonca kurulları dikkat eder,
bu kurullar gereKiğinde uyuşmazlıklarr çözümler ve c€za
verirlerdi. Diieene uymayanları cezalandrrmak için lonca odalarında deynek, falaka asılı dururdu. Usul ve eski geleneğe
uymayan esnafa ağır cezalar verilmekle beraber malları zon
la alınıı ve yok edilirdi. Bütün esnafın denetimi Kadılara ve
merkezi devlette İbtanbul Kadrsı ve İhtisap Ağasına bağlı idi.
SadrıAzam'ın da narhr bizzİt denetlediği olurdu... 19 uncu
yiizyılda Avrupanın ticari baslcsı da buna eklenince mem]e
72

kette küçük sanayi biisbütiin çökmüş ve loncalar birer birer
sönmiiştür.

Esnaflık u§ulü' (Gedik) denilen soyut mal sahipliğnin
kurulmasına yol açmıştır. Gedik deyimi belli bir zanaat ve
ticareti yapma hakiı diye taııımlanabilir... Gedikler emlAk
gibi kayıt ve tescil olunur, İ2in vergisi ile satılıp atınabilir,
kiralanır, kiraya verilebilir, bağışlanıp başkasına geçmesi yön_
lerinden taşınıııaz mal hiikmünde tutulurdu. Bir zamanlar eş
nafa verilmiş olan yiizlerce ve hatta binlerce ayrıcalık feıman.
lannın hemen hepsinde, esnaf sayılarının çoğaltüp azaltıl.
ması, mal sahiplerinin Gedik sahiplerine karşı kiralarr artı.
ramaması, gediği olmayanlann zanaatlarınr yapamaması, açü

gediklerin çuak ve kalfalara verilmesi eibi hükürder var.
dır... Fakat asıl zarar, zanat sahiplerinin gedik satıu almaKan
doğan tekel haklnnx dayanarak yeni btıluşlar konusunda da
hiçbir çaba gösteınemesinden, girişiııüerin gayet sınırlr ellerde toplanmasın«ian, yeni girişimlerin türlü güçlükler kar
şısında kalmasından ileri geliyordu. 19 uncu yiiznla kadar
bunun zararlan o derece duyulmamştı, ama bir kere Avnıpada büyük sanayi kurulup da memleket, hiçbir konıma sistemine sahip olmaksızın, makine ile yapılan her türlü eşyanın yığılması karşısrnda kalmağa başladığ zaman durum büsbütün değişti. Bir yandan dışarının rekabeti, öte yandan
loncaların içine battıklan uyuşukluk elele vererek, mem]e.
ketteki küçük sanayiin birer ikişer çökmelerine neden oldu;
bu suretle savaşan kalmayınca savaş da bitti. 19 uncu yiiz
yıl içinde loncalar dağılmağa başladı; kalanlar da (berberlik,

fırıncılık gibi) hiçbir hak iddia edemiyecek birer dernek

haıing dğliiştİi.

_ DEMoKRASİ VE MESLEKLERDE DFĞiŞiKLiK: Rütb€ mesleğinden ve onun uygulama3

larrndan -özellikle yüksek kiiltüre kavuşabilen toplumlarda kişiliğn gelişmesi nedeniyle- özglır meslek
sistemi doğrnuştur. Biiylece ataya" bağlı ve geleneksel eğitim temeline dayaııan toplum düzeni yavaş yavaş içinden zayıflaJnağa veyahut sınıf dewimleri
IJ

dolayısiyle bozıılmağa başla,mıştır. Bu olayı soylular
ve seçkinlerce elde edilen haklardan vatandaşların
da eşit oraırda yararlanabilmeleri ilkesi izlemiş ve
sonuç olarak DEMOKRASİ diişiincesi meydana gelmjştir. Bu düşiince, Devlet Anayasalarına ekonomik,
eğitiınsel ve mesleki konulara ilişkin hükiimler konulması zonınluğunu kabul ettiıırıiştir. Bu amaca
hizmet ederı da}ıa bir çok etken]erin bıılunduğunu da
inkir edemeyiz. Di§tince akrmlanndan özelükle şu
önemli olayı hatırlatmak ve kaydetmek gereklidir.
Bilimin ilerlemesi, bilimin ekonomik ve teknik alandaki uygutamalarr, ham madde kazanılma.sı ve onun
işletilmesi gibi. Meslek eğitimi için bu olaylann önemi pek büyüktiir. Yalrıız yönetsel ve bilimsel işlere
değsın meselelerde değil, o zamanlara kadar geleneksel bir biçimde öğrenilen EL ZANAATLARI da gitgide önemli bilgi, bilimsel buluşlar, güçlükle kullanılabileıı araçlara ve makinelere iüşkin meslek bilgileri
ve deneylere ihtiyaç gösterdiler. Yavaş yavaş değerlerini ve önemlerini Yitirmeğe başlayan el zanaatlan
iizerine kurulan ve ekonomik hayatta büyiü önem
kazaıan MODERN MESLEKLER ortaya çıktı.
Bunlann en önemlileri büyük sermaye ve kunıluşlarla §leym, ticari çalışmalan gerektiren IŞLETME
mesleklerid.ir. Bunları da, fabrikalarr ve srnai kunımlarr idare etmeye mahsus teknik işlerin yönetimine yetkili meslekler izlediler.
Eski el zana,atJarı meslekleri henüz ortadan tamalnen lraybolmad.an da on]arın yeni şekilleri meydana çıkaraJı kendilerine ekonomik hayatta alan]ar
brıldular. Meslek eğtiminin okulda verilınesinin başlangıcrna ve böylece güniirniize kadar siiren bir mesletı eğtiminin gelişırnesine -batıda- bölge ekonomisi
dönerıinde ra*ştlanz. Bu hareket yeni devletin, yeni
ve ilk kapitalist ekonominin, Rönesansın, özellikle
Avnıpa killtüriinü Hyik bir yola göti,iren dönemin
7+

Yeıel yönetimlerin çatışmayönetimine, mutbiçiırıleri,
derebeylik
çalrşma
laLi ve meşruti yönetimlere 19 uncu yiizyılda bile
lglavuz ve öınek olmuşlarür. Yerel yönetimlere; -İhtiya4tan fazla yenilik elde etmeye yeterli kurunİlan
meydana getirerek kazanç ticareti yapmalan, paraya ve ticaıf işlemleıe egemen bulunmalan, Avnıpada yeni buluşlar ve teknik gibi ilerleme ögeierini desteklemeleri, karada ve sudaki ulaştırma araçlannr
gel§timeleri, sınai iiretimde makine kuilarımalan
dolayısiyle- heırışehrilik mesleklerinin tohumlan atılmş tarlalar da denilebilir. Kentlerin orgarrize edilm§ ekonomik hayatı ve havası içinde özglır bilinçü
zaırra,at sahibi ve tüccarlar, işlerinin bir meslek olarak taıırnmasrnı zorlayabilecek kadar güçlenmişlerdi. frnredilen yeknesak iş, hizmetçi §ler gibi psike
loji açısından diişiinii.liince meslek denilemiyecek şekildeki işler de din kurallarına göre yapılırdr. Kentlerde hemşehrilü mesleği diyebileceğmiz bir ad altrnda yapılan işlerin dönemi, insanlık tarihinin pek
yüce bir dönemini biçimlendirir. O zamarun zanaat
sahipleri ile tüccarlarınrn hayatına dair her ulusun
kiiltür tarüinde bir çok atasözlerine rastlanır. Özellikle Avnıpanın Reformasyon hareketlerinin geçtiği
tıiilgelerle yalrrn doğudaki şehirler öz§t ve derin anlamiı bir iş ahldliunın hiikiim siimıe yeri olmuşla.ndı.
Yukandaki belgelerden de anlaşılacaS gibi, yaratıcr ve özgtir iş, dinsel bir niteliğe büriinerek eko,
nomik alaııda yenilik ve kişisel yiirütırıenin gel§mesini sağlamıştır. Bu suretle sonradan devlet, bilim ve
sanat kendilerine işlenmiş, hazırlarımış birer a^lan
bıılmuşlardır. Biiylelikle özellikle Avnıpa toplumlarrnda kentler (Belediyeler) ya da özel idareler, meslek ğit'mini okula bağlamada başarrlr olmuşlardrr.
(Ma,arif Veköleti Mecmuasr No. 5-6 ya müracaat).
Tiirk kiiltiir tarihinin talihsiztiklerinden biri de
deneme aianı olmuştur.

lan
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hiç şüphesiz, diizgiin ve kusursuz lonca örgütlerine
dayalı orta çağ ekonomik hayatını okula bğlayamamasrdır. Çünkü gitgide, örneğin yazı bile ekonomik
hayat için bir zorunluk oldu. Zanaat sa}ıipleri küçük
ticaret yapanlar; bilgilere, seyahatlara ve mesleki
alaıılanna iüşkin deııslere ihtiyaç duydular. Gerçi ilk
zamanlarda emirlerine hazır kötip, noter, hoca, papas gibi bu görevleri geçici olarak gören kimseler
varü. Fakat Avnıpada çoğu uluslar vataııdaşlaı,ının
yüksek tabakasını teşkil eden zanaatkörlar, büyük
tüccarlar, bankacrlar, yayrncılar, büyiik srnai kurumian yönetenler gibi yüksek tabaka için, halkın büttin
çocuklannı alan Klerika.l öğetim kuruluşlanndan
başka nitelikte -ta 13-15 inci yiizyıldanberi- mesleki

okullar açarak ekonomik hayatlannr geliştiımeye çalrşmışlardır. Sonra -özeliikle Avnıpada- ilk ve orta
öğretim için açılan okullarda da ticari hesap defteri
tutma usulü öğrenme gibi meslek bilgisi verecek kadar okutulmağa başlanfu. Bunu doğrudan doğruya
mesleklerin tekniğni ve teorik bilgilerini veren okullann açılması izleü
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_ İLK MESLEK oKt LLARINfrZ: Bu sibi

meslek okullarr kurulmasr bakrmından osmanlı tarihinin son aşamalanna krsaca bır göz gezdirmek gereklidir. Üçüncü Ahmet Dewine kadar Osmanlr ordusu arkasr arkasına bir çok yenilgilere uğrayarak
her yenilgide vatanın en giizel ve büyük parçalanndan birini düşmana bırakıyordu. Buna göre geniş
srnrrlr Tiirkiye için en önemli konu, biran önce orduyu düzeltmekti. Bu amaçla yabancr uzman subaylarrn da yardımlarrndan yararlanarak Türk ordusu
diizeltilmeğe girişilü. «1731 de Üsküdar'da bir Kumbaracr Kışlasr lturulmasına ve bu tekniğin gerek
geometri bilimi öğretimi için bir de Hendesehane
yaptınlarak bu teknikte tam bilgi sahibi olan Yeniio

şehir Miifti.isü Mehmet Efenü
efendi de hoca tayin edilmişti.»

Zade Mehmet §ait

.Ordunun zayıitığını İbrahim Paşa gibi gören ve anlayan Koca Ragıp Paşa da Avnıpa askeriyle Osmanlı Ordusu
askerlerinin, talim ve diizence olan farkını, savaşrn kötülügiinü sayıp dökerek savaşa engel oluyor ve sağlanabilecek barış süresinde ordunun diizeltilmesine çalrşıyordu. Birinci
Mahmut zamanında açılan Hendesehane pek ilkel bir durum-

da idi. Koca Ragıp Paşa Ftansu subaylarından Macar asıllı
olan Baron de Tod'un bakım ve çalrşmaları,yla 1761 de daha
geniş olarak matemati\ denizcilü, istihkAm ve topçu okulla-

rı

açmıştı.,

Yhzar sözüne şöyle devam eder:
cOrdunun yenilenmesi herşyden önce subay yetiştirilmesine bağlıydı. Koca Ragrp Paşanın ilgileriyte açılan askerl
okullar ne sayı, ne program bakımından ütiyaca yeterli değildi. İlk defa olarak medrese öğretiminden büsbütün ayrı
Awupa okullarrna benzer açılan okul (Mühendishane-i Berrii
Humayun)dur, 1795.

Yeniçeri Ocağının kalduılmasından sonra

bir

taraftan

yeni ordu teşkilAtı yapılırken eğitim alanınoa da bazı örgüt
ve kurumlar meydana getirildi. 1827 de Mektebi Tıbbıye,
18i]4 de Mektebi llarbiye, İrinci Mahmud'un son senelerinde

Mektebi Maarifi Adliye kurulmuş, ilk öğretimin de düzeltilerek zorunlu olması düşünülmüşttir.
Mektebi Harbiyenin kuruluşundan bir siire sonra teşkilitı
ve programlan yetmemeye başladı. özelikle bir taraftan
Sıbyan okullarında yapılan diizenlemeler de Harbiye Mekte.

bi teşkilitında değişiklikler yapılmasını gerektiriyordu.

Bu
(Mektebi
kurulması
suretiyle
İdadlye)
Fünunu
teşkilAt askeri
tamamlandı." (fiİrkiye Maarif Tarihi, N. Atuf).

İşte tam bu dönemlerde idi ki, Tiirkiye'de bulunan müslüman ve Tiirk olmayan halk dinsel niteüğe
biirünerek onlara milliyet aşkr, meslek bilgisi ve yeteneği aşrlayarı okullan sayesinde milli benliklerini
anlamışlar ve özgiirliiklerini kazaıunak için girişim77

atdığı zaman Mısır'ın geliri onüç bin keseden ibaret iken dört,
yiiz bin dolayına yükseldi.,
1262 (1845) yılında bizat İstanbul'a gelerek Sultan Ab,
dulhamid'e bağlılığını sundu ve o da kendisine kaşı gerekli

saygıyı gösterdi
Gtirüşme sırasında Padişaha önemli görüşler ileri siir,
müş ve kendişi hakkmda da garip isteklerde bıılunmuştur.
Bu arada diizenlemeler konusu açıldıkta .Efendim! Kullar
bir diizgün dolabr döndürebilirler, am4 eğriyi doğrultamaz,

rak ortaya çütı. Saltanata basırdı, çağırdı, isyan
bile etti :
.Mehmet Ali Paşa en büyük yeteneklerini, askerlikteki
kuwet diiaenlemesinde ve kentleri bayındırlaştırma konusunda

göşterdl trtansa'dan öğretmqn getirip, öğrenci göndererek

yeni yöntem iizerinde diizenli asker yetiştirdiği cibi o zaman,
lar doğu ülkelerinde önem verilmeyen bayındırlık işlerindc
de pek çok çalışmalar yapardr...

Girişimlerinde o kadar başarü oldu ki, yönetimı ele

lere başlamrşlardı. Yukanda aç*ladığmız diizenlemeleri bile binbir iç kavga ile yapmada ancak başan sağlayaıı saltaırat, memleket içindeki ve Awupadaki bütün sosyai nitelikteki devrimci olaylan görmezlikten geliyordu. Saltanatın bu göıınezliğini anlayan, Sultanlan uyarEııı, onlara kaışı özg.iirliik bildirileri yayınlamayı göze alan Tiirk devlet adaınları
da çılmadı değil. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa aşağdaki belgelerden anlaşılacağ gibi, o dewin en devrimci ve en başarı ile § göıen bir devlet ada^mr olalar, eğriyi ancak yiiksek makamlarda bulunan kişiler doğ'Yine o
rultabilirler, (Cevdet Paşa lAyihalarından) demiştir.
konuda ışiiz ettiği sırada, «Efendimiz üç şey aızedeceğim; Bi,
rincisi, Veziıter gerekli gösterseler bile borç alma yoluna

gitmeyiniz, Borç edilince artar, hazinenin glxlxPo,, yuıdun
bayındırlı& ve ahaliniı ticaret ve zenginliği ile artacağından,
ıiyatie borç eünmek zararlıdır. İkincisi, yuıdumuzda boş yeı,
ler ve boşu boşuna akan nehirler çoktur, devlet topraklan
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olan arazi ahaliye verildikte ve sulafdan nehirlerden istlfade
edildikte ziraat ve üretim çoğalır, göçebe hatinde dolaşanlar
o mahalle yerleşmeye yönelir, aşiretler arasında kavgalar ve
kıyımlar eksilir ve AşAr gelirleri ziyadeleşir; Üçüncüsü, Avrupalrlar teknik ve eğitim ve sanayide uzun yol alm-ışlardrr.
Gerçekten birdenbire onlara yetişilemez ise de köylerden başlayarak kasabalara kadar okullar kurulup açılmasını isteüğinlu,, vezit ktıllarınıza tekrar tekrar ferman buyurmalrdır, işbu
üç isteğinizden neler yapılmrş olduğu yüksek tarafınudan bi

linmelidir ki, istenilen ilerleme gerçekleşebilsin, sözlerini
eklemiştir.

Özel memurluk görevi ile Mehmet Ali Paşaya gönderilm§ bulrınan Tophane Müşiri llalil Paşa ile... Reşit beye verdiği cevaplar :
nBenirh muradrm memleketin bayrndırlaştırılması ile din
ve devletimiee iyi hizmet yolu olarak öyle şeylere bakacak benim gibi gayretti adamınu olnamakla istediğim mahallerin
bana ihsan olunması gereklidir.
Mehmet Ali Paşa okumasu yazmasrz olmakla berabeı,
zeki, azim ve iıadeye sahip bir kişiydi. Devletin zayrfuğı ve
Avrupanın üstünlü§inün nedenini anlamıştı. Mısrr'da or_
du}u diizenleme, sanayii yayma, tarımr kalkındırmakla bera,

ber okullan ve eğitimi de ihmal etmiyordu.

Tiirk Kiiltiir Tarihinin önemli olaylarından biri
de 1855 fermiıniyle başlayan tanzimat hareketidir.
Bu fikir hareketinden sonra kurulan mesleki nitelik-

te lın:rumlan da liusaca görelim;
«1858 de Kaymakamlık ve Müdürlük gibi mülki işler,
deki memurlara çıkş olmak ve öğr,tim derecesi Rüşoiye
ile idadiye arasında bulunmak iizere Mektebi Mtllkiye kuruluyor. Tam bir orta öfuetim yglga ilk müessese 1868 de açı-

lan Galatasaray lisesidir.,
qGerek Sıbyan okullarının ve gerek Rüşdiyelerin gerçek
dlizenlenmesi bu okullarda öğretmenlik edeceklerin yeni
progrmıarla ve yeni yöntemlerle yet§tirilınesine bağlıydı...
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Gerçekten 1847'de açılan meKebin adı medr€§e değil Darülmuallimin (Öğretmen Okulu) idi.,
ıMithat Paşa, 1860 tarihinde İlk Isıahhaneyi (Sanayi Mektebi) açarken memleketin ekonomik hayatının gereklilik ve
zorunluluklarından çok, insanl' bir duygudan esinlenmiştir.,
.sanan okullarına genel eğitim sistemi içinde bir yer

vermek isteyen (Ticaret ve maddi bilimler kuwetiyle bayındırlık ve memleket zenginliğinin artmasına ve uygarlü
ilerleyişinin gerçekleşmesine yararlı olacak) teknik okullarını
destekleyen ve yüreklendiren Sadrazam Sait Paşa oluyor 1888.,
*Awupa'da Üniversite kurulşu Xtr. yiiznlda başlıyor.
Bologna ve Paris Üniversitelerinin tarihi 1100-1150 tarihle-

rine çıkar. Hemen yedi yiizyıl sonradır ki, Saffet Paşa 1869
Maarif Nizamnanıesiyle tasarladığı üniversiteyi pek müteva.
zi bir şekilde açabiliyor.» (fiirkiye Maarif Tarihi, N. Atuf).

Ziraat meslek okııllan pek yakın zamanlarda
(1893 tarüinde) kurulmuşlardır. Şimdiye kadar verilerı bilgiler krsaca bizim me§lek okullanmızrn kuruluş tarihlerini göstermekted.ir.
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19 uncu

Yiizyıl:

1 _ AVRUPA: Böylece 19 uncu yiizyılın eşiğinde meslekle eğitim arasında üç büyük ilişki olduğunu görüyonız:1) Mesleği asıl amaç olarak değil
de ikinci derece amaç olarak göıen ve anlatan, mesleğin iş ve hayat şekillerini yöneten, (özellikle köylü
srnrfin eğitilmesinde) henüz bir çok şubelere ayrılmam§ genel eğitim,2) Meslek eğitiminin okııldan
uzak şekli, herşeyden önce el zanaatlarrnda çırak ve
ustaların eStiminde olduğu gibi, 3) Bilginler, me_
murlar, büyük zenginlikleri yönetecek olan meslek
sahipleri, krsmen de teknisyen ve zanaat mensuplannın mesleki eğitimleri için açılmış özel ve uzmanlığa
ilişkin meslek okullan ve usta aracılığyla verilen
mesleki eğitim. Gerçekte son yiizyılın yarısındanberi
80

bizzat mesleklerin sistem]eri de dikkate çartrıacak değşiktikler göstermişlerdir. Daha önce temelleri atılmrş olaı bir çok mesleklerin çok saısıldığını, hatta
bir kısmının ortadan kaybolduklannr görüyoruz. Ni.
tekim, Evliya Çelebi Seya}ıatnamesinde, futanbu]'da
1100 kiisur iş tiirii yazıldığı haide şimdi ve hattA
bundaı 50 yjl önce bunların yandan fazlasının öldüğüne taıık olnnaktayız. Bunun tersi de olmuştıır. Örneğn orta gağlarda özgiirlüksi,iz, yardrmcı § olaıak
yapılan bir çok meslekler ve işler de özgiir kazanç şubeleri haJine gelmişlerdir. 19 uncu yiizyün başlangrcındaki olaylann en önemlilerinden biri de özellikle
Avnıpada çok, bizde nisbeten az miktarda hallın
şehirlere, sanayi ve ticaret merkezlerine akrnıdır. Bu
suretle işlerin nitetiğ değişmiş, işlerin bir çoğu otdukça büyiik sermayeyi ve genişe teknik bilgiyi geıelrtireıı §le,r haline gelrnişlerdir. Bu tiir işleri yöneten, §lerin plönlarını yapan, uygıılayan belli kişiler,
bilsbütiin ayn nitelikte meslek sahipleri orta5ıa çfl1mıştır. Yine bu işlerin bir çoğı a za:orLana kadar elle
yapılırken, 18 inci yiizyılın son yarısrndanberi makinaya yapfunlmaya başlanmrştır. Makine, ekonomik
ve sosyal hayatı kökünden sarsmrştır. Ucrız ve seri
iiretime yarayaıı makinenin kaışısında el kuwetine
ihtiyae duyan hiçbir meslek tutunamaz bir hale gelmiştir. B<iylelikle organizn edilmiş bir halde bulunan
bir çok meslekler ve o mesleklerle itgili kunıluşlar
kökiinden yıkıldı. Bu olaylar dolaysiyle ortaya çıkaır ekonomik rasyonaliz.m o zamaılar gel§meye
başlayaıı kapitalizrıi de besledi. Küçük işçiler ve el
z,aaat|arı sa}ıipleırini küçiik senıetleri id,are edenleri
özg)ıı ve hayatın bu ağr olaylarrna karşı koyabilecek, serbest rryslek sa}ıibi yapmak olanağ gittikçe
azaldı. Meslek galışmalarrnın, yeni mesleklere haıarlanmanrn sosyal fikir atmosferi insanlan içten güvendirecek bigimden çıktı, orıların bütiin kuvyetle81

rini kaıırayarak

yönetebilecek mesleki örgütlenme
yapmak güçleşti ve olanaksız bir hale geldi. Makineleştirilmiş endiistriyi yaşatabilmek için miüendisler, konstriiktiirler, yeni bııluşular - resim ve plin
yapaılar - gıbi özetle kafa itibariyle prodüktif çalşan meslek sahiplerine ve çok sayrda mekaııik olarak çalşan işçiye ihtiyaç duyuldu.
Özetle 19 uncu yiizyılilan itibaren § kendine öz8t, çok ya da az meka.ııik, }usmen ruhsuzlaşfunlmış
nl, tarroç uğraşısr karakterini atmaya başladı. İşçi
bir makinenin tıp}n bir parçası haline geldi. Bir işin
meydana gelmesi için §çinin - ellerini bilinçli bir surette kontrol etmek şartiyle - tıp}o bir zincirin halka.sı gibi § zincirine takılması zorunluğu ortaya çıktı. Aümr değişiklikleri biraz daha başka şekillerde
idari nitelikteki işlerde de göımek miimkiindiir: Ticarethanelerin Muhasebe daireleri, büyük transport
kurı:luştarı, biirolar, laboratuvarlar gibi. Giiriilüyor
ki iş gitgide oldukça keskin çizgilerle anlatılabilecek
bir şekilde yaratıcı özelliğini kaybederek taJıı enlamıyla meslek olmaktan aynlmaya başlıyor. Ekono
mik alanlarda ç,alışan bir çok insanlar gittikçe daha
kuwetli ve artrcr bir tarzda - özellikle Avnıpada
yalnız özgiir ve iyi eğititmiş bir halde - tıpkı ilk çağın
tutsaklarr gibi taılasız, yersiz 5rurtsuz, iiretim araçlanndaı yoksun, maJsrz ve paıasız çalıştıklarr kurumlardan aylık aJmak zorunluğu karşısında §çi sınrfi denilen srnıfa geçmekte ve güçlerini satmak du,
rumunda katma.ktadrr. Bu durum karşısında, işi
güçlükle ve anc.ak geçimini sağlayabilen küçi,ik iş
sa}ıipleri için paİarlar, ekonomik olaylara etkili olaı
zamalun olaylan önemlerini yitirrnekte, k,azanç
tutkusu, çalışmak, yaratmak, hayafa etkili olmalr,
bir eser meydana getiıınek zevki gibi insaııın gel§mesine yardımcı bütiin yetenekler zayıflaınalıtadır.
Çiinkü özgiirliikten yoksun hale gelen, memrır ve ay82

ı
lrkçı olarak çalrşan, ancak giinliik geçimini sağ,layabilen iısanlar heışeyden önce kenü kişifiğni geliştirrcek bir meşlekten yoksun kalmaktaür.
Küçük ölçüde tarım ve r,anat uğraşılannın biçimi büyük çapta saışılarak ve dğşerek atölye, işyeri, biiro, fabrika ile ilişki kurunca hiç olmazsa modenı insanlann genel yaşaıilna da}ıa uygun gelecek,
kelimenin tam aıılamıyla meslek denebilecek bir iş

yöntemine özleıh başladı.
Tanm, ticaret ve zanaat gnıplannda küçük işle
uğraşan kimseler - özellikle ilk zamaıılarda - sağlam
ve iyi bir meslek eğitimi ile ekonomik çaiışma biçim,
lerinde btiyiik değişiklikler yapmağa gerek kalmaksızın, makine iiretimi rekabetine dayanabileceklerini
sandılaı. Oysa makine üretiminin kayrra,ğı olan
Avnıpada 1?91 t,arihinden itibaren srk sık değişik
sergiler açılarak bol iiretimin niteliği haJka tanıtılmağa ve piyasatat, pıazarlar hazırlanmağa başlan,
mıştı. 1851 tarihinde Londra'da ilk uluslararasr sergi
açıldı; sergi eşya"sı 30 önemli ve büyük gruba. alrı.ldı. Eşyanın en önemli böliimiinü makine ile yapılmış
mal ve çeşitli eşyayr yapmaya yarayan makinalar
doldunıyordu. Modeııı tekniğin bütün uygıılamal,an
bu sergide tiimüyle gösterilmişti (30). Bu seıgiye
fiirkiye'den de eşya gönderilcli. Aşağdaki belge bizden gönderilen eşyanrn çeşitleri ve yapılış biçimleri
balumınclaıı bir çoğu makine ile ilgisi bulunmayan eşya olmasını gösterırıesi dolayısiyle önemlidir:
.Londra'da açılacak olan Sergiye fiirkiye'den gönderi]en
eşya fabrikayı humayunda yapılan çuha, feshanede yapılan
fes ve berızeri fabrikalar ürünleri olarak olağanüstii giizel
çeşitli ipek kumaşlar ve Sayda'dan gelen sanat işleri ve ipek
ve pamuk üriinleri Beynıt ve Cebeülübnan'da yapılan pamuk
ve sırmalı ınaşlah ve giimüş bilezik ve Ttablusgarp malı tür_
lü inee kumaşlaı ve seccade ve sahtiyanın türlüsü ve Aydın
y6 İmir'de1 getirtilen pamuk ve ketenli kumaşlar ve halı
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ve kağıtlar ve renk ren} sırma ile süslü Bursa silmeleri ve
gayet zarif halı ve peşkir ve havlu ve ipek sanat işlerinin türlüsü ve Ankara'dan ilmiye şalr ve sof ve tiftikten yapılma
sair şeyler ve konya malr o]arak türlü halı ve kürk ve İ2.
mit'teki fabrikayı humayun işlerinden çuha ve ipekü eşya ve
Adana'dan halı ve keçe ve Kıbrıs'ın gömlekliği ve Girid'iıı
ipek ve srrma ile işIeme çizme ve sabun ve ehıam ve tüfe}
tabanca takımr ve Trabzon'dan gelme keten ve pamuktan dc
kunmuş kumaş ve iplik alacası ve altun ve gümüşten yapılı
bilezik, bakır ve tunçtan yapılan sahanlar ve Kastamonu'nun
türlü türlü bakır takımı ve t sktip ve Kalkandelen ve Prizrin işlerinden türlü silAhlar ve gayet süslü ve zaıif şişhane
tiifekler ve Yanya ve İŞkodra'nrn işlenmiş Arnavut elbisesi
ve silih takımı ve §ahtiyanı ve harkiye ve SelAnik'in pamuk
ve pamuğundan dokunmuş hamam takımı ve seccade ve misk
sabunu ipekten yapılan gömlek ve Edirne'nin ipekli bezleri
ve alacaLırr yg Fili}g'nin aba ve ihramı ve Manastrr'ın giimüşten gayet ustdrkla yapıImış aynadan mazrııfu ve §aiıesi
N§ten ipek ve klaptan §lemeleri ve Amasya ve Bozok, Totat ve oltaraflardan gelen türlü kumaşlar ve yiıe Devleti
aliye memleketinin belirli yerlerinden getirtilen kokular ve
kehribar çubuk taiımlarl ve iizerleri gümüş kakma ve iki
türlü nargile ve renk renk lüle ve eğer takımları ve anlatrlmağa değer gaşyeler ve bağa ve abanoz ve anber ve kuka vc
narçil ve benzerlerinden yapılan tesbihler ve daha nice şeyler EXPOSİTİON usulü ve diizenine tamamiyle benzemek
iizeıe... ilA,.., (Ceridei Havaüs No 525 sene 1267 : 18.19).

Gerçi makine endiistı,isinin başlangrç devirlerinyapılaı eşya ile, elle yaprlan eşya arasnda elle yapılaJı eşyaııın yapıhşı dikkati çekecek
bir fark gösteriyordu. Fa^kat gitgide §çi meslek eğitimi ile donatılarak temiz § yapılmaya yani sağ|n.yn, mükemmel, ucuz eşya iiretiminde başarılı oldu.
Buna karşrn fabrika işçisi kişisel özgiirlüğıinü kaybediyor, iş de mekanikleşiyor ve rasyonalize erlitiyoıdu. Bu hallere karşı sosyal ve §iyasal karşı akımde makine ile
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lar ortaya çıktı: Meslek eğtimini okı:l aracüğ ile
veımek. Fakat bu kolay bir iş degilü. Onun için
meslek okullarrnın arnaçları, nitelikteri ve organizasyonu iizerinde uzun siire kuşkulu deneyler yapılmak
durıımunda katınü.
Giiriilüyor ki, arhk bütiin mesleki işler (mesleklerin teknikleştirilmesi, küçiik ticaret alanlaınnın
organize edilmeleri, piyasaların birbirind,en uzaklaşmaları ve gen§lemeleri, ücaıet yollarının taıınması)
v.b. gibi sebepler dolayısiyle fazla bilgi ve becerikliğe geıek ve ihtiyaç gösterdiler. Birey, ekonomik gabaların hangi g,|enınğg. gaişırsa çalışsın onun vatandaşhk ha^k ve sorumlulukları ağrlaştı ve genişledt.
Bu sebeplerden dolayı öffenciye yalnıı genel eğitim
ve kitap bitgisi veımek a.macıyla açılan ilk ve orta
okullaıdan şiköyet edilmğe başlaııtdı. teri top.
lıımlarda ilk ve orta öffetim okullan için mesleki
a^maçlar d,a saptamağu. başladılar. İt ve orta öğretim iizerine kunılaı okullann - ticari, zirai, srnai niteükte sosyal karakterde meslekleri öğreten - ihtiyaçlarına yetecek ölgüde ve daha ytiksek meslek ve
uzrnanlrk okullan açtılar.
Avnıpa'da mesleki ve genel hayatın değşik şekil almasınrn en önemli ve karakteristik sebeplerini,
wels. «cihan Tarihinin Ana Hatlan» adlı eserinde
pek giizel bir şekilde açıkla^ırııştır. Bu sebeplerin en
önemlilerini liusaca gözden geçirelim:
«Rönesans sayesinde bağlardan kendini kurtaran batı uygarlığ fikri bütün 19 uncu yiizyılın başladığndan beri, bu a]emin siyasal ve sosyal bakımdan yerıiden yapılışr işi - ki, bugiin hdlö yeni başlanmş bir haidedir - ile uğraşrrken hayatın madü koşullan olğanüstü bir biçimde değişiyordu. R. Bacon'un falcılık]an gerçekleşmeye başlamıştı. Tekniğin ilerlemesine çalışan adamların meydana getirdiği bilgi ve ilme inaıuş sonucu, sokaktaki adarnrn, hal85
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kawayabileceğ iiriinleri veımeğe başlam]ştı. BUIIAR MAKINESİ, bu sihir gibi iiriinlerin

kın d€eırini

ilki olmuştur.»...
defa olarak insanlar, özenilen diiz,-ye belli
"ilk
bir zaınanda varnuş olacaklanna güvenerek Okya-

nuslar üstiinde gidiş geüşe koyuldular. Eskiden haftalarca ve bazen aylarca zaına;n isteyen Atlas Okyanusu yolculuğu 1910 tarihinde beş giinden aşağr bir
siire içinde sonuçlanır bir hale geldi. Bütiin Okyanuslar iizerinde ayni hai ftgııdini gösterm§tir.»...
«Deniz ve kara üstiinde buharla ilerleyen araç,
larla yapılan ııIaşım böylece gelişirken türlü elektrik
olaylan hakliund.a Çalyeni, Wolta ve Feradi tara^findan yapılan ara§trıınalar haberleşmeye olğaııiistü
bir etki göstermek gibi bir sonuç meydana getiriyordu. Deniz altında ilk kablo, 1851 tarihinde İngiltere
ile F}ansa aşasında. kunıldu. Bir kaç sene içinde
TELCIRAE'bütiin uygarlık diinyasuıda yayıldı. Ve o
zümarra kadar iki nokta arasında pek geç yapılan
haberleşrnelerin ayni za.manda yer yuvarlağının her
noktasında yayılması ve duyınılması miimktin oldu.>>

«19 uncu yiizyıl ortalarında yaşıayan kiitleler,
bu yeni araçlarr hayal edebilecekleri brıluşla^ıın en
hayret vericisi ola"raJ< kabul ettiler. Teknik bilgiler
ve beceriler olağaıiistü bir hızla ilerliyor ve brından
önce hiçbir yiizyıIda görütmemiş bir etkinlik ve hrzla
genişliyoııiu. Oysa bunlar ileıde da}ıa pek çok önemli sonuçlar cloğ:racak olan telirıik incelemelerin ilk
iiriinlerinden başka bir şey tteğiltii. Maddenin bütün
biçimleri iizerinde ins,aııın gücii artıyor. Bunun hergilnkü hayat iizerindeki etkileri ilk önce hemen hemen belli belirsiz iken sonralarr bu etkiler önem kazanıyoı.du.>>,

..

«19 uncu yıizyll ortalarrnda yaşayan kitleler,
bir gemi bile yoktu. Bugiin ise 50 bin tonluk Trans
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Atlantik vapurlarııa sık sık rastlanrr. Pek de zeki

olmayaır bazr kimselar bu ortamın, bu ilerleyişin salt
sa5nsal yani sayıya dayalı ve bğlı olduğunu iddia
ederler. Bu iddia yaılıştır. Zan.4nı,ınızda göriilen gemiler ve çelikten yapılan binal,ar, eski zamandaki
küçük geminin ya da binanın büyütiirmiiş bir örneğinden ibaret değilür. Bunlar bilsbütün başka bir
cinsten, daha nazik ve da^ha sağlam, datıa dayanülı
ve dalıa iyi malzeme ile yapılmış şeylerdir.
Bunlann yapımrnda ince ve ka"maşü hesaplar, eski
el ustalarrnın yerine geçmiştir. Eskiden işiler gemiyı ya da binayı yaparken, yapun gereçlerinin esiri idiler; bqiin ise işçi madcleyi istectiğ gibi kullaıur ve onu istediği kaJıba sokabilir.»...
«Te}oıik uygula.ma artarken, teknik elektrik
feııni kuruluyordu. Fakat elektiğe ilişkin araştrrmaların haikr hayrete di§iireek sonuçlar vermesi
anca.k 1880 talihlerindedir. Elektrikle aydrnlatma,
elektrikle çekme, elektrik güciiniin dönüştiiriilmesi,
yaııi bonı ile su akrtrr gibi isteğe göre hareket, rşık
ya da hareket haJine döni§türiitmeye elverişli
elektıik giiciinün, bai<ır teller içinde bir yerden başka bir yere gönderilmesi olanağ, birdenbire ortaya

çıkarıldı.»...
«İngiliz Üniveıısitelerinde o zaJrranlar iddiacr ve
aptalca bir kılasizim egemen idi. Burjuvazi srhıfinın
okrılları da bunların egemenliği altında idi. Tanınmış
olan tek bilim Lötince ve eski Yunanca ile yazılmış
eserleırien baziarının metnini öğıenmekten ibaret
idi, bu bilgi ise inceleme ve eleştiriye dayanmıyordu... Öğetim Ebaıısa'da dahi Cezvit'lerin kurduğu
Kılasidm gelenğne bağlı iü. Bir derecede ki, ingilteıe ve Fhaısa'da var olan araşfuncı ve inceleyicilerden sa5nca çok yiiksek bir inceleyici srnrfi yetişürmek Almınlar igin pek kolay olmuştur.»...
«Almanya'nın 1860 ile 1870 de teknik aJaıda
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ı
yaptığl çalışma 1880 tarüinden itibaren me5rye vermeğe başlaü ve o zamandaı itibaren teknik saıayi
bakımından İngiltere ve itansa, Almanya'run çok
siri§inde kaJdılar.»...
«1880 yılma doğru yeni bir tiir makine bulundu,
Bunda patlayıcı bir maddeııin sağlaüğ güç, buhann
verdiğ güç yerine geçiyordu. İşte bu makine ile tek..
nik dewimin üçiincü aşama§ıı başladı. I{afif olduğu
ka,dar sıiçlü olan malrinaIar ilk önce otomobilde bir
uygulama alanı buldu, ve sonunda bunlar o kadar
gelışti ki, uzun bir siiredenberi olasr sayılan bir şey,
insaıın havad,a uça.klarla uçıııası geıpekleşti... Nilıayet 1909 senesinde uça.k, bilimsel bir ulaşım aracı
durumıına geldi.»...

«Abartmasız olarak söylenebilir ki, insen y&şantısı koşullanndaır geleıı bütiin bu değ§iklikler ile
ta.rü, yeni bir aşamaya girmiştir. Bu akrl duıriurucu tekrıik dewimin gerçekleşmesi için yiiz yıIdan az
bir siire yetti.».
<Teknik dewim ile 18 inci yiizyıl soriarından
başüayarak birbirini izleyen yeni buluşlar insan için
yeni bir deneme alanıdır. Bu yeni denemeler ekonomik, siyasal ve srnai sonuçlar söz konusu olmaksı,ın, birbirlerini ideyip giderler. Tam tersine srnal
dewi"m, insan hayatrnda teknik dewim sonucu olarak meydana gelen değişikliklere bağlı olmuştur. Bu
bağbrık zarrraIı geçtikçe da.ha çok derinleşmektedir.»..
«İlk uygarlıklann egemen olduğu yüzlnllarda insanlrğın büyiik bir biilümü ancak kaba işlerle uğraşırü. Bu suretle kaba işlerin tutsağ olan insaır öyle
görünüyor ki, başlangıçta, doğal güçlerden yararlanarak kendisini azat etmek olanağnı di§i.iımemiştir. Karrallar açmak, yollar yaprnak için çok biiyük
sayılara varan işçi takıırılan çalrştınlmştır. Ma.denlerde çalşarılarrn sa1nsl pek çok artmıştır, Fakat
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a}mr zaınanda eşya

iiretimleri inanılmryacak derece-

ye ı:laşmıştır. Bu nedenie hayat her giin daha çok ko-

laylaşyordu. Ve 19 uncu yiizyılda yıllar birbirlerini
izledikçe durumun mantıki sonuçlan daha a4ü bir
biçimde ortaya çıktı. Mekaıik §i, makinenin insanrdan dalıa çabuk ve da,ha iyi yapabileceğ ve irısaıa
ancak z,ekd ve idrakin lözm olduğu,yerleırie başvurulma.şı gereküğ,i anlaşıldı. Emir altında çalışaıı ve
kendi ıı.:mağ ve kawa]nşı olmayan ödi §çiye artık
toplumrın ıefahını sğlama bakımından geıek ve ihti5ıaç yoktu.»...

,ElaJ<at inşan yerine makina kullanılmasına doğgelişmekte
-,ı
olan bu genel yönel§, insan §erinde
pek önemli bir değşme idi.»...
«Bu suıEtle toplum örgütiinde çok büyük bir değşrne oluşınuş brılunuyordu.»...
<Batı diinya.sının bir kesiminde 19 uncu yiizyılın
son yarısınd,a hatk ara.şrnda eğtim ve öğretimde hız1ı ilerlemeler oldu. Buna karşlrk egemen sınıflar pek
az ilerlediler. Önce okumak bilenlerle okumak ve yazmak bilmeyenleri birbirinden aJ,,ıran uçurıım hemen
hemeıı tiimden doldunıldu. fuçinin belli bir öğıetim
göımesini gerektiren makine dewimi, dolayısiyle bu
derin değşikliğin etkeni olmuştur.»...
«Brınunla beraber makine dewiminin bütün etkisi, öffetimi halkıD bütiinü içine yayrna"kla kalmamlş, a5ıu zamanda sanayün yeni temeller iizerine yeniden kunıtup örgütlenmesi gibi bir sonuç venniştir
ki, bu yeni durumda, eski zaaanda yaşa.yan halk kitlelerinin içinde yaşadığı belirsiz kalkışma halinden
çok farklı bir fikir akmırun, kütlelerin zihninde yer
tutma,srna ned.en olrnuştur. Sınai dewim sonucunda
üretim ile uğraşan insanlar iki böliime ayrılıruşlardır: Birinci bdliim, işçi çahştıran kimselerür ki, bunlar baırkerler, büyük tüccarlar ve geniş toprak sahipleriyle bir hizaya gelecek derecede zengin ol89

muşiaı,ıiır. İkinei bölümde emekçiler vardır ki, bunlarrn ekonomik dunımlan, tarımla uğrayan §çilerin ekonomik durumlanna da}ıa çok yaklaşrrıalrtaür.»...
Avnıpa'cla -yıkandaki satırlarda okuduğımuzönemti olaylar gel§irken yaıkılan fiirkiye'ye de geliyordu. F'a.kat o zaınan Osmanlı İmparatorluğu içte
ve dışta en srkrntrlr zaman_larrnr geçiriyordu. Bu yiizden Osmaılr Hiilrümetinin bu olaylar karşısuıda aldığ temelli yöntemler göze çartrımaz. Şimü Tiiıkiye'de o zamanki meslek eğtimi duruıııunu gözden
geçirerek bizdeki meslek öıgütterini öğrenelim:
2 _ rÜRKflrE: Tiirkiye'de (23 Aralık 1876)
tarihinde Mithat Paşanın çabasiyle ilk kez Ana5ıasaya dayalı meşruti hiikiımet biçimi ilan editdi. Bu ta,
rihleıd,e meırıleketin meslek hayatr, şöyle bif görtin,
tü veriyordu: (Salname 1294')

I

-

Meşlek Eğitimi Vereıı Okullar

1
2
3
4
5
6
7

:

Harp Okulu,

- Denizcilik Tekniği Okulu,
- Asker ve Sivil Tıp Okulu,
- Asker ve Sivil Liseler,
- Asker Orta Okullan,
- Yüksek Teknik Okullan,
- İlk, Orta ve Yüksek Öğretmen
- ları.

Okul-

a) Liselere öğıetmen yetiştircn Üniver-

site dersleri:
1 inci yıl: Matuna.tik, Genel Coğrafya, Yazı Yazınak, Krsa Genel Tarih, Osmanlı Diü Kurallan, Farsça.
2 nci yıl: Cebir, Geometri, Osmanlı
Coğrafyası, Fraıısızca, Resim.
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8

-

3 üncü yıl: Yüksek Geometri, Eşıt
Üçgenler ve Lqgaritma, Ftansızr,a, Yazı Yazma, Resiırr, Tarama.
4 iıncü yıl: Mevalidi SelAse, (Tabiat
birgisi) Teknik Resim, Görüntii]er ve Gölge, Kozrnoğrafya,
Fizik ve Kısa Kimya,, Geometri
Şekilteri, Fransızca, Resim,
5 inci yıl: Kimya, Fransızca, Ağrlık Çekme, Mevalidi Selöse, Oku_
ma, Resim, Tarama.
b) Ortaokullara öğretmen yetiştiren
Öğretmen Okulları Dersleri :
1 inci yıl: Arapça, Farsça, Matematik, Coğrafya, Tarih, Okuma,
Yazı, Resirn
2 nci yıl: Arapça, Farsça, Coğrafya,
Cebir, Tarih, Fizik ve Kimya,
Okurna, Yazr, Resim,
3 iincü yıl: Arapça, Farsça, Coğrafya, Geometri, Tarih, Defter T\ıtD&, tr'izik ve Kimya, Okuma,
Yazr, Resim.
c) İlkokullara Öğıetmen yetiştiren Öğretmen okulları dersleri : osmanlı
Dili, Tarih, Geometri, Matematik,
Farsça, Coğraiya, Yazı, Öffetim
Metodu, İmla, Yüz Ölçiimü Tekni$,
Kız Öğretmen Okulları dersleri
1 inci yıl: I)in Dersi, Tiirkçe Okuma, Arapça, Farsça, Osmaıüı Dili ve İmlö, Matematik, Resirn, Yazı, Dikiş
2 nci yrl: Arapça, Farsça, Coğrafya, Mate_
matik, Osmanlı Tarihi, Okuma, Tiirkçe
KuraJlan ve İmlö, Yazr, Resim, Makina,
:
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9

10
11

-

Okııma.

12

-

13

-

II _

Öğıetilen sanat kollarr
Terzilik, O;D.acıhk, Maraııgozluk, Çaıkçılü, Demircilik, Dtikiimciilük, (Demir ve
Bakır) Tapiseri, (IIalıcılık), Kunduracılik, Litoğra.fi, Nakkaşlık, I{oıtumoıluk,
lik, Litoğnafi, Nakkaşlü, Hortuınculuk,
§ara4lrk, Kibritçilik.
Yedikule Kız Saııat Okı:lu :
:

Meslek Egitimi Veren Teloıik Kurumlar

1
2
3
4
5
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3 üncü yıJ: Arapg., F'arsça, Nakş, Matematik, tmlö ve Okııma, @afya, Osinaı,Iı
Tarihi, Yazı, Resim, Makina.
Siyasal Bilgiler bkrlr,
Memur Okulu.
Sanat OkııIu dersleri :
1 incİ yııl:. Yaa,, tmlö, Krııallan Gir§, yazıda Tiirkçe KuııaJları, Pratik l{esaba
Başlangıç, Arapça.
2 nci yıl: Yaza, ve tml6,, Osmanlıca Kıırallarr, Adi ve Ondatü Kesir lIesaplan,
Matematik Biçiınleri, Coğratya.
3 ii:ıcü yııl: Yazı, İJn]a, O§manlrcıa KuraJları, Ta,m Matenatik ve Geoınetri.
4 iincü yl: Arapça, Faf,sça, DoğE Bilimleri, Kimya, Adi Cebir, Defteıı Tutına.
5 inci yıl: Arapça, Farsça, Doğa Bilimieri,
Kimya, Makina, Re§im.
Aday srııfı: Osınaııh Alfabesi, fiirkçe

-

Top Fabrikası
Tiifek Fabrikası

Marangoz F'abrikası
7frytinburıu F''abrikası
İstanbul ve Azat]r Baruthaneleri

:

6

İstaııbu] Barutiıanesinde Doldurma Fişekhanesi
Kırkağaç F§ekhanesi
Taşra fabrikalan: Saııük Biçme Fabrikasr, Kayseri Kiüerçile Fabrikası, Hezargırat Kiüerçile Fabrikası.
Tersa"rre ve başka deniz işleriyle ilgili
9
- fabrikalar.
Üç kent deyimi ile Eyiip - Kasımpaşa, Tophane,
Üsnlaar ve Yedikı:Ie anlatılmaktad,rr.

7_
8
-

nI

-

İstanbul ve Üç kentte 1*1'enafın.. işlerini bil-

ilirir çizeğo

:

Altın Varakacı (Yaprak), Enfiyeci, İmmeci,
Awaz, Ahçr ve Kebabcı, A5macı, Bğcı, Bıçkr Talaşçı,
Bohçacr, (Pazar ve ma"hallelerde), Boncuk l{urdacı,
Basmacı, Basmacr Ressam, Terlikçi, Tiiccar Komisyoncu, Çerçi, Bıçkıçı, Çiriş Tiiccan, Ekmekçi, Ayakkabı Eskicisi, İğneci, Utçu, Oyuncakçı, Eski Bedestancı, Bakkal, Burgucu, Balmumcu, Pembezar Çul-

ha, Papuç dikici, Pa.çacı, Tekne lhlamurcu, Tire Gay_
tancı, Çilingir ve Kapu ayglttr§,r, Çömlekçi, Çizıneci,
Arpacr, Eyeci, İp Bükücü, Örücü, At Müçısı, Sandal
Bedestancısı, PeştimaJcı, Dolapçr Bedestancrsı, Boyacr, Baiık Ağ İptikçi, Pempe İplik Kolancı, Pirinççi,
Teraa, ve Kolu Yaprcı, Toha.fçı, Çirekçi, Simitçi, Çuval Merametçi, Çadırıcr, Elekçi, Enser Kesici, Ayakkabı İpi Yaprcrsr, Oduncu, Afyoncu, Berber, Peştahtacı,Boza ve Salepçi, Buğday Döğücü, Bai<ır Kaz,ancı, Pasfuıma,cr, Pekmezci, Tekne Yaprcr, Tığbıçakçı,
Çorapçı, Camcr, Caırbaz, Astar"cr, Enser Eskicisi, İşkembe Çorbacr, IJsturacı, O5mracı, Ba}ıçava.rı, Bıçak
(*) Üç kent deyimi ile EYiipKasımpşa, Tophang
kiidar ve yedikule anlatılmairtadır.

tJs-
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Yapıcr, Biirümcük, Bliriicü, Paçarara Toplayıcr, Bakırcı, Bezir Yağcr, Bat Pazarr, Timurcu, Tazn Ba,
lıkçı, Çukacr, Ça.me Şuycu, Çalgıcı, Çöpçü,Ha&kak,
Hama.ncr, I{amam Yaprcr, De[et Komisyoncu, Dökmeci, Rençber, Semeı.ci, Saraç, Keçeci, Sucu, S'o,
ğancr, Tavukçu, Attar, F'eşi ve Piiskiilcü, Mıkineci,
Kafesçi, Kalaycr, Kalemtraşçı, Çalı Süpiakeci,,Ha1,
löç, Hasır Süpiirgeci, Hancı, Dezgdh Yaprcı, Drvarcı, Zahirecl Sepetçi, Sinsar, Şemsiyeci, Sahaf, Srva,
cı, Taşçı, Abacı, Frçrcr, Kalafatçı, Kurabiyeci, I{a.sırcı, Irelvacr, Hamal (arka), Ilorasancr, Kireççi, Destereci, Doğramacı, Zeytiı Yağcı, Sa}ıtiyan Perdatıçı,
Sökükçü, Simkeş, Sandrkçr, Sabuncu, Tuzcu, Arabacı, Fındrkçı ve Kestane Kebabcı, Kantar Yaprcı, Ka.ssap, Krrılımış Saıdai Yapıcr, Hasır fukernleci, IIavyarcı, Hamal (Beysır) Teız| Debbağ, Sebilci, Sahtiyan Tliccan, Saatçı, Siıma İşlemeci, Saııaırcr, Sandalyacr, T\ılumba Yaprcı, Aızuhalcı, F)rça Yapıcr,
Ka}ıve Değiıırıenci, Kazaz, Krrmrzı Sahtiyancr, Hayalbaz Haffaf, Hokkabaz, Devatçı, Dtilbentçi, Rendeci, Saka, Seis, Sebzeei, Sof Tiiccarr, Sarıkçı, Tabancacı, Tuğlacı, Fenerci, Moloz ve Kereste Tiiccarr,
Fodlacı, Kahve döğücü, Kumaş fiiccan, Krrmızı Kuşak Tticcan, Kuru Yemişçi, Kundura ve Yemenici,
Kayık Yapıcr, Kitapçı, Kileci, Kilim Tiiccan, Leblebici, Mısır Tiiccan, Miirekkepçi, Nalıncr, Nohutçu, Yo_
ğurtçu ve Kayrnakçı, Koltukçu, Kundura Boyacr, Keresteci, Keçe Tiiccan, Kireç Tiiccan, Kireç Yakıcı,
Limoncu, Marangoz, Nişastacı, Yorgancr, Misk Yag,
cı, Mücellit, Nalçası, Yağlıkçı, Yazrrıa Yerıinici, KuJnımcu, Konak Aşçı, Kayık Yedekçi, Keserci, Kirişçi,
Kiirkçü, Lüleci, Mahallebici, Miclillici, Meygedeci,
Nalbant, Yamacr, Yağ Tiiccarı, Kutu Yaprcı, Kaşık
Tarakçr, Kaidınmcr, Kepekçi, Kiirkçü, Keğltçı, Iağmcı, Mest Dikici, Muytap, Manifaturacr, Nalbıır,
Yapıcı, İağh Boyacı, Kuışuncu, Kalqrnkör, Kiprit
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Tüccnrr, Giimüş Arayıcr, Köseleci, Lahrır Şalcı, Muhafazanı, Maırav, Mumcu, Nakkaş ,Toplamı : 239\ 5

_

MESLEK EĞrfhfİ AÇISINDAN CUMHU_

RryEr rıounrıİ

:

1
I\irkiye Milli Eğitiminin aınacı: Cumhurbaşkaru Gazi Mustafa Kemal 1 Mart 1923 ta.rihinde
Büyük Millet Meclisinde söyledikleri senelik nutuklannda C\ımhuriyet Milli Eğtiminin amaçlanru, metodlarını pek giizel bir biçimde saptamış ve açrklamşlardı.
«Efendiler, eğtim ve öğretimde uygula.nacalr
metod, bilginin insa.ıı için fazlabir süs, bir baskı yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta başanlı olmayı sağlayan pratik ve ku]lanrlabilir bir
a{aç haJine getinnektir...»
«Pratik ve yaygın bir eğitim için vataırın önemli merkezlerind.e modern kütüphaneler, bitkiler ve
halruanlar bahçeleri, konservatuvarlar, çaişma yerleri, müzeler ve güzel sanatlar sergileri kurulması
gerektiği gibi özellikle şimdiki yönetim bxiliimlerine
göre ilçe merkezlerine kadar bütün memleketin basımevleri ile donatrlmasr gerekir. Bütün bu güzel şey_
lerin biran içinde meydana.getirilmesi miimkün olmamakla beraber olabildiği kadar az zanoaıı içinde
bu sonuçlann aJrnmasr önemle istenmeye değer...»
«Efendiler, memleket çocuklannrn beraberce ve
eşit olarak kazanmak zonrnda otduklan bilgi ve
teknik vardrr. yüksek meslek sa}ıibi ve uzman olacaklann aynlabileceği öğretim pşamalanna kadar
eğüm ve öğretim birliği, toplumıımuzın ilerlemesi
ve yiikselmesi balnmından önernlidir:..»
Başbakaıı fumet Paşa da Cıımhuriyet Halk Par_
tisinin 1927 Genel Kong:nesi sonunda okudukları bildiride şu vaıatlerde bulunuyorlardı :
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.Eğitim ve öğretimin, milü, liyık ve tek okul temeline
dayalı olması amaeımudır. Bu yoldan eğitimde amacımız,
fiirk toplumunun uygarlık ve sosyal değerlerini yüksettecek
ve ekonomik gücünü artıracak vatandaşlar yetiştiımğİtir.,
*İlkokulu bitiren vatan çocuklannın türlü yetenekleri geliştirilebilmeli ve onlarrn maddi veya manevl alanda üreüci
olabilıneleri sağlanmalıdır. Onun için genel öğretim kurumları yanında meslek okullarını geliştirmek eğitim politikamı.
zın ana davalarındandu. İk öğretim yapmamış gençlere her
vatandaş için gerekli olan bilgiyi boş zaınanlarda Halk Okullarında verrneğe çalşmak ve değişik ekonomik işler gören vatandaşların üretim güçlerini artrracak meslek kurslan açmak
eğitim progTamırııızın temelidir.»
.üniyersitemizi ve yüksek otçgttxlımız1 memleketin ilim
ve.yüksek teknik adam]arına olan biiyiü ihtiyacımızı sağaya_
cak biçimde yeniden diizenlemek ve ilim adamlarımıza IAyü
oldukları geleceği ve giiveni hazıılamak temel ilkeleriıniz.
dendir.,

Cıımhuriyet Devlet ada.mlarııın eğitim politika-

sına. değinen görüşlerini yukanda.ki özlü, krısuısuz,
iilkücü ciimlelerde gördiik. Şimdi bu aıoa4lara doğ-

ru gidilmek için haııınan çabatarın meslek eğti_
mine ve meslek okullarr örgütiine üşlıin tiiliiınterini ve Cumhuriyet döneminin attı yıllık Mitli Eğitim
çalşmalagg, bir tablosıınu inceleyelim :
2

Yabancı ıız.mınfaııil, göre me§lek oğitimi :
MiUi Eğitim BaJmntı$ modern bir eğitim
dtizeni kurabilmek için diinyac4 f,anınmış pedaaog_
lardan Amerikalr J. Dewey'i Ttirkiye'ye geüıterek,
ondan eğitim işlerimize ilişkin değerli raporlar aldı
(1925). Bu raporlar Milli Eğİtim Bakanlığ Dergisin_
de yayımlanmıştr. Dewey'in raporlannda meslek
egİtimine değnm en önemli sonınlar şunlardır :
a) Genglerin yetenek ve gereksinmelerine göre meslek segmeı]ieri için kunılacalr meslek orta
okulları, değ§ü kesimlerin.koşullarına göıe ticaıi,

Cı::nhuriyet
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zirai meslek kurslan ve &10 yaşındaki çocuklar için
meslek dersi prograınları h,a.arla.ma gibi sonıntanyla uğıaşmak için Ba"kanlıkta bir bölüm kurııIması

gerekir.

b) Sanayide kulla.nıla.rr başlıca araç ve makinaların önıeklerini hatka ve okullara göstermek iiaere gezici sergiler

c)

açılm2g1.

Tarımın gelişınesinde, çiftçi koopeıusyonlannda okullann rolleri konıısu ile uğraşmak ve köy
okullarrnı bu ama4lara göıe diizenlemek için çalışacak bir komisyon gereklidir.
Prof. Dewey, ikinci ve alrıntılı raporunda TiirkİYe eğİtiminin ,amaçlarını a4ıklarken :
«Bu amaç Ti.irkiye'nin uygaf uluslar araııında güvenilir bir üye olarak can_lı, bÇımsız ve löyik bir C\ımhııriyet halinde gelişmesidir. Bu aınacı
elde etmek iizeıe okulların ulus bireylerine şıııları
s-Çla.ması gerektir» diyordu :
1 _ Doğru ve politik aiışkanlıklar ve fikirler
vetnesi, 2) Onlaıda tiirlü biçimlerde ekonomik ve
ticaret yetenekleri geliştim.esi, 3) Erkek ve ka.drnı
ulıısal egemenliğe, ütisaden kendi kendisini yönetmeye ve sanatça ileriye göti,irecek, yani onları girişimlgre ve yeni buluşlara, özgilı yaıgılara, bilimsel
niteükte diişiinmeğe ve ka.mu yaJıarı için sosyal ko
şııllara uygun §birüğne alştıracak fikıf ve a}ıHki
harakterin çizgi ve ğIimterini kendilerinde geliştirmesi geıeklidir.
Bu a.maçlan geıçekleştiımek için sadece bazr
liderler yetiştirmek yeterli ileğildir. Vatandaşlann
tiimü, memleketin siyasal, ekonomik ve kütiiret geIişmesine katılabilecek ötçüde eğtim almalrdır.»
Dewey'in raponında meslek okullarına ve me§
lek eğtimine ilişkiD şu göriişler de önernlidir :
1
«Okııllard.a köyliilerin ve çiftçilerin ilgi vt
geıeksiıımelerine
özel bir önem verilmeden ögretimin
İş ve Meelok Eğitimi

_ F: 7
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yaygmlaşması ve zorunlu fulınmg51 sosyal çel§kiler
doğııracak olağaniistü bir durum ortaya koyaı. Köyliilerle çiftçilerin geı,eksiıımeleri a5rnca düşiinülme.
den geliştirilecek bir eğitim sistemi lafcı ve gerici
olur. Ve genç kuşağın herh,aagi diğer bir meslekte
başarıIarını sÇla.mamakla beraber orılan köy hayatından kolaylıkla uz,alılaştınr.
Bundön başka Tiirkiye'de ulusal refa}rın gelişimi
tanm çalışmalannın diizeltilmesi ile sılu bir biçimde
ilgilidir. Bu bakımdan Tiirkiye eğitimi için en baş
sorıın, derslerinin konulan köy hayatına iyice bağlı olacaJr bir tiir ilk ve'orta okullar kurulrnasıdır.»
2 _ Ortaokullar, yetenekli ve derin istek sahibi
gençlerin yüksek okullara girmesini sağlayacak ge.
n§ yöntemler almakla birlikte herşeyden önce çocuklann doğrudan doğruya yaşaına koşullanna u5racaJr programlar ve öğretim metodlan içeıınelidir.
«Ortaokullann niteliklerinde Zırai, ticari, sınai
olmak iizere çok aynealıklar bulunmalrdır.»
3 _ Kusursüz ve bilimsel bir metodla (teknik)
ada,mlann ve mi.ihendislerin yeüştirilmesi hiç kuşkusuz Tiirkiye'nin en büyiik gereksinmelerinden biridir.»
Tiirkiye taşrma ara4lan ve sanayiinin ilerlemesi
için bu işleri yönetecek ve denetim altında bııiunduracak yeterince vatanclaş yetiştirecek olursa b, gr.
bi işlerin gelişmesi için yabancr iilkelerden boıç
aimakta zorluk ve sakrnca çok azalrrdı.
Birinci derecede kusursuz bir (Teknoloji) okulu (Teknik Yüksek Okulu) açmak ve bir ka4 yıl yer_
ü öğretmenler yerine dışardan birinci derecede yüksek öğretmenler getirınek için harcanacak parayl
Tiirkiye, az bır siirede fadasiyle kaışrlaı.»
Cumhuriyet döneminde doğrudaır doğnıya meslek eğtimi işlerini incelemek ve bir çalışrna raporu
veıırrek iizere getirilen yabaıcı ıı-arıanlann birincisi
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Dr. Kiihne'alir. Milli Egıtim Ba"kantığ bu ıızmanı çğdqş Alman pedagoklanndan ve meslek eğtimi organizatörlerinden Profesör Kerschensteinerin öng.
risi iizerine getirmiştir (1925). Kiihne'nin raporunun
karalrteristik yönleri şunlaıdrr :
1
Tiirkiye bugün, Batı Avnıpa Devletlerinin
18, 19 -ııncu yiizyılda uyguladığ diizerıle.melerden bir
kiliimiinü ele aldığ bir dönemde bulunuyor. Yeni
milli devletin binası için yatnız siyasal, a"skeı{ ve fikrt güçlerin harekete getirilmesi yeterli olmayıp bununla birlikte çağdaş bir yönetimin gel§tirilmesi de
büyük bir önem taşır.
, Ekonominin gelişmesi yalnız doğal ko§ullara,
iklimin elverişliliğine ve ulaşrm durumunun iyiliğine,
toprağn ve denizin hazinelerine, tarla ve bitek top
raklann verimliliğine, bağlr olmayıp her şeyden önce yönetimde sonımluluk atan insanlara bağhdır
Yeni Tiirkiye'de güçlü bir ekonomik hayatın gelişmesi için büti,in koşullar vardrr. İnsanlan ekono,
mik etkinlikleri için eski diizende olduğundan daha
ıyl bir nitelikte yetiştiıırıek gerekmektedr. Bunun
ne yolda yapılmasr gerektiğini bana verilmiş olan
görevin sınrrlarr içinde belirtmeye çalışacağım :
a) Meslek eğitimi işlerinin gereği gibi düzenlenip yiirütiiimesi için temel eğitimin eksiksiz yay_
grnlaştınlması çok önemlür. «Batı Avrupa uygarlr_
ğında olduğu gibi zorunlu öğıetim sorununun çözümlenmesi için bir kuşağın yetişmesi gerekli süreden
da}ıa çok çaJşmak zorıında oldu$ımuzu bilmeliyiz.»
«Meslek eğitiminde en temelli yön, ilkokul öğretrnenlerinin pratik yaşam koşııllannr iyi kayramalarr ve öğrencilerini doğru bir meslek anlayı§ı ile
yetiştirmeleridir.»
b) «İlk ve orta okullar için ileıdeki gelişmeleri
sağlamğa elver§li olan temelli bir siste.m buluımasına karşılık meslek ve uzmanlık okulları için biiylo
bir temel dtizen kurulmamştır.»
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«ÇıraJr yetiştiınek iizere bir öğretim göt'me
siiresinin konu]masr Tiirkiye'de kolay kolay uygulanalnaz. Çiinkü bu konuda gerekli olan ustalar yoktur. EX zanatları örgütlü olmaüğı gibi gelenek ve
göreneklerin bağlayıcı gücii de yoktur. !'alıat kamu kuruluşlan, özellikle Devlet De;miryollan, ordu
ve deniz güçieri gerekli uzman işçileri bir öJçüd,e olsun sağIamak iizere öğretme atölyelerini genişletebilirler. «...Tiirkiye'nin bugiirıkü yapım progranıına
göre yılda 70O kilometre demiryolu döşeyebileceği
için yıllık 10.000 kalifiye işçiye ihtiyaç vardır.>>
«Sanat oku]ları konusundaki hükijmlerin değiştiril,
mesi öneri]meğe değer.» «Hiçbir kullenma ola"rığ
bulunmayan alrştırma galşmalannrn çok azaJtılarak
buna karşılık atabilüğrne geniş ölçüde iiretici çalrşmalana yer verilmesi el zanatlan okullannrn verimliliği bakımından çok önem]idir.» «Mesleklerinde çalrşan et zanatkörlaıı igiıı kıırslar açılmasr da önerilmeğe değer.»
c) «El işlerini kontro} etmekle yetkili olan ve
teknik pl6,nlan ve resimleri yapmayı arılayan teknisyenler yetişti:ırıek için, pek az olanak vardrr.»
«Tiirkiye'de yalnız- katifiye işçi değil, belki büro ve işletme işlerinde orta teknik görevlere de ele,
man yetiştire1 fofu, palrine yapım okı.ıIu noksanür.
Eiiyle bir okula hiç kuşkusuz gereksirırre vardır.»
«Özellikle önemli olan öıme saıayii igin melek okulları gömedim.»
«Süsleme sa.ııatlarr eğtimi igin hiçbir kun:luş
olnıamasr da diişiindiirücüdiir.»
«İsta,ııbııl'datri Miihendis Yii}sek O}nılu şimdiye kadar yaJıız bir fakiilte olup... Bu yiiksek okuluı
Satı evnıpadaki öıııeğıne göre bir yiiksek teknik
okulıına dönüştiiriilmesi için milyonlarca mark ve
yabancı umaıların sağlanması gerekir.»
al) «Bir ücarethanede ticareti pratik olarak öğ100

renen ve aynca haftada sekiz saat esa.qlı bir ticaret eğtimi göıtıı çrraklara özgü okullar hiç yoktur».
«ficaret okullarrnın gelişmesi herşeyden önce öğretmen sonınunun doğru bir yönde çöztimilne bağlrdır»
e) «Ev idaresi öğretinıi için hiçbir ilgi ve özen
gösterilmemiştir». «Genç luzların şimdiye kadar olduğundaıı çok daha geıı§ ölçücle bir kazanç hayatına atıIması beklenebilir. Heışeyden önce geleceğı
gy }4dınlaı.ı ve anneler dahi başka bir öğretim istemektedirler.»
f) «Meslek okıılları işlerinin diizenlenmesi için
en doğru yönetim biçimi bulmak büyiik bir önem taşmaktadır. Şimdiye kadar bu yolda hiçbir pl6n ııa_
pılnqmıştıi..»
(İlgıli ba-kanlıklann kendi alanianndaki ıızı[&nlık okullarının geüşmeleriyle çok ya.kından ilgilenmeleri gerekir.» «Almaıya'da ve öteki iilkelerde yapılaıı deneyleııe göıe meslek okuiları için merkezci_
lik yöntemini önemek doğru değİtdir. Saıat okullan, nitelikleri balomındaı yerel ve ekonomik koşııtlan gen§ ölçüde dikkate aJmalıdırlar. Bunıın için
okulların bulunduğu kentlerin etkili olarak okullann
giderlerine katılmalan uygun olur. Bıından dolayı
genellikle illerin, meslek okullan §lerinin destekleyicisi olma.sr halrlr bir istek olsa gerelttir. Yapı okulu, Makine Yapım olnıIları, dokuma okulları ve adalet meslek okullan söz konusu olduğunda bunlann
doğnıdan doğruya bakanlıklaı, tarafından yönetilıne_
si, uygun olur. Bundan başka MilU Eğitim Bakanlığna yardım yapılma.sı konusunda belli direktifler
veı,ırresi ve öğetmenlerin yetiştirilmesi ve meslek
çevresi iginde görüşmeler yapma§şı için gerekli yöntemlerin ainması yerinde olur. Böyle görüşmeler
yapılmazsa meslek okullan işlerinde, ekonomik olay,
laı ve trıolitikasınrn isteğine uygun hızlı bir geüşme
sağlanamaz.»
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Dr. kiihne'den sonra meslek okulları dunımunu
incelemek iizere BelçüaJı Prof. O. Buyse fiirkiye'ye çağınlmıştır. Vercliği raporlar MiUi Eğitim BakaJdıgı Mecmuasrnın 13-14 sayılarında çıkmıştıı.
Buyse, mem]eket içinde bir kaç ay siiren bir
inceleme gezisi yaptıktan soııra, yerel koşullarr da
dikkate alarai< Ankaııa, Adana, Meısin, Aydın, İzmir, futanbul gibi ekonomik bölgelerin özelliklerine
göre raporlar yazm§ ve o tiilgelerde açılacak meslek okullanyla, kuısların progra.miarını da yapmış-

l i iı,|,i

tJr.

O. Buyse'in ratrıorlannda yerel incelemeler yapkarşrn bu işlerin ttimiiniin kolayca yaolmasına
mış
püvereceğini gösteren bir karakter vardır. Nitekinı
kendisi de bu görüşü şöyle açıklar : «Kunılması
öngöriilen okrıllar ve örgütler, çağdaş emeğin her
aşamasında zonınlu olan bilgiterin tiimünü öğreto,
cek ve uygula"ırıa al4nına koyacaktır. Memleketin
mıerkez, kuzey, giiney ve dğusunda açılaca} teknik ve meslek okulları, sanayiin arkasında değl,
öniinde yilrtlyllp önciilük edebilecek usta ve umanlaı
yetiştirecektir. Bunlar İsmet Paşa'nrn dedikleri gibi,
«Ttirk Milletinin emek ve iiıetim yeteneğini en yılksek kerteye çüarmaya olıımlu bir biçimde hiz,met
edeceklerdir.»
Bu ideal işlerin uygula.ma alanına kolayca geçebileceğine inanan Prof. O. B-tıyse Ankara'da da
nlr tÇarl Mustafa Kemal İş Üniversitesi) kunıImasını önerilerinin ön plinına ko5rmuştur. D"ıışiindügİi
§ iiniversitesi şu faJdilteleri içeıen büyiik bir kuruluş olacalrhr :
Taşçılık, Duva,rcük, Betoncrıluk.
1
2 _ Ağaç §leri, lfarangozluk, Çatıcük, Mo
bilyacıIü.
Ma.deıı Sanayi, Demiırilik, Tesviyecilil,
3

-
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Tonıacılık, Dökiimcülük, Kayna.kçıIık, Bina Çringirligı.
Evlerin sğlık i§leri, kurşun bonıculuk, te,
4
- gaz aıag|arı.
nekecilik,
Elektrikçilik.
5

6--

Süsleme saııayü.
Teknisyen yetiştirecek srnrflar. Bu sınıflar da şu

böliiınleri içerecektir :
Bayındırlrk ve yol yaprmı1
2 - Elektrikçiler.
3 - Ziraat makinalan )ıapımı, makina rıefısalnlığ ue -kondoktörlüğü şubesi.
Giyim kuşam (konfeksiyon uzmanları)
4
5 - Süsleme sanayii.
6 - Öğretmenlik.
Uanaıırn Ankara'da açılmasınr istediği ikinci
kunıluş da Kiz Enstitiisü idi. Onıın plnnlarına göre
bu kunıluş da şöyle olaca]<tı :
Biçki ve konfeksiyon
1
2 - Ça.ırıaşır ve broderi.
3 - Şapkacrlrk ve tuvalet levazımı, yapma çi.
çekler.

-

Ticaret ve lisan
4
Bu- böliim itk öğretim iizerine dayatılmrş bulunacaktı. Onun iistiinde iki senelik yüksek bir öğ-

retim süresinde de şu meslek]er öğretilecekti :
Kadın sanatIan (Konfeksiyon, çaına,şır,
1
şapkacük vb.)
Ticaret ve )raz§ma, ticaret bdliimü, yazış2
mı ve haberleşme böltimü.
g
meslek okull,arına öffimen yetiştirme,
-\<ü
Sosyal yardım, çocuk bakrmr, hayır ku4
nıluşları, tabritalann sağlık dururı,lanru denetleme,
Zi:yareLçi ha^staba}rıcrlar, evlerine hasta
5
ahn hastabakıcılar.
Bu5rse'in ilginç önerilerinden biri de İzmir ova103

lanıda kurulacak ve An}ara'daki iş üniversitesinin
bir eşi olacak olaı büyiik kimya sanayii ve ipük dokuma okulu da
Bütiin yağlar ve buıılardan çıkan sabun,
1
:

gliserin- saııayii.
Besin maddeleri saıayii, alkol, korıserve
2
vb. sanayii.
Deri sanayii.
3
İpek ve dokuma sanayü ile ilgili mesleka
ler öfretilecektir.
Bu büyiik projeler aıa-srnda Buyse'in bir de
gündiiz, gece meslek deışleri kursla:ı önerisi vardrr
ki, onları da incelemek pek yararlr olurdu. Fa^kat
bu kitap bu kadar a5rnntılara geçmeye elver§li olnadığl için vazgeçilmiştir.
Meslek Okullıırımızın durumu: Meslek öğ3
retim işlerine ilişkin yabancı uzmanlar tarafından
verilen raporlann en önemli yönlerini gördiik, Şimdi bu önerilerden ne ölçüde yanarlanılabildigıni de
inceleyelim. Bizde bu konuda en iyi bilgiyi verecek
olan belge, Milli E$tim Bakanlığı Meslek ve Teknik Öğretim örgütiinde sorumlu Naür beyefendinin
1930 §anayi Kongresine verük]eri rapordur, Bu
rapor meslek öğretimi için 1924 tarihinden 1930 ta,ihir" kadar Devletçe 3.575.342 Lira harcanüktan
sonr& bu aları.da daha neler yapılacağrnı ve önceden neler yapılmrş olduğunu da gösterecek nitelikteclir. En önerrı_li yönleri
«Sanat Okullarrmızda hili süregelen ve hijkümetçe temelden değiştirilmesi ve iyileştirilmesi düşl:ıÜen iki önernli kusrır vardrr ki, bu okullardan
yararlanmayr hemen sıfıra inürm§tir
B; okullara ancak fakir, iyi beslenmem§,
L
ve yetenek bakımından çok geri ço,
zeki
çoklukla
gönderilmiş ve burjuva srnrfi ile hali vakti
"r1.1*
yerincte işçi ve esnaf sınıfinca beğenilmemiş ve ço:

:
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cuk gönderilrnemiştir. Buna göre sanat okulları arıcak çok yoksııl, kimşgsiz ve zonınluk yiiziinden okula
gönderilen çocuklan barınd:rabilmiş ve memlekete
sağladığ yıı.ra.r trıek sınırtı olmuştur.
2
Sanat olıullarının verimini ve mem]ekete
ylJraıııu- engelleyen öteki nedeıı, hayatta yararlı pek
8,z şcg okutulması ve okutulan, öğetilen bilginin de
yanlş ve yetersiz metodlarla ve sanah, sanat öğretmesini az bilen öğıehnen ve ustaiar taşafındaıı okutu]mesıür.
Na,dir beyefendinin ratrıorunda şaıayiin Avnıpe ve Amerika'daki dunı:rııınu gösteren ilginç bilgitere değiımek istemiyonım. Yalruz bu bilgiler de
mesleıh egitimi örgütiinde sonımlu ve göıevti bir kişinin sözleri olara.k incelenmesi gereklidir.
Nadir beyefendinin raporlannrn son txiti.imü
meslek okullarında ne bigimde düzenleme yapılması geıektiğni göstermektedir. Bu arada 1930 yılına
ka.dar bu işte yapılan hatalar da (sözgelişi Avnıpa'dan getirilen öğıetmenter sonrnu gibi) gösterilmek-

tedir

:

a) oİlk

düşündüğümiiz şey memleketimizde
süregelen çok kusurlu, hatta yayılrnası zararlı sanat
diigenini çağtlaş hale getirmek için, bizde usta"sı oImayan sanatlara Avnıpa veya Amerika'darı uzmanlar getirmektir. Uzman seçiminde çok titiz ve dikkatli dawanaraJr bazan olduğu gibi işe yara,maz
edaJıla değil, olarıiartn en iyilerini getirmek aına-

cımıı olııalıür.

b) İkinci nokta, progra.mlan değiştirerek çocuklarımrza özel bir sanat göstermek, fa^kat onu
batı memleketlerinde yiirütüen en uJrgun biçimde
vermektir. Örneğrn marangozluk öğrenen bir öğrenciye ne olur ne oLmaz belki gerekir diye bir de ilizel
motörü öğretmeye kal}ışmıyacağız.
c) Üçüncü nokta, öğrenciye sanat öğretimi
106

için geırckli olan ğitimi ve duyguyı veımek- İyi

resim, iyi ölçü, iyi işçilik gibi esaslara bir de sarrat
doğruluğu, sanat a.şkı ilöve edilmek l6,zımdır.
al) Dtirdi.incü nokta, öğenciyi yetenekli ise her
sınıfta.ıı ve hatta daha yukarı srruftan seçerek, sanatın utaııılacak, f,di bir meslek değil, kişi ve memleket için çok yararlr ve onı.ır verici, sosyal göriiniiş
bekıınurdan bir banka memıırluğu, bir orta tüccarlık diizeyinde bir meslek olduğu inancını veımek ve
bunun getektiıdiğ kolaylık ve onur verici etkileri

ha"arla.ırıa"ktır.

e) Okullarımızın donatımrnı, öğletim ara4lan
geıeksinimini karşılayacak ölçüye getiımek, eksik
olan kitaplan öğretim mğtodlanna uygun olaııaJr haarlaırrak ele aJrnmasr geırkli bir §ür.
f) Amerüalılar, bütiin okı:llarında uygııI,aııan
spor, sağlık ve temizük gibi konıılara sa^ııat okulları
için büyük bir önem veımektedir. Biz de bunu önemle

uygula^maya çatışacağız.

g) §anat okııllarımızın iyi yetişmiş son sınıf
öğıencisiyle çıkışlrlarındaır önemli bir t*iltimiinü okulun bir tica^ıethaıe diizerrinde işleyecek atölyelerinde
çalrştırarak hem iyi iş çüarmak, hem de yetişecek
öğıenciyi hayatta sanat çatışmatarına ve ticaıet fikirlerine alıştııtnak aınaclna yönelm§ bıılunuyoruz.
h) Sanat okullarında ilerde öğretmen olabilmek için Avnıpa'nın iin]ü okullarına gönderilmiş 63
öğrenci vaıdır ki, bunların da döndiiklerinde okullarımızın öğıetiei sücü çoğaJmış ve yabaıcı rız[ıaı],lardan beklediğmiz yararlar önemli ölçüde artınış
ola.eaJrtır.

i) Saııat okııllarımızın öğettiği sanatları çeıırenin ve ütiyacın önceliğne göre uyguleme}n da
di§ünüyonız (1930 Saıayi Kongresi, Raporlar, T\ı
tana.klar M.İ. ve T.C.)
Nadir beyefendinin raponında dğnilıneyeıı yön106

leri içinde bulı:nduğımuz gerçek dıınımdan öğrenmek miimkiin ve kolay olduğu için bıırada söz ko
nusu etrıekten vazgeçitmiştir. Raporda sanayi okullan dtizeltilmesine iüşkin fikirleri, datıa önce okuduğımuz uznanların fikirleri ile kıirşılaşıtımayı da
okuyıı.culara bııaJnyoıı::rı.

lidir

Soa&t Okullarımıza iizgü şu hiiktim de pek önom:

«Teırrelleri Mithat Paşıa.'nın eliyle atılmış ve o
z&ınan 5/apılmış olan saı,at okullarımız, itiraf etmeli ğ ulusumuzıın hiçbir zaınaJ} sanat ihtiyaç ve
gere&leriyle giiniin geıek ve ihtiya4larına üygrın bir
haJe getirileneırıiştir.. .
Sanat okulları seçmişt€n nasıl gelm§se gelmiş,
haıranan milyonlar ıılusa yararlı sonuç vermemiş
lerşe onu da diğerleri gibi hariyle bırakaıak, biz,
ııaı:atınağa karar verdiğ:miz tiirlü biiyük sanatlarıIn:r]a uyarlı, giiniiJt gerek ve ihtiyaçlarına uygun,
devletin denetim ve yönetimi altında sanat okullannr yeniden yaratnğa, açrk olanlannı da o haJe ge
tirme znnındaynz.» (Hakimiyeti Milliye, 1 Maıt 1933,
Ilasta.monu Milletvekili Tahsin).
Burada meslek %İtimi konusu ile uğraşaır Mil,
U Eğitim BaJranhğl Genel Miifettişlerinden Hilmi bş

yefeııdinin değerli araştıı:rıatarını da hahrlatmayı
lraıarlı bııldum. HiJmi beyefendinin raporlan Milli
Eğitim Bakanlıgı MecmuaJarrnda ya5nmlaıımıştır.
Milli İktisat ve Tasarnıf Cemiyetinin sa^rrayi ve
zoıa.at kongreleri adr altında yoğunlaştırfuğı çalşma_
ları bğeııi ile a.rılatmak yerinde olur. Çalışmalar bütün a5rnntıIarı ile lrongre tutanaklarrnda yayımlanruştır.
Milli Eğİtim Bakanlğındaı başka bakanlıklann
emıintte bıılunaı meslek egitimi kurumlarını inceienelı de pek yararlı oluı,ıiu. F'akat buna kitabın hac-

tüı

mi etverişli olmaüğ için buniarla ilgili bilgileri yazık
ki verememek zorunluğu karşrsında katdık. İeıde bu
kitabı daha geniş bir biçimde tekrar bastırınak olanak ve firsatı bulunursa söz konusu kurıunlara iliş,
kin bilgiler de verilecelrtir. Şimdilik yalnrz genel dunım]an g<isterilm§tir.
Yine burada, zevkle bir yönü belirtmek yerinde olacaktır. O da, idealist Cııııı}ıuriyet Hiiküme,
tinin gerek genel öğretime ve gerek masle.k öğretimine -mem]eketin mali güciine göre- büyük ölçüde
bir iidenek veırrı§ olmasrdır. Aşağtlaki çizelgeler
bu durumu aynntılan ile ve raka.mlarla gösterecek
niteükted.ir. Gelece]ı kuşa.klara bile kusursuz bir ideal ve enerji önıeği olabilecek bu parayı sistemle ve
progrımla harca.mş olsaydık acaba daha giizel sonuçlar a]a.naz mı idik? §orıısunu da hahrlama,man:n olanağ yolrtur. A,slında bu noktaya ükkat edilmesi gerettİğlni, G\ımhuriyetin kunıcıısu, daha çok
önceden hatırlatnışlaıdı.
Şimdi, ileriyi pek mii-kemnel gören Büyii} Ga,
zi'nin Milti Devletin kurıılışunıın ikinci yılı sonunda
Büyiik Millet Meclisine, geçen yıl hesabını verirken
milli yönetimin MiUi Egitim ilkelerine ve bunlara
veriien önemi belirten sözlerine ükkatle balralım :
«Iliikünetin on benekotli ve on önemli görevi Milll Egitim işl€riilir. Buntlı ba,şaıılı olabilınek için öyle nir program izlemek zorunılıyız ki, o progran
mill€fu;rin bugiinkti ilurumu ile, sos5ral, hayati ih,
tiyacı ito, çovronin koşıılla,rı ile ve çn,ğın genoldoriylu tu- orunal, vo u5rumlu oisrın, Bunun için büyiü
vo fakat haya,Ii, tanşık önerilerden sşrnlarak gençoğ görerehbalcnak vo elle değıınek gerekir,
«Bir taraftan cahiltiği yonmoyo uğraşrrken, öte
taraftan da momleket evladını sosyal ve ekonomik
İayatta çnJışarak otkili vo yaraılr olabibnek igin zo108

runlu olan temol bilgileri pratik bir biçimde ıreoınek
metoilu eğitimin aırract olmaJritır.»
<«Efendiler; uygax ve çnğitaş bir topluınun iıilim
ve eğit'n yolımila yarnız bu ka,dariı yetinemeye@i
kuşkusııztlur. Milli bilincin gelişimi vo bu yottlıın liyık olduğu uygarlık a§iama§ına yükselnesi, doğal olarak yiiksek meslek ailamlarını yetiştimektg yg ınilli
kiiltiiriimiizii yiikseltmelde olırr» (Tarih C. rV. T.T.T.
C. neşriyatından).
Cum}ıuriyet dönemi geneI eğtiminin başarıları
en iyı bir biçimde Tiirk Tarihi Tetkik Cemiyeünin
yayınladığ tarihlerin dördüncü cildintle yazüdır. Buı,ada yalnız cumhuriyet dönemi eğtiminin altı yıl]ık oku], öğıetmen, öffenci durumunu gösteren bir
çizelge ile, bu aJtı yıl içinde genel eğitime Devlet
tarafindan ha.ı.canaır paıayr gösteren başka bir çirnlge gözden geçirilecektir. Bu arada meslek okullarınrn genel drırumlan da öğrenilebilir.

Noi: Yukarıda sözü geçen çizelge kitabın sonuna ekien-

niştir.

,
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iş vı MEstEK rğlılrııiııirı

vı ııılrrıiĞi
r)

Genel Görüşıler

a)

nıvıRcı

:

Amacı ve Niteliği: fu ve meslek egitiminin
öıgütü meslek fikrinden
geliştirilmek
zorunludrır.
Bugiin meslek
çıkanlarak
denilince, bir.iıısanın bir mesleğ yapabilecek 3ıaşa
geldiği anda^rı başlayarak, yaşaıru siiresince, belli
bir işi kendisine ça]rşma aJaıı yaparak toplum içinde
§ yaprıaslnı ve bu yoldan kend.i ilgi ve yeteneklerini geliştirerek, kişiliğini yüceltmesini ve yaşayabilmesi için gerekli değerleri kazanmasrnı anlarız. Şu
losa deyimden 69 ahlaşılaca$ gibi, meslek kaırı"a"ırır
karmaşık bir anlam, büyük bir önem ve gen§lik kazanmrştır; belli bir mesleğe yetenek, meslek eğitimi almak, meslekten zevk du5rmak gibi kişiükle ilgili ğeler, ekonomik sistemde, devlet hayatında, zihinsel ve a}ıl6,ksa1 kültiiı alaırrnda belli bir mesleğin
önem ve değerleri, değşik meslek adaınlannın oluş
turduklan meslek denıekleri, tröstler, karteller, ticaret te sanayi odalan, meslek gnıplarının haklan,
toplum ya§üamJna etkileri gibi bir çok olaylar top
a.ınacı, a,ıılamı, görevi ve
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ı
lunsal olaylarla _ve tümüyle somut züinsel aıılamlar taşıya.ıı öteki olaylarla itgiliür ve bütiin bu
olaylar, keııdisine bir meslek seçmek zorunda bu-

lunan, hattö seçm§ olan bireyin iizerine değişik etkiler yaparlar. Bugtinkü meslek fikrinin öziinü bir
yandan iş, başka bir yandaıı da bireyin §e karşı
alü$ kişisel drrrumu belli eder. A. Fischer'in görüşiine göre : Gerçek odur ki, insan her an her ge,
lişme aşaınasında bulunduğu dönemleırie §i bir zorunluk ve bir gereksinme olaraJ< duymuştur. «Psiko
lojik bakımdan düşiiniiliince görülür ki, insan; uğraşacağna, üdişeceğine umuffıamaz bir durum alanak, yorulmayank tatsıdrklarla karşılaşmıyarak,
hayati zevklerinden yararlarımaya daiıa çok eğilimlidir. O, hayatıru sürdiirebilmek için, plAnlı bir biçimde iş yaparak, doğanın verdiği ürtinleri toplamak, değerlendirmek ve pıııa lıazanmak gibi doğal
ve toplumsal zonınluklar karşısında kalmamış olsaydı, hiç kuşkusuz hayatrnr rahat ve zevkli bir
rüya gibi geçirmeyi yeğ tutardr. Bununla birlikte
her insan, biiyle bir görüşle, kendi hayatrnın pek az
bir arıında da olsa bir siire iş yapmaksızın rahat
etmek ister. Nitekim cennetin niteliklerinden söz
edilirken orada bir de «§. ve güQ» olmaınasr anlat,lır. İnsanlar da böyle bir hayatr ideal olarak benimserler.
Bu aılayışın karşrtı başka bir güçlü görüşiiı
ııarlığını da ıınutmamak gereklidir. Ve bu ikinci
görüş da}ıa doğal gibidir. Çiinkü bu anlayrşa göre do
insan, daima çalrşarak bütün zihin ve beden güçlerini gel§tirenek kendisini sevindirici bir mutluluğa
kavuşur. O; iş, oJrun, spor, oyalanmak amacı ile yahut bir alnacl gerçekleştiımek diteğiyle iş yaparak
doğaya, başka insanlara egemenlik sağlar; yaratıcı
§ meydana getirerek kişıligüni geliştirmek ve insanlığın yücelmesine hiz-met etmek zevkini tadar.
i
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Bu görüşü pekiştirici ve a4ıklayrcı ör,lıeklerle

dolu, Fransrz bilgini Prof. Papillaut tarafrndan yazrlmış «DoğaJ Zevklerden Maırevi kişiliğe doğru» adındaki pek <ieğerli bir yaprtı, Antropoloji uzınanı
Doktor Şevket Azlz Bt. dilimize çeürerek, Tiirk
Antrepoloji Dergisinde yayıınlarnaktaür. Çok bilgince yaanlmış olan ve çok giizel bir dille çewilmekte
bulunarr bu yapıtın yaak ki -tiimü çevrilmediS içinburaya önem]i böliimilnü olsun alıp koyamaüm. Oku5ruculara değeı{i yapıtr okumalannr önemekle yetiniyorum.
Göriiiüyor ki, bu konuya irişkin birbirine karşıt
iki görüş bıılunmaktadır. İkinci görüşiin birinciden
çok da}ıa süçlü olduğunu tekrar etmek zon:ıiuğu
vardrr. Çiinkü ilkel toplumlaıda olduğu gibi, işten
beklenen sadece maddi hayatı sÇlamaJ< olsaydı bugünkü insanlık gelişimine. ta.nık olamazük. Özellikle giiniimiizde, iş yelnı,.- kişiseü ve maddi yaşamı
si,irdiimek için yapılan bir çalışma bigiminden çütr; iş, insaılığa değerler kazanfurmaya yarayan bir
uğraşı hatine geldi. Onun içindir ki, iş ve meslek,
fulşanlı} aırıaçlanna yönelik kutsal bir uğraşı oldu.
İşin bu hale gelmesine muhakkak ki insaJıtü taıihinin itk çğlannda Mitolojinin ve dinin çok etkileri oldu. Çiinkii kiiltiir tarihi olaylan arasrnda insaılığı yararlandrıına alnacı ile yapıları en büyük
ölçüdeki çalrşrnalan ve bu çatışmatardan doğan değerleri, din meslek fikrinin bu ünsel nitelikteki kö,
kiinü toplurnlaıda bile hf,lö göırnekteyız. Dinlerin ge_
lişmesinden ve devlet örgütiiniin genişlemesinden sonra ortaya çrkan sosyal ve siyasal meslekler, uzun
yıllarla anlatılabilecek taıüleriyle, insanlaı iizerine
değişik etkiler yaparak, § ve meslegın bir yarrdaıı
sosyal ve insancrl bir niteük kazanmasrna, öte yandan da kimi mesleklere girebilmenin ancak ve tiimden
kişisel rastla.ııtrya bağ,tı olduğu haJrlnnda oldukça
|12
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geniş bir kanı uyanürmıştır. Ve uzun siire insanlar bir mesleğ seçmek için uğraşacaklan, kendilerini
o mesleğe hazırlayacakl,arr yerde kaderin kendilerini
siirüklediği işe katlanmaya r:az,ı olmuşlardır. Ancak
yüksek ktllttir hayatına kavuşabilen toplumlardır ki,
dinsel, geleneksel, sosyal nitetikteki bu mistjk inanışa tutsak otmıyarak, bir insanın kişitiğine uygun
bir meslğ seçebilmesine yardrm edecek örgütleri
kurup o mesleğe, gerçekten ve doğuştaıı en elverişli insanı getirmek yollaruır buJmuşlardır. Bıından
sonradır ki, bireyler kendi kişiliklerinin özelliklerine
uygun mesleği bulmak olana"klarınr kısııren olsrın elde etmeye başl,aırıışhr. Bu örgütleri yapa.mıyan milletlerde, meslek seçirni sorunu, bilinçsiz bir yönde
ve kaderin sijriiklemesine bağlı olaıak kalınıştır
Bu konuda şimd.iye kadar yapılan açüla.ıııaJardan antaşıJacağ gibi, meslek e$timinin konu ve
görevi eski za^m.aılardaki bigimde ve geleneksel bir
yönde kalamazdı. Onun daha gen§ ve derin bir anla^m kazaıması zorunluğu vaııiı. Bugtiıı meslek kavra^ııu en dar anla.mıyla atındığ 7,a]m4r. bile, bilime,
tekniğe, özel öğetime, iizerinde ua,aniığa vanian
bir becerikliğe, zatrnalt zarnan değ§en tiirlü meslek
çı-lışma.lanna, ör,etJe -seıxiş aılarnıyla düşiiniili,inceeğtsel bir çalşma gerektir. Bu görevleri yapmalr
bile -1ıedagojü a4ıdan fon-kılıngg,- senılğlğ kadar
kolay bir iş degildir. Giiniimiiziin yaşa^m. ilişkileri
ve ölçiileri diişiini.itiiıce tek tek zanaatlara özgü §lerin bile lonca döne.mindeki işier gibi biçim]eri belli, srn:rları çizilip saptaımş işler olmadılıIaıı, derhal aJdaşılır. Öıneğn; eski dönemlere oranla bugiin bir ğgmirginin bir gok şeyleri bilmesi, anla,nası
ye yapmasr gerektiği açıktır. Değişik avaıdaJık ve
makineleıdeıı yararlaıabilmek gibi. Marıngoz, di.ilger, duvaıcı ye öt€Fi meslek sahipleri de hpkı onun
gibidiı. Bir tilccnrın, bir rençberin, oıta bir teknis-
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yenin, herhaıgi bir §te çalrşarı bir memurun, sosyal
işlerle uğraşan bir memrırun, §leri de alanlaıı bakımrndan genişlemiş, güçleşmiş bir haldedir. Sonuç büti,in yiiksek öğretim gerektiren meslekler,
büyiik hızla kendilerini uzmanlığa götiirerek, nitelikleııini sarsıan d€işiklikler göstererek, bilimsel ve,
rilere dayan,araJr, mesleğin geüştirilmesi ve uygrılan-

ması için yaıdımcı araçlar bularak, işletme a|anrnda örgüt değişikliklerine uğrayarak mesleğe hazrrlanma dönemi ile meslek çalışrnalan dönenri arasında olağaır yarrşmalar yaparak, ilerlediler, güçlü
zihin koşııllanna bağlanaıak başrıyla yapıları meslekler ha]ine geldiler. Bu durum d,olayısiyle bir mesleği öğrenmek, eskisine oranla daha kuwetli bir biçimde okul çalışmalannı gerektirir. Bu mesleğe hazrrlanma çalışmalarını kolay metodlara bağlamayı,
sonuç olarak örgütler kuırıayı zorunlu kıldı; gereç
ve aygıtlan tanıyarak }nırallar çıkarmak, eğe ve destere işleri yapmaJ< v.b. gibi basit alıştımalardan başlayarak kesin ve açık basit teknikleri öğrenmek, tipik görevler yapma.k ve yaprtlaı meydana getiıınek
gibi. Biitiin çalışmalar aJıIu zımıantla okumak, ya,z,
mak, iş resimlerini yapmak, zevkve sğla,ınlık prensiplerinin isteklerini gözönünde tutmak, fiyat ve
mesleld hesap yapabilmek becerisine bağlıdırlar. Bu
gerçekleri gözöniind.e tutırıaksızuı -geçmişte olduğu
gibi- göreneklere uyıılaııak bir mesleffn öğrenilınesi daha uyg:un olacağnı ve yıkarıda saydğımız ilkelerin meslek eğitiminin konusu olma.ırrasr gerekeceğini sarnınacaJ< hiç kiınse diişüniiiemez. Bugiın
diinyanın her tarafinda -yeteri kadar- amatör şoförler vaıdır. Onlar, otomobilin ne suretle hareket etürileceğini, makinede hangi kollan çevirince haııgı
viteslere basılınca ne gibi hareketJer olacağnr bilirler. Falıat motöriin mekanizmasından, iğili bulun,
tluğu fizik kanııılarından haberleri bile yoktıır. Ma.
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kinede ufak biı bozuktuk onlan derhal başkaiannın
yardrmından yararlanmaya koşturur. Bugtin tıpkı
bu şoförler gibi çatışan el zanatkirlanna da usta
diyemeyiz. Çilnkii bir ustadan, heışeyden önce, m
azrndan mesleğnin kuraJlarınr ilgilendiren bilgileri ve
hesaplan bilmesini isteriz. Sonuç şudur ki : MESLEKİ PRATtK çALIşIVIAYI, MESLEK1 tnonİx

vE BİLİMSEL çABA tr.n nn DESTEKLEMEK

ZORUNLUĞU vardır. Bu teorik ve bilimsel bı:iuşların türü ve saJrı§ıı meslekleıe göre, fizik, kimya, maternatik, biyoloji, sağlrk bilgisi, tarih, coğrafya, sosyoloji bilgileri gibi verilere, gnıplara aynlırlar.
Kuşkusuz, bu istek sistemli bilimsel verileri anlatan bir istek değildir. F'akat bu saydığrmız ögel*
rin her birinin sistemli bilimsel öğretimde önemli
rolleri vardır. ve
sonunda birey, bu bilgi yolu
iledir ki, kendi
düşiinebilip, hareket edebilen

ve sorunlannr
haline
bu yoldandır ki,

Hangi mesleğe
karmaşık mesleki

Bir usta

iyi bir

vatandaş

ancak ve yalnrz

bir usta haline gelebilecektir.
bulrınursa bulunsırn birey,
ancak kendi kendine
Teışine olarak o, eski yön-

çözümlemek
temi ve metodlan
hem kendisi hem de bağzararlr bir öge olur. Avnıpa'lı olduğu toplum
kendine özgü bir kitap kolda bir zanat
leksiyonu, basrnr vardır ki, buılan o meslekten o1mayaJr yüksek öğretim yapmış kimseler bile güçliikle anlayıp yararlanabilirler. Mesleğin teorik temelleri, dar ve kesin biçimlere bağlı olduğu dönemlerde, o meslek için ya|nız ustadan öğrenilen şeyler,
aınacl sağlayıcr olabiüyordu, pek az zarıarı|arda zor
luklarla kaışılaşüyordu. 19 uncu yi,izyılın başlangıcından beri bir mesleği öğenme olayrnı okul çalış
ması ile destekleme, krsmen hazırlama, atölye ve iş
yerini incelerne gereksinmesi duyııldu ve bu neden115

le ilk genel ve zorunlu öğretimin iizerine kurulan
mesleki tamaınlama kurslariyle, uzmanlık okullan
denilen meslek okullan kurulmasr zorunlu haJe geldi. Gerçekten bugiin bir mesleğn tamamen tlğenilebilmesi ve ona hakim olabilınek, !ünız. mesleki teknikleri bilmekle olası değild,ir. Ulusal ekonomik kavramr içinde bütiin sosyal ve ekonomik olaylar, birbiriyle öyle kaıışmış ve giıift bir hale gelm§lerdir
ki, bunlardaıı birine egemen olmak için behemehal
ekonomik bir eğtim göınek zorunluğu vardır. Onun
içindir ki, zafrıar.ırnızda mesleki çalışmaların özünü
-hatta en dar anlamına göre- şu ti,ir olaylar ortaya
çıkanrlar: Sa}ıip olunan mal, eşya ve kuruluşlarr yönetmek, örgütleırıek igin §letme becerisi, atölye bilgisi, ticaıi bakımdan düşiiniitiince hesap yapmak ve
defter tutmak, ödeme hesapları, aylrk, haftalık ve
yıllık ücret sonınlan; komşu txilgelerle iiretim alş
veriş ilişkilerinin koşulla:ı, pazarlar ve pazar nitelikleri, ticari iüşkiler yg qnla,şmalar, ulaştıma, kredi
vb. gibi. Bugiin modeın deni]ebilecek bir çiftçi -isterse kiiçük çiftçi olsun- 50 sene önce biiyük çiftlüleri olan köylüden da}ıa çok şeyler bilmek zorıında,dır. Kimyasal giibreler gibi yardımcr ögeler, toprağ verimlendiırıe, mekanik güçlerden yararlanma,
Ziraat Bankası gibi baııkatarla üşkiler, Zira.at Botsaları, di.inya nraat piyasalarını izlemek sibi. Bagtmsız küçiik zaıatkörların, küçii.k ustaııın, hatta paıça
ticareti yapan gezglnci gaf,lglnın bite bugiinkü hayatta tutunabilmesi de o kadar kolay değildir. Aylıkçı
ve işçi dıınımıında olanla^r bile -basit bir biçimde de
olsa- ekonomik hayatın genel yapısını bilmeliür ki
hayatlannı yok pa}ıasına hşkaiarına gatarak tutsa]ı
düzeyine düşmösirıler. Ancak biiyle dawanmak koşuluyladrr ki, tiirlü mesleklene bağIı vatandaşlar;
mesleki ha.klannr, ekonomik varlık]arrnı koruma kurallannı, iş taıife ve kanunlannr, mesleki birlik]er
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kuıma zorunluğunu geıçek bir ütiyaç olarak göreceklerdir. B«iyle dawanmakla da, lıazancın az oLduğu zamanlarda, ha.stalık başgösterdiğnde, bir kazaya ığranilarak sakat kaImüğl anl41ğg,, ihtiyarlık
döneminde, meıııieketle kişisel ve genel ilgi de kesiiemez. Giiriilüyor ki, modern ekonominin hayat koşulla.ın, orta çağ uykusundan uy€uımayr gerektirir.
I(ıyleıdeki, kentleıdeki fakir[ğin, sefaletin öniino
geçmenin de tek yolu budur.
Sanatta na.srl her gerecin keııdisine özgü bir yanr, bir şiiri varsa, tıph onun gibi, ekonomide de
her ş ülriiıliin, her meslek gnıbrrnıın kendisini belirleyen bir özelliği, kendisine özgü bir ahlö}rı, deneyleri, beceriklilikleri, eıdemleri vardır. Uygarlık
tarihiyle uğraşaı tarihçiler pek iyi bilirler ki, e-ski
dönemlerin iş çevreleri keııdi zihinset -a,hlöksat havasr iginde, basit bir biçimde oluralrla, }ıeraber, anlamlı ve sğla^ırıdı. Çırakların ve kalfalann meslek
aşkr ve ahlelu, ustalann aile çevıtsi denilecek yaşantısr içinde gelişiyordu ve ydnız § hayatı içinde
kalmıyordu. Genç çırağn kişisel hayatr da -atölye
lerde, ticaııetiıaneleııie, evlerdeki- kendinden daha
yaşlr ve tecrübeli kalfalarla ustalann yaşa,ru ile
ilgitiydi. Tıpkı çıraklar gibi ustalar ve kalfalar da
temelü bir diizene, okuldrşı eğtime, aydınlahlmaya
ve sorumluluklara bağlı idiler. Mesleki bir dayanşma
mesleklerin bütiiı üyelerini birleştiriyordu. Sııf kuraliarla saptanmrş bir hayat di,izeni bütiful mesleklerin üyelerine toplıım içinde onurlanabilecekleri du,
rumlan ve haklan sağlıyordu. OnJar sılrı din ve eko_
nomik yararlan dolayısiyle içinde bulıındukları topluma bağlanarak tıp}u din ve meslek görevleri gibi
vatandaşlığa ilişkin görevlerini de yaparak sünrük
hayatlannı büyilk bir huzur içinde geçiriyorlardı..
Bir mesleğe girmiş olmak yaalı veya geleneksel kanunlara göre haıeket etmeye en önemli neden oluLLI

yoıdu. Böylece siirekli olaııalr meslek aılayışı ve
meslek aşlıı da gelişiyoııttu. Eiiylelikle usta okulu
dmilebilecek işyerleri cte kunılmuştu ve bu işyerleri kendilerinden sonra hayatta iş sahibi olarak kalacak kuşakları -o dönemin koşııllarrna göre- özerıerek yetiştiriyorlardı.
Oysa bugii:ı sorun o kadar kolay ve basit degildir. Özellikle büyilk kentleırie. Bu sözlerle iş ve
ekonomi hayatındaki ailaksal yararlann, gençüğ
eğtici karakteri bulunmadığnı aılatmak istemiyo,rr. Ştlpn"sl, meslek aş}rı, bir mesleğn üyelerini bir
birlerine bağlar. Bu, siyasetçilerin, tarhşmalaııia ayni partiden olaıların birbirlerini tutmalarıııa benzeüı;biıir. Fakat iş disiplini, -bugiin bİle_ igtenliS gözöniine alrnrnca, parti disiplininden da,ha kuınzetlidir,

işin ve mesleğin verdiği kutsailık, ba§grı ve
soruırı]ı:luk duygularııu, en raükal siyasal görüşler
bile kolayca saısarlaz ve değ§tiremezler. Çiinkü gerçek bir İşçi veya meslek ad.amı herşeyden önee işi,rl lvl yapmayı ve bu yoldan hayat diizeyiniyiüseltİş adaınrarr genellikle az çalışarak
-"vl İ.tlşll"tl".a^ırracından
başka, derin,nlaırrda ahko--ak
çok
lal.*rl duygulaıla işine önem vemek, böylece baş
kaiarına İ,r"Or* etmek de ister. Bir toplumda eğer
herkes az çalışıp çok kazanmaJı veya kötü bir oJrunta büyiik yararlar elde etmek hırsı gibi oluınsuz
dawanışlar peşinde koşacak olrırsa o zaına&, top,
lıım bireylerinin bu ahHk drşı dawaruşları siirdüreı"ek yaşayabilmelerine olanal< ka|ma,z, Çüıkü toplum çökiip gider.
Eğitimin mesleksel - ahli.ksat yönü hiç kuşkusuz -öİellikle giiıiimiizde- bir çok ka,ıışık ve karşıt
göri§lere Uağlıdır. Çatışan ve blr mesleğe girmiş
irlrom insanların ttlyilt bir çoğunluğu kendilerini,
nala l.Urnın emirlerini yapmağa, memur, kaderin
eünde bir oyuncaJr, sosyal ve siyasal olaylaı kar-

insanla^ı,a
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şı§ıında aciz sanrla^r. Bununla beraber emek, dayanma, doğruluk, sonımJuluk gibi kutsal duygulaıın et-

kisinden de kendilerini kurtarama-zJar. onlann karakterlerini atasözlerinden, edebiyattan, masallardan,
kiiitür tarüine üşkin incelemelerden anlamak d.a
pek süç dğildir: 1) Her kim ki işinde saük olmaz
insaıı demek ona löyık olııaz (Ziya Paşa, Mukaddemei Harabat), 2) İşın bilen, eşin bilen, aşın bilen
fa]rir o]maz, 3) Bugiiniin işini sabaha kolma, 4\
Kalan işe kar yağar,5) Emeksiz yernek olmaz vb.

gıbl

İşçı bu ahtöksal fikirlerle birükte en bağrnaa
ewen ve hayat göri§leri ile de karşılaşır. Gilniin
olayları, § arkadaşlan, ba.sın, iiretim ve tii&etim
sorunlan dolayısıyle o da, sosyal politika, sigorta,
sendika, grw v.b. gibi kawa^ıria^rr ve sonunda işçilerin bağlı olduklarr siyasal partilerin diinyada ve bir
toplum hayatında op.adıklarr rolleri anla.maya baş,
lar. Bugiinkii karmaka^ınşrk hayat ilişki ve olaylarr
kaşısında en basit adamın bile bilinçli ve kendine hakim olabilmesi -büyük babalanmızın ytizyıllarca öğreıımeye hiç gerek görrnedikleri- bir çok şeyleri bilmesine bağlıdır. Bir insanın, işinin ve mesleğinin başında kuınretli bir biçimde durabilmesi -aile, okul,
atölye, işyeri, meslek bilgisi, sosyal yardım örgütle,
ri, mesleki bilinçlendirme biirolan gibi- bir çok kuruluşiarın birtüte çaJışrnalarına bğlıdır. AncaJr bu
yoldandrr ki, o insaıın ekonomik hayatr sağlamlaşr,
ve mıütaç olduğu zafrLan yardım kuruırılannda,n yararlanabilir. Bütilıı bu işleri toplu ve plönrı bir şe_
kilde yapabilecek olan tek kuruluş, eğitimcilerin yönetimlerinde bıılunacak meslek okullarıdır. I{atta bu
görevlerin önemli Ulr ttlltlmtl de giiniimiiziin genel
işini yiirüten okıilarda başlatılmalrd,ır, Onun
"giti*
içindir ki, modeııı ekonomik hayat, petlagoji d?,-:
da btisbütiin başka bir anlayış yaratıruştır, Genel
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eğitim okullan bireye sadece yazırtak - okumak öğreten, onun genel k'ütiirfintin yükselınesine yaıd.ım
edeıı okullar biçiminden çıka.nak ona, hayatın anlaınını öffeten kurİıluşlar haline gelmeye çalışmak.
tadırlar. Bu sözlerden -bazılannrn zanneükleri gibieğtim kunıluştannın yönetimini, ekonomik işlene baftınıa14 bıralrmak geı€ktiği gllnmı gıkarıImrnrJıdır
Okııllardaki atölyelerin, o!ıuna salonlannın, beden
egitimi yerlerinin, yardım sandıklarrnın laboratuvarların, öffenci öıgütlerinin varlrk nedeni de budur ve
buıılar, eğitim kawa.mının ne kadar yeni bir aşımaya geldiğni a,ıılatnaya yeterlidir. Bütiin bun]ara
karşt sermaye ile emek, patronla işi ara.sındaki
korkunç çekişmeyi tarih göstemektedir. Bu geLjşme ne 7A,Inaİ]" ve na.§il sona eı.ecektir, buılaıdın
hangi§ diğerine yenik çüacaktır? Bu konu şimdilik bir sonı işaretidir. Geriye, hayatrn çeüşkisiz geçen dönemierine döniilemeyecğ için bu çekişırıeye
tanık olmaktaşız.
İnsarrlarr mesleklere a5nrmaksrzın bir hayat süri.ilmesi ve yöneülmesi miimki.in olmaüğ gibi, hxiyle
bir yönde atılaca.k her adı:rr da geriliğe ve ilkelliğe doğru gitmekten başka bir sonuç verrniyecektir. Geçmişte olduğu gibi güniimiizde de «Kuwet ve
baskı bir şeyi çöziimlemez, yalnız alıul, sabrr, özverı
yani eğtim her şeyi yoluna koyar» İşiler güçlü
bir tepki ilö diinyaya yeııi bir diizen vererek, biıdenbire ve derhal büyiü başarılar elde etmek istedikleri zaman da aldanrrlar. Çiinkii onlar, ekonorıik mekaniznaya egemen de olsalar, herhangi bir biçimde
gene çalşmak zorundadırlar. Ve o zaman yapmakla
yiikiimlii olacaklan işler bugünki,inden ne başka türlü olacaktır, ne de daha az. Büytik ölçiideki değerleri tek başlanna elde etmek peşinde koşanlar ve
bunda geçici bir za^ırıarr için başarılı olanlar da kuvvet ve baskr ile başkalarını tutsak gibi çalıştırarak
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rrzun si.be böyle bir hayatı yaşaııak istedikleri zaişiler gibi alclanırlar. Hayat bir M,tüm
ins8nlaı,6,, kardeşlerind.eıı bir halruan siiriisü gibi yararlan,anlaıa uzun si.ire olanak taııımaz. Tarih-bu göriişü doğrulayrcr olaylar kolleksiyonudıır. Bu bakımdandır ki, giiniimüzde eğitim meselesi ve işi de pek
karışık, yorucu ve i,izücü bir dunıma gelıı§tir. Özellik]e meslek eğtimi şleri.
Yukanda di§i,iniiien genişlikte bir meslek ğtimi pek yerinde olarak yaJnız gençlik dönemine özsii değildir. AiryInış terimierle anlahlmak gerekirse, o, genel eğitimin bir trnıçasıd:r. Daha gen§ ve
doğıı ıöylemek isteııiline, eğitimin bütiin örgüt ve
uygulamalan insaıIarın meglek özgiirliikleri ile meslek €itimi karnanı aıasında.ki aynlıklar veya kar-

man tıpkı

şıtlıklaı teoride ve havada kaIır. Geıçekte ve ıeel
hayatta böyle bir aynlık yoktur. Bazn göri§lere göre ğitim çaJşmalan, mesleksel ve genel nitetikte
eğtim diye ikiye aynlır. Nitekim onun için de bu
kitapta şu tiimceye gelinceye kadar bu biçim söder
geçmemiştir. Halbuki soyut ve geııel nitelikte bir
eğitim yoktur. Onun niteliği, türü ve derecesi her
zaman ve yalruz bireylerin uzmaıüık ve meslek güçlerinde yansrmaktadır. Meslek ve iş, eğtimin bir sonucu olarak alrnrnca bir insanın yeteneklerini belli
alanlaıda kullandığınr aıılaıız. Bugün eğitirnin en
önemli görevlerinden biri; ekonomik ve sosyal hayatuı çmberiyle çewilmiş olan insanla iş ve meslek
kaderlerini yeniden birleştirmek olmalıdır.
b) Meslek eğitimi zamau: Meslek eğitimi almanın zagnAr,l, bireyin mesleki öğrenmeye elveııişli
olarak gelişen ruhsal aşaınalarrna bağlıdır. Bununla
birlikte yüksek uygarlğa kavuşabilen uluslarda genç,
lik eğtiminde olduğu gibi meslek eğitimi de yeniden

'*"lHr*İ'"TXegişit yaşıarda

-beden, ruh

ve

zihin
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balımından gelişerek- bir meslğe hazırlarıma döneminin alıştımalarını yapabilecek bir hale gelirler.
Bir mesleğ öğrenmeye yetenekli bir hale gelmek,
bireyin ruhsal -fiziksel genel gel§mesine bağlı olduğu gibi, o meslek tiiriiııe, derecesi:ıe ve yiiksekliğine de bağlıür. Bunurıla birlikte şimdiye kadar
yapılan araştrrmalara göre geıçek meslek yaşı gereksinmeler, okrıl örgütleri de önemli rol o3marlar.
Mesleki oyunlara çocukluk döneminde başlanmasına karşrn, ciddi meslek hayatr gençlik döneminin
sonlannda başlar. Mesle}d oyunlann erken baştaması da önemli bir eğiüm olıayıdır. Çocuk böylece iş
yapanlara dikkat eder, ilgi gösterir, onların yaptıklarııı yapar ve onun bu hali kendisi bir mesleğe
girinceye kadar siirer. Gelişme çağında bulıınan insan yawluıu böylelikle kendi }gııdini farkında olmaksızın bir mesleğe hazrrlar.
Son iki yüzyüık genel psikoloji, son zamard,arda
gelişmeye başlayaır § ve meslek psikolojisi bize çocuğun mesleğe ne biçimde haaırla.ııdığru gösteren
bir çok araştın ve beğeler sğlaınıştır. Çocuklann,
bulrındukları çewede göıdiik|eri zaııatçıIarı, işçileri,
polis, jandarma, asker, gibi görevlileri örnek atarak
oynadıkları oyıınlan ansımaJı yeter. Bu tiir oJrun ve
uğraşrlarda meslek istemi saklrdır. Gerçek hayat çocuğu bir mesleğe hazırlaırıağa en çok başanlı olan
bir okul demektir.
Bireyin, ilk gençlik döneminin başlangıcında meslekle ilgisi yine oyun,biçimindedir. Psikoloji açısrndan düşiinii]iince, gençlik döneminin temel olayı
kişüğn doğuşudrır. Bu dönemde birey kendine döner, di§iiııcelerinde ve duygıılannda bağmsız ol_
maya başlar, çocukken bğlı olduğu dawaışlaıdaıı
yavaş yavaş kurtııImaya gırişır. Aıa baba ve aile
ç€vresinin bağlarınd.an kurtulma^k, bütiin d§ otoııiteleıe dinenmek ister, güçsiizlüğe ve elinden bir şey
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gelmemesine kaışın ?,oı ye baskıya karşı koyaı,
kendi egemenlik g,|anınr çok geniş görür, özgiir olarak seçtiği bir dosta, bir kılavuza bağlaııır, bh
birüğe üye olmayı ister, hayatta etkisiz bir dunımda kaimak istemez, daiıa çok etkili ve sonunluluğuna kendisinin de katılacağı bir hayatı özler. Bütiin buıılarla birlikte keııdisi için artık bir meslek
seçmek zaınaıırnrn ya.klaştığınr da aı!ar. Bu istek
o dönemin karakteristik bir göriintiisü olan serüven
ödemi ile de kanşır. Onıın içindir ki, bu dönemde

çocukların gerçek, mesleksel yetenek ve başıarr olanaklarrnı -cloğru olarak- kestirmek zorl,aşır. Çifuıkii bu dönemin mesleksel eğlimleri tatlı bir duşiin
özleırüeri gibidirler. Bu dönemde bir biiliim gençler,
giiıtliik spor, filim ve moda etkisiyle tinlü bir strıorcu, filim yıld.ıa, diğer bir birlilmü de dewimci, yaratıcı, siyasal liderler olınalı isterler. Fakat gerçek hayata ablrp da bir § yapmak, bir meslekte
çalşma başla5nnca bütiin bu özlemlerin birer düş
olduğunu anlgrlar. Gerçek hayat ve tiirlü yaşıı^ma ge,
reksinmeleri hemen on]arın mesleki,eğilimlerini
d€iştirirler. Fakat onlar heşeye karşın heniiz
gençlik çağında olduklan için bu kez de dliıyayı
yeııi sistemlerle yönetnıeyi, kuırvetli bir halruan bilimcisi olarak yenilikler buJmayı, iyi bir adliyeci olarak feııalıklarr ortadaıı katdırmayı tasarlarlar ve
göze alırlar. Gençlik ve k§ilik kuweti onlan meslek
meselelerini yeııileştim.ek girişimlerine bile itekler.
Bütiin bu deneyler yapıldıktan sonra birey, sonrrnda
bir meslğe hazırlanmış bir hale gelir.
Psikoloji bilgini Chdrlette Biihler «Gençlerin
Ruhi Hayatı» (D§ Seelen]eben deş Jugendlicherı)
adlı kitabınd.a meslek lıavramınr ve psikolojisini incelerken çocııkların 14 yaşındaıı sonra mesleki eğ,
limler göstemeye başladrklarını, 16 yaşından sonra
da geırçek meslek hayatına girmek isteğinin gelişti7.23

ğni antatacak niteükte gençler tarafından ya.ztmış
aıu clefterlerinden elrnma bir çok belgeler verir.

Bun]ardaıı bazılarııu gözden geçirelim. S<izgelimi 15
yaşIJıı geçmiş bir erkek çocuğıın anı defterindeıı alınmış şu paJ§a :
.,.Ben artık seve sevine bir şey yapmak istiyonım. Bcnde şimdi çalşmak isteği vır. Yarın doğum giinümiin yıldönümüdiir. Onaltı yaşında olıcağım. Bu yaş oldutça yetişkinli§ gösteren bir yı§tır. Bu yştı insan bir şey olmıIı
Diğer biı erkek çocuğuı ınılş,pğaı1 .
Bugiin 17 yaşındayın. Oryıedi yaş. Ben şimdiye kadır
ne yaptım? Öniiınde kaç yaş dıhı vır? Ömrllmtlz 70 seıc
olsun haydi çok yaşıyalın da 80 seneye çünn. Allahım bına
bir şey yapacak giicti vcr.
16 yaşınr getmiş bİr kızın anılanndıı :
Öniimiizdeki yüar o Ladaı belirşiz, o kıdar ız ııınut vcrici bir görüni§te. Acıba ben i§tediğim mesleğe giıtbilecck
miyim?

1? yaşında bİşka bir bıın anılınndın :
Yararlr bir işin başında bıılunmaKan gelen duygular ne
kadar değerli oluyor, bitir mi§iniz? İhsanın bütün giinü işle
doludur. Ve öteki insanlar da bundan yararlanmaktadırlır.
Benim ülküm hiç kuşkusuz ııilr;ş değildir... Fakat bu işde
hepimiz için bir gereksinınedir. Onıın için dikiş ükiyorum.

I

Yazatr, 17-18 yaşından başlayarak gençIerin bir
mesleği ta.ırı aala^mıyla yapabilecek bir'hate gelınekle beraber, onlarda bu yaşlarda hayat korkıısu başladığnr, geçinme yüktiniin agırlığını duyduklarııı,
istedikleri mesleğe girememek bahtsızlısna uğradrklanru, okrılu sewnediklerini söylediklerini, olıımsuz yörılere sapmaJ< korkusu geçirdiklerini, cinsel
duygularının onların mesleksel eğiliınlerine etkiler

yaptğnı da belgelere dayaııarak

açıkla^makta,drr.

Şimdi bu vesikaJardan dikkate değer olan bir kaçını
daha gözdeıı geçirelim.
17 yaşında bir çocuğun anr defterinden :
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,Hayatımı kend,i gücilmle bigimlendirmek, kendimi ken.
Jim eğitmek, beniın için bir hıtkudur. Stirekli olrul çalı§ı,6larını göziimün öniinde görmcyi arhk istemiyorum.

.

20 yaşında bir kM öğııencinin arrr]an

:

Stirgıt ondan söz edilmesine karşın okula kuıyorum. Ço.
fu kez dersleriı giizel ve yiirtklendirici oldukları söyleniı.
Oysa onlar baştan aşağı ve tümü ttorik... En,fenası ben kendimde dayanabileceğim bir şey yapabilecek gücü göremiyo.
rum. Okul kiirsüsiinün bütiin giizetliğine karşın hiçbir şey
öğrenemiyeceğimi biliyorum- Ben büsbütiin başka türlü, tü_
mü ile başka şeyler öğıenmelr istiyorum.

den

17 yaşuıda bir başka erkek çocuğun defterin:

Satr giinü no kadar berbaÇ nı tadar uyuşu}, uc Ladar
durgun bir halde idim. Fakat şimü kendimde ne yaşam ş
vinci ve ne büyiit giiç duyuyorıım, bilseniz. Ben artü fıb.
rikada çalışıyorıın" çalşlyonım.
16 yaşında, nessam olmak istcyen çocut ana babasının isteğ iizerine yiit§ek öğetim yapmıIı zorunda kalıyor yc anı.
lannı şöyle yazıyor :
...Kaderimin göklerindı Lara bututlar var... Eayıta Lr.
şı isteğim kaybolmaktadır... Duygulu kalbim kapanıyor, ben
lurgun ve buz gibi soğut bir halc geüyorıım... Gördtlm H
iasan insanlara güvenerek hiçbir şey yapamız.

17 yaşında bir lnnn ınılarrndarr :
En sonunda ne oha} zorundı olduğumu biüyorum. Bı
hale kendim ğelnedim, ınnem beni bu halc getirü. Doiıtor
olaeağım. Öıce brııada tıp öğeneceğiın. Tatillerde ......... dın
cğitim ve sağlü bilgisi öğcnıneyc gideceğim. Sonra bir ıına_
tornım kurarak ilşanlığ fenılı]ılaı,ıian belAlardan kurtıı,ıoııÜe çal§acağm. Bunun için büyüt bir isteğin var. Bunrın için
çok sabır ve dıyannı 8crct olduğunu dı biüyonım. .A,llıh
bize kolaylıL verir.

lf,egleid inceleme yc ayaünlatna: Bu açıktıırıadan §oDra şru iki noktaııın incelerımeşi genekir:
1) Cıeçinmg hıyıtına atıJınıllı,,2) Meslek harratını

c)
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atılmak ayrı ayn şeylerdir. Geçinme hayafuna atılmak zorunda olan geııç insarı için, yaş kaydı koymaya olanak yoktur. Fakat meslek hayatrna girmek
txiyle dğldir. Bir gencin herhangi bir mesleğe gi-

rebilmesi, o mesleğe eğilim ve yeteneğyle çok ilgiüdir. Hatti bu eğitim ve yetenek sorununu bir mesleğe girecek kimseler bilernedikleri için ve bunun
bilinmesi meslek psikolojisi, iş psikolojisi gibi bilgileır,e bağlı bulunduğu için, Avnıpa toplumla.ıında
«Mesleksel Aydrııiabrıa Biirolan» ve «Meslek Memurluğu» üye aynca mernurluklar kurutmuştur. Bu
kur,ııluşlara başvuraı gençler, türtü görüş açılanndan incelenebilirler. Brrnun §onucuna göre de kendilerine h,angı ttir meslekleri seçıneleri yararlr olaca.
S anlatıtır.
Bwde çocuklann çoğu p€k küçük yaştan başlayarak iş yaııi geçinme hayatrna atıIırlar. Yukanda
açıklanan ti.irden mesleksel aydınlatmada bıılrrnacak
kuruluşlanmız heniız bııtuıımaüğr için, meslek seçmek çağna gelm§ olan yiizbinlerce Tiirk genci, şaş}un bir ikirciklilik d,önemi geçirerek, lıaderin kendile,.
rini sürüklediği mesleklere girmek zonunda kaJırlar.
Yeni fiirk ekonomi ve eğitim hayatının kunıluşu
sırasında, en çok önem vprilmesi gerekli noktaJardan biri de, hiç kuşkusuz, bu güçleri org.anize eülmiş bir hale getirerek kaderin bilinçsizce izleme ve
baslosındaı kurtarmak sonınudur. Bu tiir işler artık tıplu eğitin, sağlık işleri gibi devlet işleri olmuşlardır. Meslek eğitimi işi, baa ltimselerin saırdıklan gibi basit, kolay ve sadece beş on meslek
okııiu açınak gibi bir iş dğldir. Meslek eStimi sorunu, a.rrcak bütün asırlıgl ile gözöniine ahna,p,t1 y[irütiildüğüncle olumlu bir biçimde çöziimienebilir. Modern bir toplum için milli bankatarın, milii nitetikte
sanayi kunıluşlarının önerni ne ise, meslek ve mesleksel aydıılatma torıınu da odur. Bu sonınlara ge126

rekli önem verilmediği' siirece, memlekeümizdeki

meslek hayah orta çağ meslek hayatından da}ıa fe-

na bir biçimde yalnız kaderin iteklemelerine ve
emirlerine bıralulmış olaeaktır. Kader de, evren ve
memleket anlaJnşlan balnmından, öyle bir takrm

adamlarr (kısmen okumuş) veya mesleksizler doğuracaktır ki, bunlar, Tiirkiye'nin gelecekteki hayatı için
ya korkunç ve siirekli olarak kendileriyle savaş etmeyi zorunlu kdacak bir demir kütle, veya}ıut hiçbir işe yarilnayan bir posa olacaklarür.
Bu balrımdandır ki, biran önce genel eğtim vereıı i]kokuldan başlayarak bütiin ilk ve orta öğretim okullarındaki öffenciyi ileride seçmek zorunda
kaJacaklan meslek hayatiyle ilgilendirnek gerektir.
Bu önemli gereksinmeyi duyaı okııllar, öğrıencisine
bıı konuda pek çok yardunlarda bulunabilirler. Bu
yörıleri de krsaca görelim :

il) Mesleksol da.nışma örgütii momuru olarak
öğretnonlertlen 5ıara,rlenmalr nasıI olur?
Her meslek için olduğu gibi, mesleksel aydrnlatmada bulunma"k işi için de özel bir ğtime gerek
vaııiır. F'akat heniiz - özellikle bizim memleketimizde- bu konuya değinilerek ne bir oıganizasyon yapıIrnıştır ve ne de öğıetmerılerimizi bu baliıımttan da
yetişti.rmek düşiinülmüşti,ir. İlkokui öğretmenlerinden Lise öğıetmenierine kadar tiir ve dereceli okulIarda çalışaıı ğtimcilerden bu konuda yararlanabilmek için onlan şu yolda yetiştiıırıek gereklidir
:

A) ÖĞREIDİENLERn KAZANDIRIII\CAK
IEMEL GÖRÜşLEE :
: Bu §i yapmaya, çağn1
- OKIJL EĞrrh,fİ
lacak öğetmeo,
en az ilk ve orta öğ:retimini tam
aıılamıylıı görmış olmaJıdır. Bundan başka öğTetLxT

men okulu gibi bif meslek okulunu bitirmiş olması
veya daha yüksek öğretim görmuş bulunması da uygun olur.
2
MESLEKSEL EĞmh[ : Mesleksel *ggışgörevlendiritecek bir öğretmenin- herma örgütiinde
hangi bir meslekte bir ka4 sene çalışm:ş bııJunma.sı
mutlaka gereklidir. Bunıınla birlikte onun, değişik
mesleklere ilişkin genel bilgisi bıılunması, bu mesleklerin ne yolla öğrenildiklerini bi]mesi, tiilü mesleklerin bu mesleklere gireceklerden ist€dikteri en temelli koşııllan bilmesi, zanat veya § sağlığı bi§isi almış
bulurıması da aranıImalrdır.
3 _ SOSYAL EĞİTİI\{ : Öğetmen, gençlere ne
biçim dawanılacğını da bilmelidir. Bıınunla beraber,
tiirlü mesleklerde çaJşan genglerin ne gibi koşııIlaı
altında çaba gösterdiklerini ve miimkiin olduğu tslıürde, bu geııçlerin psikolojiler'ıni de bilmesi çok
önemlidir.
4 _ GENEL Bİ.Gİ vE EĞİTh[ : Bu §te ça_
fuacak öffimenler iyi deneyler görmuş olnalıdır.
Desışik sorunlar dola5nsiyle, neneye ne biçimde başvuruluxıa, bu meslekle bilgi edinilebileceğini bi]me.
li ve bu gibi işleri de seve §eve yapacak bir karaiterde bulıuımalıdıı. (Tiirtü §lere ve mesleklere dğ-

gin yönetmelikler, tiiziiıkler, taıunlar, fu Kınunu
hakkında bilg,l.

B)

}rİ]sLaKSIlrT. AYDINII\TMADA. Bt LU_

NACAr ÖĞRETMENİ.ERhI §INAVLARI

:

1
Yukarıda (A) böliimtincle açıklanaa konuyu, öğretrnenin
bilip bilmediğini kontrol etnek gerekir. Ancak bu bilgi ve eğitimi almş olaı]ardır ki,
mesleksel danrşma §terinde yaraıIı olabilirler.
2
Bu diizeyde bulunan ve yeteneklerini giiı,
güveııilerek bu görev verilebilir.
teı.err öğzetmenılere
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Mesleksel danışrna §lerinde çalışacak öffetmenlerin şu nitetikte özel bir kitaplığa da ihtiya4la-

n vaıdır

:

Meslek iş ve öğretiminin genel kuralla^ıına
1
ve öıgüt sorunlarr iizerine yazılmış dergi ve makaleler,
Değişik mesleklere dair yazılmış çeşitli ya,
2
zılar,.Üniveısite öğrenci krlavuzu, otomobilcilik, fotoğ4fçük, marzngozluk, öğetmenlik, terzilik ve
başka mesleklerle ilgili kitaplar gibl
Gençlere meslek eğitimi vermek arnacryla
3
- lritaplar, ekonomi e$timi, iş ve yararlarr,
yazılmış
iş ve meslek eğitimi, tieaıet meslekleri ve benzerleri gibi
Mesleklerin tıbba ve psikolojiye değgin
4
- dair yazıtmış yazrlar, meslek psikolojisi,
btiliinlerine
tiblü mesleklere gireceklerin bedensel ve ruhsal durumları, yetenekli ve üsti,in zekölı çocuklar, geri ve
ruhça hasta çocuklar konuları gibi.

5

_ MESLEKSEL DERGİLER

:

Mesleksel aydınlatma sorunrı iizerine çalışırken
yapılan tipik yantışlar ve buntardarı sakrnma yollarr

şuılardrr

:

Mesleksel danışma işleriyle uğraşan kimşg,
görevini iistiinkörü bir biçimtle, büro işi gör,iişü ile
1

yapma,malıdrr.

Mesleksel bilgi almak için kenilisine bansçok söyletmeli, kenüsi de az söylemeli-

2

vuracakları
dir.

Bu bilgiler hiçbir yan tutmadarr verilme,
3
lidir. Biliımeyen rıoktalar üzerinde kuşkulu ve ikircikli dun:mtar alınaktan çekinilmelidir, Bu görevi
yapacak olanlar tek yanlı olmamalidır,
Mesleksel aydırilatma görwini üstüne ala4

-

İş ve Meslek Egitimi

-

F:

9
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cak öğetmenlerin senelik

§ prograırıları olma]ıdır
onlar
progra.ma
bu
göre
bilgi topla,ırıatı ve aşaS1e
da gösterilecek çizelgelere göre çocuklar ve gen4leri
incelerneyi, tiirlü meşleklere iüşkin bilgiler, -rl-"y,
görevlerinin temeli sa5ımalıdırlar.
p)
.
eğitim

Ög'etmen ve ıneşleksel a,raştınııa: Genel
veren okulun üç açıdan mesleksel eğitime yar.
9*9, olabileceğnden sözedilir : 1) Mğek pgiko.
lojisi açr**clan öğenciyi incelemesi, 2) Öğrenciye
meslek aşkı ve ahlökı veınnesi, 3) Öğrenerv"
-olek bilgisi de vererek onları aydınlatması.
Bu iş.lere ilkokıılun birinei sınıfindan başlaıabilir. F'akat okulla"ıın miifredat programlan, O.gretlm
metod ve araçları bakımından, bu aınaca göoyön*
tilmesi gereklidir. Geleceğn okulu bütiin dersler aı.acılığyla çocuğa meslek bilgisi vemeyi bir ama4 olarak kabul etmek zonındadır. Yazık ki öfretmenlerin
bu a.ırıaea doğıı nnsıt gideceklerini gösteren kılavıızlarımrz -heniiz- yoktur. Burada bizım memleketimiün hayat koşullarına göıe almı r,anaııda mesleksel
aydınlatma görevini belki daha uzun siire 5ıapmak
zorynda kalacak olan öğretmenlerimize yaraılı olur
düşüncesiyle meslek kawa.ırırnı, meslek hayatına girecek öğıeııciyi, tiirlü mesleklerin niteliklerini inJelemeğe ve gençlere meslek inceliklerini aydrnlatmaya, yarayacak cetvelleri kitabı:rıa eklemeyi gerekli
buldum. Bu cetveller Prof. Giese'nin llanitbuch der
Arbeitswissenschaft - Arbelts u. Berufspsychologio
adlı eserinin V inci ciltlinin ve gene Giese'nin Beruf,
sl»ych.u. Arbeitsschule adlr eseriyle Dr. R. Liebenberg'in Berufsberatung adlı kitabından alınmıştrr. Ve
bizim gereksinnelerimize göıe bazıl,annın aynntüa.
nnda önemsiz değişiklikler yapılmıştır.
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öĞnnrunxipt KULLAwacıĞı
öĞnnNciyı ixcrıBnın

çizgıçBsi
Adı

L

Genel Durun

A

-

n

-

Tarlhi :
Genel Yetenekler

tr. Ügiler
Itr. Raştlansal Güçler
Ozel Mesleksel yetenek

yeti

IV. Diğer Hususlar

1. zihinsel
2. Bellek

heyecaılar

İş yetenekleri

& Bağımsg darryanış
L S€rtllk @ayanıklılıt)
5. Diizenlilik
6. özenlilit
7. Çabukluk
8. IIer şeyı aynl sayı§
9. Al§ış
10. Yorgunluk derecesi
l{ot: Bu cizelgenin öğrenciyi ne zuretle ye ne zaman ince
liyerek - nasıl dolduracağınr bundan sonra gelecek A,

B. ile gösterilen cizelgelerde acıklanmaktadır,
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A _ GENEL YETENEKLER . GENEL İNCELEMELER
ida İnceleme

§orular
1. Genel Durum

a) ortaya Çıkmak
b) Duygusal
Davranışlar

c) Omur
d) İtaat
e) Diğer Hususlar
II. İlgler

selöm vermek. vücudun durumu. dershanede ve diğer yerlerde oyun-

da durum (süıtganlü sertlü öğrenci arasındaki durumu (teneffüste,
gezintilerde, öğretmenlerle'serbest konuşusta. tahakl<üm arzusu bireyse]iik, yerinde durmamak) giysilere özen yahut özensizlik,, dil ve ağu
cevao verirken

ııiiaırdırn

ılrırıınıı

Dikkati ceken duy.gusal haller. (sevint. iizüntü, kederlilik, durgunluk,
sallanmak) Gercek olaylarr anlatırken hissi müşkülAt ve duygusal güclük ve engeller, resimleri gösterirken, şiir okurken (Mimik : Sevinc,
kendini veri§, e§it sayış, duıgunluk, cansulık, zarar vermekten haz et-

ceza ve ödülün
Her tür yarışmalar. müsabakalar, beden eğitiminde yarışlar, dersleri başkalarından önce bellemek serbest ev ödevleri. birsey söylerken
haber verirken öne
müsade edİlmİyen araclarla iş yapmak. biödülün

Özetimsiz, diizeni sağlamak,_e4ilLabİva durumu, itaatsizlik.
Kendini evme. baskalanna borçlanma. hayalperestlik, başkalarının
yazr ve sair aletlerini alma (yemeklerini) hayvanlara, insanlara _ çiçeklere

karşı durumu.

Konuşma, gezinti sırasında, §okakta, arkadaşlarile

serbest

konu§malarda,

iII. Rastlansal

i§ler

ve

6\ı

§aıre

ca
ı,{

B
5orular

2. Bellek

re

kapılışı. oyunda imgeleme etkinüği.

Her tür okul ödevlerinde yardrm

_ ğze] incele.eler
Bir ders bileisini farkında,
ne

ders Matematik Dil. Tabiat Bilgisi

serbest yazılan ödevlerindeki durumu.
gryı cabuk anlatışı (Dil veya resimle),

Şu tür ödevleri yazılı olarak istemek
şöyle olsaydı ne yapardrn' ?) eibi,

(eğer.
yol göstermelere bağlı kalmak, yazı
lerinde konu ve düzen itibarile kendi kana-

atına gore davranmak Matematik dersi
devlerini orıJı nal bir şekilde çözmek. yen!
sorular ve sorıınlar kar§ısında yardım
lememek verilen ödevlerdb onee

yen siiclüklerle karsılaştığı zaman

Direne
(Sertlik)

Yorucu. karmasık. bedeneğitimi.

maları karşrsında durum. işin

ne direnc. (Sıcak,soğuk.)

rl

c/)

bulunulmus biI dersi bir
bilgileri b ellemesi
ödev olarak bir
gezlslnr. yazdrrtmak.
kurallarr. tarih olayları dile ait bilgi),
lek resml. vermek Beden Eğitimi
Şanmıs olayları ve anıları bellemesi.
sim dersinde şekil belleği, formül belleği dersi sonuclarını hatırlamak.
e."zberlemek.

3. Bağımsu
DawanıŞ

cf)

YETENEKLERİ

Derse katılmada dersanede.

1. İnsel

Heyecanlar

-

Dikkati yoran konularda çalrştırmak

ginç bir hikiye okunurken basit

meselesi yaptırtmak. yüksek sesle

§orulır
Diizenliük

6. Ozenlilik

Gencl

Ev ödevlerini. sınıfa ait işleri tam
ya noksan yapmak; derse gec gelmek,
zinti veya toplantılara katılma (tierste

ya teneffüste acele öğrenmek) olumsuz.
Derste yanlış yapan tipler
görüşler dolayısiyle doğan yanlışlar.
bellik ve saire) kitap. defter ve
eşyada diizen ve onlara özen.

ellerde iş aletlerinde yazıda temizlik,
len iilevleri özenle hazırlamak.
7. Çabııkluk
8. Her şeyi
ayni

,trukki
ediş.

9. Alışkanlık

10.

Yorgunluk

göre yazı yazmak, basit
meseleleri. lisan temposu, oyun,

ders aratlarını arayıp bulmak.
göre

birinden farkları.

öıcl
vakta göre öğretmene haber

yazı tahtasını sildirip

temizletmek,

okul bahcesini temizlemek. kAğıtları

topla_

mak. iş dersinde: belirli bir örneğe göre
eal§mak. basit kopye resirıler bir yazıy:
kopye etmek

(6) numarada olduğu gibi cabuk
sap yapmak.
No. (6) daki eibi.

farklar. Muhtelif gününü-mevsimini)

manlarda durumları.
Alıştırmalar; derste yeni bilgilerin
tumalarr (Matematik. Tarih, Lisan)

Ttirlü eüclükler dereeesini içine
yenİ alıştırmaları serbest bir surette
mak. Bundan başka No.6 daki gibi iş

Güc dersler arkasından Qalrşma
Y eknesak işler, yazl (teneffüs
nünün. haftanın sonunda, yazılı ödevlerir ketleri. yiiriiİişler) hesap ödev 1eri.
arkasrndan yorgunluk dere cesi

6!a

ıo
(t)

ME§LEK- sEçlMı SıRASINDA D.ıKKAT ED|LECEK SAĞLıKLA ıLclLı
cğxeı- xürüııı-ınl aösreneıı çizeı-oe

Kalp

Hastalıkları
bulundufu

takdirde.

Uygun. görülmiyen, YasakIanan

Uygun görülen
ivleslekler

Hastalık
l Urıerı

Büviik bedensel
lan ve ruhsal

gerektirmeyen ve
yaprlacak meslekler (büro.
caret meslekleri. defter

mak. her
yetler.)

tür

MesIekler

a)

vareılık, doğranracılık, Hammallık, Maden

kolay

Acık havada yahut

ve.bazı organlarrn olduğu &adar tozsuz
de ağır beden işleri icap
za]rıflrğı veya

katılım dolayısiyle
buna yatkın

olanlar icin

Güc bedenselea ,ba sarfını isteyen
örneğin demircilik. dökümcülük,

meslekler,

ıcrn

c)

d)

Akçiğer Hastaları

Fr

meyen meslekler.

meslekler. örneğin
vatmanlık
Daima ve

istemesi dolayısiyle derece ve

l. Ti.irlü toz gerektiren solumayı ve
suretle solunum organları iizerine uyartıcı
ler yaparak kolaylıkla veremi doğurabilecek
lıekler:

a) Kömür tozu: ateşci, modelci.
b) Demir tozu: Tornacı,
c) Taş tqzu: Taşcı, Cam

letici.

bu

kömür yük

d) Tütün tozu: Tütün işlerile ilgili
e) yün ve pamuk tozu: örgü ve
işlerinde talı§anlar.
f) Süpriintü tozu: Her tür
lanıp işlendikleri kurumlarda
2. Zehir|i gazların ve
larda çalışanlar.

zorunlu kılan işler,
a) Kimya endüstrisinde calışanlaı
b) Kur§un ve civa tozu: Rcssam,
mürettip. oyma yapan işei gibi.
3. Büyük capta soğuk

fa

ilsili

ler, Fıırunculuk. Pastacılrk.
kızlar iein: camaşırcılık. iitücülük, gibi.
4. Daimi surette eğilerek calıŞmayı
tiren işler: Terzilik. Saraccılık. saatcılık gibi.
5. Ciğerlerin fazla miktarda
gerektiren işler: Üflenerek calınan müzik

lcri ile

sibi.

mesgul müzisyenler.

Cam

Üfleyicileri

(o

ğlt

r|

IIArKNDA NASIL ABAşTİnMA YAPIUICAĞİNI GÖSTEREN ÇİZELGE :

ltİEsLT]Kr.TlR
Meslek
yazılacaktır)

I

: (Adı,

yerel dey§e göre değişikliği de

_ MESLEĞİN MTELiĞi

:

Gelişmesi ve ulusal ekonomi açısından önemesleklerle ilişkileri, yakın meslek tiirleri, eko,nomik coffafya açısından yayılışı ve böliimleri.
tşin niteliği : &izgel§i işin önemi, çalışma
2
kııllanılan aygıtlar, üretim, işin özelliği
ve iş biçimi,
(kafa işi, el işi, bütiin vücudun yahut tek tek beden ögelerinin katılşı) ve çevre (kapalr yerlerde,
açık havada, gündiiz, gece, gTup ha.linde yatıut tek
Uİ.şına yapılan işler) ev ve yurt işi, mevsim işi, kaclın işleri, çocuk işleri, meslek hastalıkları,
1

mi, başka

II

1
meslğin

lar.

zİHlNsEL vE BEDENS L İsı:nxınn
Kayıtsrz şartsrz ve bunlar olmadrkça o
yuprl-r., olanaksız bir hale gelen koşul:

Öze]r olarak istenilen koşullar,
2
lroşullar,
Tamamlayıcı
3
Tamaınlayıcr olmayan koşullar yahut ek4
ki, bunlar olnnasa da sözkonırsu mes]_esik koşullar
sakat*i" vuİll*rt olasüğı vardrr (meseli sava,ş

İ""-r,-rukrtlar

gibi).

'

MESLEK EĞiTİlvd
III
Olrul eğitimi : Bu arada özel ve hazirla1
vıeı bilgiler ve beceriklikler,
''-- İ-l- Oğrenim olayı : Sözgelişi okula pçirme vo
yazrlma toşİıflan (yani teorik ve pnatik, hazırlayrcr
:

İglü*l

öğİenime daşlanrrken yaş,

öffenim siiresi

t37

amaca uygun ögreııim kunıluşları (ıanat yaiııt fabrika, uanaıIrk veya yiiksek öğTğnim kurıımlarına

gıtme).

3 _ Taınamlayıcr eğitim : &izgelimi ıı2düaıı]ık
okullanna, kurslanna gitme, ızmanlık okulları (yalnız adla.rı, gereğinde ögTenim siiresi ve gir§
"aııı,nı).
4 _ Eğitim ve tamamlayrcı öğrenimin ma§ırafi : §tizgelişi öğrerıim ücreti, çıraklrk siiresinde uğraiulacak kazaJara karşı ücret, kazanç olana.klaıı,
aygıt, ders aracı. ve hayat koşull,an, fiyatJar.

rv

EKONOMİK VE soSYAL KONULAR
1
İş koşullan : Sözgel§i işe girmek koşulla1, is -zalnan veya süresi, aylık veya ücreti, sigorta

-

:

v.b.

2
Meslek yollan : Sö4gelişi meslekte ata"ırıa
ve ilerleme,
özgiirlük elde etme, yi.iJ<selme olaıraklan, gidilmesi zorurıIu yollar, yardrmcı veya asıl
mesleğn yerine geçebilecek meslekler v.b.
3
fu pazarL : Sö2ge[işi mesle$n genel eke
nomik -durumu ve değeri, tiirlü mesleksel dunıırüarın
çevr€ye göre değşmesi, özellikle iş pazarııu etkili
olan olaylar (teknik ve bilimsel ilerlemeler, buluşlar, düşiinülmekte olan projeler, kiiltiirel - ekono
mik - mesleksel - siyasal göriişler).
4 _ Örgiitreııme : İş verecek kunımlarrn yeri, değeri ve itibarr, adresi, şubelerl
5
Belli mesleklerıe dair devlet veya özel idareler taıa.fından
konula,rı hükii:rıter, kanıınlar.

ANKET

. OkrıIu öffencisi için
Meşlek seçimi kar{ı
Geleceğin senden bu giinterde önem]i bir k&rar
138
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,,

:.'i.ş',İ*}

vermeüıi iıstilıor, o da

keııtliıer

ı,ı,j.....

Bth

MEsİ.w( sEçwET(
IrnEı oL/rBt,m.§n{?
TüRLÜ YoLLAR SEMN İÇİIıt AÇIKTİR :
nT.ZA}IAATLARI : Güvedilir bir udtanın
1
sene çalıştütan
veya
iyı bir okulda
}raJıında
soııra bir el zaıaatı veya bir ev §ini öğrenebilirsln.
2 _ TIOARET iŞLERi : iyl bir ücatetiıaıeye
ve5ıa

bir olnıla

girerek

sene çairştıktan son-

ra mıüasebecilik, tezgAhtaılık, daktiloltık gibi tiir-

lü

ticaınet mesleklerini öğreııebilirsiııTARIM MESLEKLER't : Köylerde, çiftlik3
... sene çalışaızJr de
le,rde, tanm okullannda
öğeııebilirsin.
bitİüi
ğişik tarım meğleklerindm
MEilIURLUĞU : ............ okulu
4
- DEllLEn
oktlllara girerek
soıira
bitirdikteıı
sene QaJıştıktarı §onııd. (açık yer bulunursa)
memuru olabilirsin. Bu mernuflıığun sÇlayacğı ay_
ltradır.
tlk
_
sERBEsr İşLER : Giİıdelik, haftalrk ve5
gibi serbest
ya aylrk bir ücret nlmak iizere
işleıde çalışabilirsin.

NDcİ or,AcA§§IN?

1- Mutla.ka bir meslek sahibi olmalısın O mes_
lek, iiaerinde, gelecğini kurac:ığrn bir temel olma,
lıalır. Diişiln ki, iyı öğrenilniş bir §, fena yapılan
bir işten daima ve her yeııie dÜa çok paıa getiınekte ve geleceğe güvendiımeHetlir.
2 _ Tır- gok istediğn ve senin bedensel - i,ıhsal
gelişmene, sağlık dunımıııı, yeteııekleriııe en üygun
ğçlen bir mesleğ öğıenmelisin. Bunları iyice di§iin,
aJıne ve babanla, öğıefueıılerinle konuş; bu kartın
arkasında yauılı mestekleri ye.§en o mesleği öğren_
il}g

diğin zaman alacaklan önemi hatırla ve
buraya neci
olmak istediğni yaa.

Adım

Öğretmen

:

Okulum :
Buiunduğım yer :
(Köy, kasaba, şe}ıir)

Yşım

:

İstediğm meslek

:

Tarih:
lrnz4

2

BELLİ BİB ÖĞBENilİE süaD§ı İstnynrv
1IIE§LEKLDR :
leri

1

-

2
q
4
5
6
7
8
9

Çanak, çömiek ve desücilik
- Tiiılü
_
porselen işçiügı meslekleri
Heykeltıuşlık
- Caııcılrk ve tiirlü ca^ırı işçiüği
meslekleri
- Saatçı.lık, gözlükçülük
- Kuyumcıı]uk
_

Okul öğrenimi isteyen çeşitli tanm meslek-

Maden

bileyicilik
- Tornacılrk
10 - Dökiimgiiliik
11 - Bakırcılü
- KaJaycük
72 _
13
Demircilik
14 - Tenekecük
15 - Nalbantlı]<
16 - Motorculuk
77 - Makinacük
18 -_ Gemicilik (Yapım)
19
?O
21
140

-

Denir aygıttarr yapıcüğ

Mıısiki aygıtlan vapıcılıh
Gaz, su, elektrik tesisaİçıIığ

22 _
23
24 26 26 27 28 29 30 31 -_
32 _
33
34 35 36 -_
37
38 39 40 4L -

a 43 ++ _
45
46 47 48 49 50
51 52 53 64 55 56 57 -

-

Her ttiılü boyacılık

Yelkencilik
Her tihlü dokumacılık meslekleri
Çlftçiük
Dericilik
Üttıctutıt
Saraçlık
Koltukçuluk
Arabacük
Kayıkçük (Yapım)
Dügerlik
Mobilyacılık, marangozluk
Sepetçilik
Değırnencilik
E'rııncılık
Pastacük
Kasaplık
İçkilerle bağlantıIı meslekler
Şerbetçilik meslekleri
Her tiirlü sigara yapan işçi
Gıda ve şerbet sanayiinin öteki meslekleri
Terziük (Erkek, Kadm)
l(gldg12,çıhk
Berberlik (Erkek, Kadın)
Çorapçdık, eldivencilik
Giyim §leriyle bağlantılı öteki meslekler
Duvarcrlık
Boyacılık (Yapım)
Sobacılık (Yapma ve Kur"ııaa)
Kiremit ve tuğlaeılık
Yolculuk, kaldırımcılık
Yapr işleriyle bağlantılr öteki meslekler
Matbaacılığa ait öteki meslekler
Fotoğrafçük (Rotuşçuluk)
Ressamlrk
Tabelacılık, reklilm ressamlğ

|4L

58
59 60 61 62 63 64 65 _
66 67
_
68 69
70 _

7l

Grafik sanatlariyl,e ilgiti öteki meslekler

Satrcük, tezgflhtaılık
Ticaret işlerine bağaıtılı tiirlü meslekler
Komisyonculuk

Banka.ük

Sigortacılık

AşıIık

Garsontuk
Musiki meşlekleri
Dolrtorluk, dişçiEk
ğgekçiük
Hastabaİıcılıtı
Çocuk bakımcüğ
Tekniğe bağlantü tiirlü meslekler
Kimyagerlik

_
- Eczacük
Kitapçük
- Mimarlık
- Miüendislik
_
Demiryolculuk
- Buızda
yaalmayan -her yerin özelliğne
göe başka
meslekler
79 _ Değşik a^lentqr için özel ve nesmi memur72
73
74
75
76
7T
78

luklar.

NOT : Yandaki gızelge (klişe), önceki çüelgelerin
özetlenmişidir. Her öğrenci için böyle bir (Öğrenci
Giizlem Fişi) tutmak önerilmeğe değer.
742
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İş vo meslek eğtimi a4ısınilan buglinkii fiir-

Eg_,

1927 yılıncta yapıleı niifus sa5nmüıa göre Tiirkiye niifusu şu meslekle gatışmal<ta idi
yiizdo

iişloiıler

'

Tanm
§anayi
Ticaret
Genel hizrıetler
Serbest meslekler
Meslekli yekünu
Mesleksizler

oranr

% 32,05
Vo 2,20
% 1,89
Vo 1,84
% |,28
% 39,26
% 60,74

143

İlerl memleketlerde olduğu gibi bizde heni,iz
yııkarıda^ki çizelgede gösterilen değişik meslek sahipleri, §isternli olarak incelenmern§tir. Bu yiizden
onların eğtimleri için görüşler ileri si.irerkeıı, yön
gösterici fikirleıe teınel olabilecek aynnhlı inceJ.,emelerden yoksrınuz. Bunıın içindir ki, b<iyle bir inceleme yapılmadan her meslek hakkında ayrı ayıf
ve o meslek sa}ıiplerini karakterize edecek ve onlann
bütün gereksinmelerini gösterebilecek nitelilrte kşin
ve olumlu önerilerde bulunmaya -bugiin için- otanak yokfur.
Buna kaıışük Ti,irkiye niifusunrın başka bir
açıdan ve onrın €ğt'ıninğg gözöniinde tutulması gerekli koşııllarr belirteİıek genel göri§ler ileri siimek
olasıdır. Bu genel görüşlere her meslek ğılına il§kin sistemli araştıımalar da _ileride- eklenecek olursa hiç kuşkusuz Tiirkiye'nin meslek hayatrnı gösterecek gerçek tablosu çizilebilecektir.
Brırada _şimditik- köylerde yaşayan çiftçi sınıfi
ile şehirleıde yaşayan cleğ§ik mesleklerle uğraşaııIarın bugi.inkü hayatlarının karakteristik nitelikleri
lrısaca bellrtlmğe çaJ:şılacaktır :
A _ KÖY EAYATI vE tİFTçİ sINIl' : (Tİir1ü tarım meslekleri) : Bütiin köylü niifusu bir bütiin olarak alıp da onlar için kesin hükiiınler vğıınek
hiç kuşkusıız doğru olamaz. Çünkii her köyiin hayatı,
o köyiin işienecek topralrlanna, iklimine, coffafi durılmuna, ulaşnm olanaklariyle bağl,antılanna, geleneklerine, endiistri kuruluşlanna. nüfusu göçrnerılerden
oluşan bir köy ise yerleşim koşullarına göre de$.şir.
Buna karşın köy hayattnln ve çiftçi sınıfının }g21
önem]i ve ortak nitelikleri de gösterilebilir. Bu ni_
teliklere hen köyiin özeltiğine göre yapılacak incelş
meler de eklenince o köyü tam ve geıçek karakteri
ile tanımak miimkiin olacaktır. Şimdilik aşağıda
t44

yanh genel nitelikteki bilgileri vemekle ,ye'inmek
zonıniuğı karşısında5nz :
tkönce genç ve çaJışkarı iktisat4ılanmızdaıı
Şevket Siireyya ve İsmail Hıisıev Beyefmülerin çiz.
dik]erl şu tabloyu görelim :
<7927 Zıraat saJrrlIuna göre fiirkiye'de 1.151.000
çiftçi ailesinden oluşaı 9.2L7.000 çiftçi nüfıısu vardır. Bütiin Tiirkiye halkınp % 67,7 sini kapsayan
bu niifusun elinde memleket topraklannın yünız /o
4,8 ini gösteııen 43.000.000 döni.im ekilmiş toprak ve
yine saym sonuçlanna göre tiim değeri 636.000.000
hesap olırnan 25.000.000 halruan vardır. Şu halde
Tiirkiye, nüfirsunun büyiik çoğuniuğu gıdasınr doğnıdaıı doğııya topraktan alan ve yaşaıIunr doğrudan doğruya toprğa başla,ırırş olan bir köy ve köylü memleketidir.»

«Ti,irkiye'de ekilen topnaklann tanm maddeleri
erasrnda böliixiimü şiiytedir : (1927\

Dtiniim Oıanlar
1
2
3

Buğdaygiller 39.093,220 %

- Baklagiller
- Sına.i bitkiler
-

L.740.403
2.804.L04

Üıetim

(Kental)

89,5 24.000.000

7o 3,9
% 6,6

1.000.000
1.634.000

fiirkiye, Buğdaygil tiirlerinden özellikle buğday
ve aıpa tiretir. Bütün bu iiretimin /o 83'ii bu iki
tiirden oluşur. Bunların genel değeri L927'de
234.000.000 Ttirk Lirasr idi.>>
«fiirk köyiinde keskin bir sosyal eşitsizlik var_
dır. Köylüniin bir txrliimü siirekli olarak fakirleşmektedir. Elinde para olanlar da bu fakirleşmeden
kendini zor }n:rtarrnaktadır. Küçük köylü ailesi, giin
geçtikçe satın alma güciinü kaybetmekte ve dasılmaktadır.»
«Tiirkiye'de köylü, doğ:ııdaı doğruııa dğal cğrafya geırresinjn etkisi altındadır. Bu çewenin tiirlü
İş ve Meslek Eğifimi

-

E.: 10

745

7

tiirlü ve doğal güçlii}lerine kaşı-yetersiz ve savunma.srzür. Sele atılrnş bir tahta pa^rçasr gibi, doğzı.nın ğaiilğg siiriiklenip gider. Kuraklü, don, taşkrn,
dolu v.b. gibi doğal yıkunlar; bitki hasta]rklan, böcekler gibi teknik yoksıılluklardan doğaıı belAlar,
Tiirk köyiiniin siirekli ziyaretçileridir. »
«Doğu iüerinde feodal miilkiyet heni.iz kesin olarak kaldırüp toprağn köylüye dağıtılma.ırıış olması köylüyü burada kendi mai sa"hipüğine güvenerek
özgjr bir iktisat çaişmasında bulıınmasrnr engellemektedir. Ve sonuç olara"k köylüni.in elinde serınaye

birikmemektedir.»
«§atım giicü azatan bir mernleketin alım gücü
de azatır. Alım gücü aı,aJı\ca, memleketin diinya
piyasa.sr ile olan bağla:ıtısı deralır.»
«Alım giicü daralan köylü gel§mekte olan ulusal saırayiimize paza^ı olamaz. Ulusal sanayiimizin
gel§me temposu bu yiizden yava-şlar. Sanayü ya,
şatacak olaıı köy pazarlandrr.»
«AJrm ve satım gücü az,af,an köylii, devletin
vergisini veremez. Bugiin olduğu gibi gelirin gerçekleşmesi olana^klarr gittikçe daralrr.>> Tiirk köy ekonomisinin geüşmesine ilişkin da}ıa gen§ bilgi alma^k isteyenler İsırıail Hiisrev Beyefendinin <<fiirkiye'de 7,ırai Kooperatif Hareketi» adlr yapıtınr elde
etmelidirler.
Şimdi sosyai pedagoklann ve meslek psikologlarının (C. Weiss, F. Giese) fikirlerinden yararlanarak gelecekte Tiirkiye için en önemli bir eğitim ko_
nusrı_olan -bugtin için çok ıızak ufuklarda bir sis bulutu ile örtiitü bıılunan- köy hayatı, çiftçi psikolojisi,
köylü çocuğu, köylü ailesi gibi kaıra^mları göziimüziin önünde belirlemeye çalşalım :
Köylü düşiiıiiş ve zihniyetinin ağırtık merkezini; ev, kiimes, airır, ha5nran, tar|a, bahçe, ortnaıı
kavramları oluştuııır. Bu kaın:,a^mtara aile ve hiz-ınetL4-8
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çileri de eklemek geıekir. Köylü sağlarn, kapalı ve
elle tutulabilecek gibi reaJite içinde yaşamakta.dır. O,
çocuğunu bu realitenin içinde değer 1aline getirilen
işle e$tir. Köylü kendisini de bu realite ile ideallendirir. Kaybolan her tarla parçası onun benliğinden de
bir parçayı beraber söküp götiirtir, ha5rvanlannrn her
çoğalışı onun varlığrnın artşını gösterir. O, yurduna
değinen bu iş ve mal ilgisi yanında kendi kişiüğinin
geliştirilmesine pek az vakit bulur yahut hiç bulamaz. Hayatı, eskiye, babadan görmeye, işinin isterlerine göre düzenlenmiş bir hayattır. Bundan fazlasl onun için lükstür. Ona yararlı olmayaı her bilgı
veya bilim onun gözü öniinde tıpln iki başiı ma^ııdaya benzeyen bir yaratık gibi göriiniiı.
Nasıl yurdu bütiin varlığ ile onun iş çevresini
beürliyorsa tıpkı onun gibi köyliiniln balramlannı,
kirenlerini veya eğlence gtiılerini ve bunlann tiirlerini de gelenekler belirler. Düğünde, cenaze tiireninde, ctoğumtaıda ne yapılaeaktır, ne gibi yemekler pişirilecektir, kimler buyır edilecektir? Bunların hepsini gelenek gösterir. Köylü sevinçlerini de,
sayılabilecek ve ölçülebilecek harcama ve konukse
verlikler gibi geleneksel alışılarla ispatlar. Elverir
ki, o bu gibi zaırıanlarda biraz varlık gösterein, ortaya bir şeyler çıkarsın ve bu konukseverliğine önem
verildiğini göısün.
Köyliiniin yaşadığı ölem kiiçüktiir. Onun sosyal
bağlantılan yerine göre genişlikten Qok zamanla
ilgili derinlikter gösterlr. Ölmtiş bilyük anne ve babalann otoritesi yaşayanlann otoritelerinden daha
süçIütliir. o alışkanlık ve geleneğe sıkr sıkıya bağlı
olduğu için yeniliklerin karşısında çoğu kuşkulu bir
dunrm alır. Diizeltme ve yeniliklere tanık olunca, bun-

ları yapması kenttisindeo de isteııince, «Ne yapayrm,
büyiik babalanmız öyle yapmanrşlar, biiyle yapmışlar, ben de böyle yaparım» der. Fakat yeni ma-
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kine gelip de tohıımu temizleyince, yeni giibreler
tarlaya seryilip iyi ve olıımlu sonuçiar altnınca ılrş ve geleneğe bağlılığını bıra^kır.
Buna karşın kim ilkkez aJşı ve geleneği bozarsa köylü onu dönek sayıLr, köydm kormıak bile
ister. Köy imarnı veya öğretmeni eski bir alşıyı kaJdınııak girişiminde bıılundular mı, derhal köyliiıün
olumsuz direnişi ile karşılaşırlar.
Tiirlü geleneksel karıılarla yoğınimuş olan
köylüye herşey kötü, başansız, kaderin darbeleri gibi göriiniir. Ona göre bu işler siirgit böyle olacaktır
ve insan kendisini buıIardan kurtarmak güciinde
de değildir. Çünkü onun lrarusına göre bunlar ötedenberi biiyle olagelmişlerdir. Hasat edilecek bir halde bulunan tarlayı mahvedm dolu yağnunı, a}ıııda
işe yarayacak değer[ bir ha3vanın öliimii, büyük
babalar döneminde de olmuş şeylerdir. Bütiin bunlaı onun için dğşmesi ve değiştirilmeleri elden gelmeyen olaylardrr. Bu baiomdan o, rahata kavuşma
araçlanrun da değ§tirilemiyeceğrni sanrr ve kendini hayattan ayırt edilmiş göriir. Beekmaıın'ın dediğ
gibi; «O, değişik doğal ve ekonomik nedenler dolayısiyle eskiden olduğu gibi bugiin de heniiz yürüten ve yöneten değil, siirüklenen bir yaratrktır.
Açıkça bilinm ve göriiien amaçlan elde edebilen bir
kişi hatine getirilmemiştir.» Köylü uğradığı kötiiltikler kaışrsrnda Taın'ya dönüp nasıl yalvanyorsa
trp}o onun ğbi -zor ve sılontü durumlarda da- isteklerini ve yakanlannı devlete iletir. Kanurıların dışında kalan olaytrarda kendi kendine yard,ım etme
filri onun hiç hatınna bile gelmez. Bu gibi dıınımlarda o, daima yüksekten ve güçlüden yardrm bekIer ve uınar. Brınun içindir ki, zamaıı zaInan, kendisinden bu yardrmr esirgeyenlere düşman olur.
Köylü ailesincle; eski, geleneğe dayalı diizen
siiror. Baba bütiin aileye egemendir. Kadın ve ço_
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cuklar ister i§temez ona boyıın eğerler. Bu aileye
miüet varlığrna yeni kuşaklar yaratan ve bu kuşaklan sosyalleştiren bir göri§le bakabiliriz. Bu bakış
onrın aJnıı zaınanda doğal bir eğtim ocağ olduğunu
da anlatır. Köylü ailesi yiizyıllarca bir iktisat ve hayat birliğ idi. Tarla, bahçe, atölye veya § avadanlıklarrna sılııı srkrya bağlı olan bu kunıluşun, siiıme3inin eı1 önemli nedeni hiç kuşkıısıız kendi kendini belli edici yaşaınınr kuşaktan kuşağa siirdi,irebilmesi di§üncesidir. Çocuklarıyle birlikte tarlayr süreıı, üriinleri tarladan toplayaı, ha.m. mad,d.e iireteıı,
liozlarıyle birlikte bu haın maddeyi gıda ve içeceğe,
giyime, ev eşya§ına döniişti.iren köylü, §te bu ailenin yani eğitimin kurumumuzı.ln en caılr bir örneğidir. Aile ne tiiketirse bıınun büyük böliimilnil yine
o, kendisi i.iretir. Bu kunımda ölenlerden miras kalır,la yaşay,anların işleri hep birlikte bir biitiiıü oluş
turur. Mal edinmek nasrl bir deneye dayaıırsa onıın
yönetimi ve işletilmesi de yine deneye ve geleneğe
dayanır. Bu aile yünız kişilerden oluşaı bir bütiin
değildir, onrın soJnıt bir karakteri de vardrr. O ayru za.maada bir değer birliğİdir.
Köyliiniin yıırdıına ve evine çok bağlı oluşu onu
bireyci gibi gösterir. Gerçekten o olabilüğince büyiit ölçiide özglır da1,rınmg,} ister. Yurt ve iş hayatı ona ne gerekli ise bunu vemelidir. Onırn içindir ki, o, keııdi ekonomik gücii ile, kendi 5nırdunda,
kendi işlerini görmek ister. Kansıru ve çocuklarını
ekonomik değerlerle ölçer. Aletleri veya makinalan
kendi yapmayı veya oniara başkalariyle birlikte, ortaklaşa sa}ıip olrnaktansa tek başına sahip olmayı
ister.
Köylü, şehirlileıı için bilinen rekabet sava^şrnr da
bilmez. Onun çabası komşusunu zata;ra sokmaya veya ocağını söndüırıeye yönelik d€ildir. O, yalnız
Lentlislni düşiinerek, tarlada en i]tı buğdaya, ağırL49

da da en iyi koyuna sahip olmayı ister. Bütiin bu
dawaruşrna karşın komşusuyla iyi geçinmeyi de
ister. Çiinkü o olağa"rıiistü zananlarda komşusunun yardımına muhtaç olduğunu bilir. Bu nedenledir
ki, köy hayatında büyük ölçüde ortak işler, oniann
eğitimlerine yararlı toplantılara rastlanrr. İmece yo.
luyla iş yapmak, gezek usrıJü, ulusal hiköyeler söylemek için toplantılar gibi.
Köyliiieri birbirine bağlayan şeyler giirılük sevinçleri ve ihtiyaçlarıdrr. Köyde, köyliiniin hayatiyle ilgili görevler ve işier de birlikte konuşularak yapür.
Bütiin köy her köyliiıiin gözü öniinde açıkça
göriiıiir. Bir köylü bütiin köyd,aşlannı, onlann zenginliklerini, hatta aile hayatlarını da bilir. Bu bakımdan her köylü, geçen olaylardan bir örııek aJrr
ve buniar giiıılerce, haftaJarca köyli.iler için konı.ışma
konusu olur, hatta sert tgrtrşma ve çekişrnelere de
yol açar. Görenekten, gelenekten aynlanlar çabucak
toplumsal denetimin baskrsı ile karşılaşırlar. Köy
muhtarr seçimi köyli.i-ler için en c,aıılı bir tartışma, çekişme konusu o1ıır. Buna karşük İl genel meclisine
üye, Millet Meclisine Milletvekili seçimi onla.ın bu
ka,dar ilgilendiıtez. Çilnkii siyasal partilerin programlarr onlara çok bir şey aılatmaz, çiinkü onlar
yalnız realiteyi tanırlar.
Köylü, kendisine a.ınacr iyice anlatılmayan ve
olum]u sonugları gösterilmeyen genel ve yarr resml
işlerle de kendi işi gibi cand.an ilgilenmek istemez.
Br:nun içindir ki, köyde bu tiir işler söz konusu o,
lunca sert direnişler, panikler başlar. Brına karşük
gelenek olarak benimsediğ görevleri kutsal belle-.
yerek rahatlıkla yapu, a.skere gitmek gibi.
Köyliiniiı öteki köyliiterle ilişkileri de oldukça
ilginçtir. O, başka köyler ve köyliilerle alay eder.
Onlarla §u, orman, tarla, otlak çekişmeteri gibi sert
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kavgalara gir§ir. Bu yiizden baaan iki köyiin sınırında çatışmal,ar olur.
Zenğn köyliilerle yoksul köyliiler arasında büyük
değişikliklere tanrk olunur. I'akirler, zengin köylüierin işisi ve uşnğı gibidirler. Bu ayniık kişisel işlerde, toplantılarda derhal göze çaıpar. Zengin köylr krzıru bir hizmetkdra vermek istemez. Fakir de
-genellikle- zengin bir köyliiniin krzrnı almayı düşiirrmez. F'akat bazaxı gerçek sevgi olayı bu zenginlik farkından doğan sınıf farkiyle karşılaştğr zaman
einayetlere kadar gidebilir.
Köyli,i çocuğu ya da genci ktiçük yaştaı başlayarak kendisine önceden betirlenmiş meslek hayatı
içinde büyilr. O, daha okul yaşından önceki ve okul
yaşrna gırmiş olduğu zarnanlarda, içinde iş sorumluluğu da bulunan bir hayatın içinde yaşar. Hayvanlara bakmak, onlan otlatmak ve başkalan gıbi,
çocuk daha çok küçi,ikken omuzlanna reel hayatın
yüklerini almaya zoruıludur. Köyde iş yaşamı ile
oyun yaşamr da birbiri içine geçmiş bir drrrumdadır. İş ve o)run birbirine etki yaparaJı, birbirini tamarriayarak giderler. İşin içinde oyun yaratıcılığna, o}runun içinde de işin ögelerine taruk olunur.

Köy çocuğunun hayatı, srnırlanmrş d,ar bir çevre içinde geçer, bu çevrede çocuğı:n gel§imine yarayacak, onu canlanüracak şeyler biteüye ve errıek
bakrmnda.rı da pek az,ür. Bunıın sonucu olarak denilebilir ki, köylü çocuğu igin fikir gelişmesi olanaklan daha önceden darlaştınlmış ve kesirieştirilmiştir. Bu tiir yaşatnın sa}uncalan yanında yararlı
olanlan da vardrr: Büyiik bir yaşa.ırı bilinci, süreklilik ve dayanma alışkanlığı alınak gibi. Bunun içinür ki, köy çocuğu kendi hayatına, hayat biçimlgring
daha çok uyarlı bir görii:ıüş verir. O kendi çevresi
içind,e amaçlannı benimsemiş olarak yaşar. Bu çev151

I

renin dşında da yardımsız ve şaşkn bir halde kalır.
Köy çocuğunun fikir kapa"sitesi de bi.isbütiin
başka tiirden fikir ve bilgi ile oluşur. Onun bilincine bir da,ırıga gibi basılan şey, doğal eşya bolluğu
ile köy çevresindeki işterin izleridir. Onda şehir çocğunda olduğu gibi teknik ve sosyal nitelikteki anılaıın izleri çok güçlü değildir. Köy çocuğıınıın algılan, sık srk yenilenici algılar olduğu için güçlü ve
yitirilmiyecek bir mal gibidir. Onun fikir diinyası
gödeme dayalı ve somuttur. El çalşmalanna dayalı çevre, eşya§ıı ile birlikte köy çocuğı:nun iizerine
etkiler yaparak onrın incele,me yeteneğni de uyandırır.
Köy qoeuğunu -geniş afle.mıyla düşiiniilmek
koşuluyla- aile eğitir. Ailede baba, ölmi§ kuşaklardan buyana atanmrş ve kabul gdilmiş bu5rurucu egemen ve efendidir. Kadın ve gocuklar eiı derin bir ş,
kilde ona bağlıdırlar. Çoklukla on_lar da tarla, ahır sıbi birer mal sayılrr. Onrrn içindir ki, çocuklar aralüsız
§ başında tutıılur. Srkı ve şiddetli bir iş efftimi ile
donatılrrlar. Orada çocuk, heşeyden önce bir § aracı ve güeü sayıIır. Köyde aile hayatr, sert realite,
çok eski eğilimler, değiştirilmesi güç ödetlerden yogurulınuş bir çimento ile bina eailınlştlr. Bu hayat
mevsimlerin, giiniin ger€klerine göre diizenlerımiş bir
§ hayatıdır. Onun içindir ki, onada -bugün de tanık
olduğumuz- bir aıılamlı, karakter sahibi insanlar yetişir.
Özet olarak : Köylü sert ve tutucu tabiatlıdır.
Yuıriuna bağlı ve kapalrdrr. Hayatr, doğat olayların
doğıırduğu iş içinde geçer. Di§iinüşü, geleneğe bağlı
fakat praük ve yararlr şeylere yöneliktir. E[a5ıatr,
ilkel tiirden, fakat dş olaylann etkilerinden çok iç
dünyasının, kişiliğnin değerleriyle beslenir.
Doğaya bağ,lı köylü kütlesinin -konumuz dola|52
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yıliyle- en karakteristik niteüklerinden biri de şudur:
Köylüer yiizyırlarür yiyecek, konut, giyim ve
bunun gibi bütün önemli ihtiyaçlannı kendileri sağlamışlarür. Yiin evde §enir, köylü evini kendisi ya-

par, döşemesini de kendi §leyerek meydana getirir.
O, a3ını zamanda fınncı, kunduracı, terzi, dokumaeı, garag, değirrnenci v.b. dir. Dışarıdan satın almak zonında kaldıgı lrimi gşyayı da kendi iiretimi
kaıştığuda sağtanayı diişiiniir.
«İktis6,t ve Tasaıııııf Cemiyeti»nin aracüğyla
1931'de Ankara'da toplanan Zfuaat Kongresi tutanaklanna ve çalışmasına göre Tiirk köytiisiiniin uğraştğ en öneınli tarım meslekleri vesıa geçinme araglan şunlaııiır : 1) Tiitiinciilük, 2) Afyon, trıaiamut,
Miyaı kökii ziraah, 3) Giilcüiik ve rtnyat, 4) İncir,
Fıudrk, Üztim, Aıtep F\stı$ gibi kuru yemişilik,
5) Pamuk, kendir ve keten gibi lifli bitkiler taı:ıtru,
6) Znytıncilik, 7) Buğdaygiller ve baklagiller tarımı, 8) Pirinç tanmr, 9) Taze yem§çilik, 10) Sebzecilik, 11) Portakal ve lirnon yet§tiı:noek, 12) Çiçekçilik, 13) Oımancılık, 14) Süt{iilük, 15) Tavukçııluk, 16) İpekbircekçiliği, 17) Şarapçılık, 18) Ko5run, kara sığr, maıda, at gibi hayvan besleyiciliğ,
19) Avcılık, 20) Balıkçük.
En öneırıli ekonomik, sosyal nitelikleri, uğraşı
türleri yukarıda kısaca anlatılan 9.217.000 Tiirk köy.
lüsü veya çiftçi niifusunun gerek genel ve gerek
meslek eğitimi söz konusu olunca; gerçeğe, ihtiyaca en uygun yöntem olarak verilecek hükiim hiç
kuşkusuz Prof. J. Sewey'in raporund,aki şu ctimlelerle adatılabilecektir :
«Okullarda köyliilerin ve çiftçilerin ilgi ve gereksinmelerine özel bir önem verilmeden öğetimin
genel ve zoruıılu !ıtınmg,s1, sosyal zararlar verecek
olğaııiistü bir korku oluşturur. Köyliilerle çiftgilerin
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ihtiyaçları

ayrrrca atiişiiniilmeden kunılacak bir eğitim sistemi kuramsal ve skolastik olur ve genç kuşağn herhangi başka bir meslekte sğle-nmamakla beraber onlarr köy hayatındaıı kolaylıkla uza"klaştınr.
Bundan başka fiirkiye'de milli refahrn gelişmesi, ziraat çalışmaları diizenlemesi ile sriıı bir biçim-

de ilgilidir. Bu göri§le; Tiirkiye egıtimi

için

en

önemii sorun, derslerinin konuları.köy hayatıııa iyice bÇ,lr olarak bir tiir ilk ve orta okrıllar kurulmasrdlr».

İtiraf etrnek gerekir ki, bugiinkü genel ve meslek ğitimi örgütterimizin niteliği, heniiz bu ilkelere
uyabilecek nitelikte değldir. Iialbuki; köy e$timinin
aın8c1, büyük ölgüde süçlü vataııdaş, yani sosyal bilinçte insan ve mem]eketin «siyasal, ekonomik ve
kiiltiiiel hayahnın gelişmesine katrlacak», yani doğının bütiin güçliiklerine tutsak değü, egemen olabilecek bir giiçte § ada.mı yeüştimek olmalrdır. Bizi bu aırıaca götiireeek okul da kitap öğretimi değil,
iş eğitimi olacalrhr.
Köy, yukanda anlatılan geıçek ka.ııalrterini kaybedip de öğretmen, doktor, tarımcr, jandarma, fabrika işisi gibi insanların etkisi altında ka.lmaya
başlayınca kiiçük kasaba olur ve bilsbütün başka
nitelikte kendisini gösterir.
B _ KASABA, şE}IİR HAYATI VE DEĞİŞtr( MESLEK ADAMLARI : Milletler psikolojisi
inceleyicilerinin göriişlerine göre, insardar aıasın&
sınrf ve meslek ayırıIIu sonrında ve toplumda siyasal
örgütler kurulmaya başlanfuktan sonra insaırlar, konut konusunda yeni bir yer böliimiine de uğayarak
köy ve kasabaJarda oturmaya başlamışlardır
(Wundt). Uygarlık tarihi inceleyicileri kasabalann
kurulışuna neden olarak başka bir olay daha gösterirler; iş btiliimü.
Gerçekten kasaba iş hayatinın en belirgin nite|54

İ
liği olarak; insanlar ara.sındaki iş böliimü, yani meslek ayntğıu benimsemek gereklidir.
Kasaba köye oranla tam aılaınıyla siyasal karakter de kazanmrştrr. Kasaba hayatına en çok etkin
olan kişiler; memur, öffefurıen, jandarma, hakim,
postacr gibi devlet memurlarıdrr ve bunlann hepsi
kasabada birinci deı,eaede siyasal ve kii]tiirel hizmet
amaçlariyle bulund.unılmaktadır. Kasabanın iş hayatı erbabı (araatgı, el sanatkArlarr, tüecarlar sibi)
bu siy,asal memur kütlesinin etkilerinden tamamiyle
lrurtıılmuş bir dıırumda değldir. Devlet memurlan
kasabanın geçici oturanları o]mak dolayısiyle onlann genel hayatlannda, sosyal daınarırşlannda
-Kasabanın yerlilerine göıe. daha çok bir esneklik
vaıdır. Bu hayat, esasen köylü veya köylü tipinde
olan kasabalılar iizerinde de etkiler yaparak on]ann
esas karakterlerini değ§tirmeye neden olur. Memur
bıınu kendisi için bir görev de sayar. Devlete ait
okrıl, ma}ıkeme, karakol v.b. kuruluşlar bu tür
rolleri de yaparlar. Hukuk ve adaletin ctevtet gücü
ile uygrılaıması da hayatın dğşik biçiırıler aJmasında etkindir. Bu bakımdan kasabalr yavaş yavaş
köylüye oranca benliğinde esneklik, hayata uyarlrk,
istekli gaba harcama gibi dawanrşlar göstermeye
başlar ve o, gelmekçi köylüye karşılık, umud.a inancı, ilericilik yanlrsr, ekonomik hayatta cesur, olumlu görünür. Ona bu karakteri vermeye neden olan
hiç kuşkusuz başka olaylar da vardrr: Kasabalr köylünün sert ve doğarıın elverişliğine bağlı tarla işine
kaışılık başan sÇlamasr daha çabuk ve bir ölçüde
kolay işlerle uğraşır, Kasabada niifusun daiıa yoğun olarak bir araya toplanmış olmasr kasabalrlara,
ağır iş hayatrnın acrlaırnr unutturacak ve hayattarı
zİvk almaya yaırayacak firsatlan da hazrrlar, bu
ned.enledir ki, köy gençleri bile genellikle kasabada
çalışmak isterler. Bu tiir olayların etkisi ile gızl.i
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enerji de meydana çüar. f'azla" enerjiye bağlı çaIışı
ma da çok kez köyde olduğu gibi verimsiz kılmaz.
Kasaba köye bakarak Posta - telgraf, baııka veya
yardım saııüğı, okul ve benzeri gibi kiiltür ve ekonomik kuruluşlarla ilişki kurduğu için fada çalışmanın çok defa yeter oraııda yararrnı da göriır. Eiiylelikle hayatında çalşması arttıkça da-ha elverişli ve
çekici bir refaha kavuştuğunu göriir. Böyle ileriye
doğnı itici bir hayat onun bağlı bulunduğu gelenek
bağlarını da sürekli olarak kopanr ve sonunda kasabalryı geçmişin insaJıı değl; giiniln adamı yapar.
Bu yaşamrn ne gibi sonuçlaıla bezeneceğ kolay anlaşılabilir. Bu sonuçlann en önernlilerinden ya|nız birini
hatrrlatalım: Kasabalı köylü gibi kendisini tek yanlı
bir uğraşıya bağia.ırıaz, dğşik türden uffaşıları
(hatta meslekleri) yöuetmeye çalışır ve gerektiSnde başka insaıılarla çeşitli birlikler kurarak da}ıa
büyilk para, daha sağlarn bilgi gücü ve daha sğlam iş tekni$yle galışmaya başlar. Kasabaya ekono.
mik amatlı toplantılann bir sergisi bile denilebilir.
Iiaftanrn belli giinlerinde kunılan pazarlar, ihüya,glara ve mevsiıııIere göre paıayırlar ve sergiler, kasaba hayatma, esııgklik ve güç veren olaylaıür. Kö.
ye orarıla daba fazJ:a iş böliimtine dayalı olan bu
yaşayış, toplı:mda ilerlemeye de neden olur. Bugiinkii Avnıpa uygarlığ, bu tiir bir hayata kavuşabilmiş ka.sabalara dayalr bir uygarlıktır. orada iş bir-,
li,irnü, insaıılann bol iiretim, yaptıklarr işieri ucuz,
sağla^m ve zevke uygun bir biçimde yapmalanna
neden olıouştur. Kasaba veya şhirlerde -faı,kında
olmaksızrn- işin tekniğni öfferımek mutlııluğunu elde edebileııler, ham maddeyi elde etmek, rekabet
gibi iısanlaıı başanya ve refa^ha kavuştrı:ırıLya yarayan olaylan da birli!çte öffetmişlerdir. Çok, çabuk ve ucuz iiretim amaclyla hareket ederken, yeni
iiretim araçlan bulııak, yeni iş metodlan kullanmak
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zorunda, kalarak, yavaş yavaş

teioik aracüğyla

do-

ğaya ve hayata egemen olıoaya da başlaınışlardır.
Bu hayat, onlarda ayrIn zulnanda beceriklilik, olayları izleme, a.m.açlarr gerçekleştirme, meslekleri ur.
maıılrğa doğıı götiirme atışkaııIıkları gibi bir çok
yeniükler }raratmıştır"
Kasaba veya kentin başka önemli bir karakteri
de -sosyal ve ekonomik hayatı ned,eniyle- insanları
elekten geçiımesid.ir. Bunrın sonucu olara.k ka.sabada eleğn iistiinde kalan ve tıp}o devlet memurlan
gibi hukuki, fazJa olarak ma.li dunımlan bakrmmdaı
daha iistiin bazı nitelikleri taşıyan otelci, fabrikacı,
büyük tüccar, harıcr ve benzeri gibi insantarla, köyliilerin hayatına benzer bir hayat yaşayan öteki insanlann aynlmrş o]masrdrr. Bu gelişmenin başlrca

coğafi konumunda, herhangi
bir özelliği dolayısiyle ekonomik önem kazanışında,

nedenlerini, kasabarun

kanunlarda, zenginliğn biili§iilmesinde, kişiliklerin
güciinde, sivrilmeyen kimselerin gelenek ve bağlantılannda ararnak gerekir.
Kasaba ve şehirlerde, köyleıde pek az göriilen
bir çok sosyal niteükler önemli olaylar da vardrr:
Eğlence uğııına yapılaı büytik ölçüde harca^ırralar,
kan ve koca kavgal,arı ve a5rnlmaJar, babalan biliıımeyen çocuklar, bazan bu gibi çocuklann öldüriiimesi, intiharlar, cinayeüer, soygıınlar, okııla git,
me zorun]uğu, fikir diizeyini yükseltme araçlarr ve
fıı"satlaıı, eğlence yerleri ve olanaklan, teknik yeni,
likler, brınalrmlar, siyasal nitelikte heyecanlr olaylar, her tiirlü aşk otayla:ı ve benzeri gibi. Bütün
bunlar ka"şaba veya şehir havasınrn oluşumunda et,
kili ögelerd,ir.
Ka.saba veya şehirde oturanlar, köylerde ya,
şayaııtar gibi pek basit ve biteviye bir hayat geçirmeder. oradaki insanlar arasında daha fada bir ha,
ııeket, siirelıli olaralr göriitiir : İş lçin veya değişik
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nedenlerle başka yerlere gidip gelmeler, göçler, yabancı]ann şehre gezginci olarak gelmeleri ve bir süre
kalıp aynlmalan gibi. Bu olaylann da -sosyal ve
ekoııomik hayat ba}omından- önemleri büyiiktiir.
Kasabada otura"rrlann başlıea geçim yollan
(meslekleri) köylerde yapıldığnı önce belirttiğimiz
bir böliim tanm işleriyle şehirlerde en geniş uygulama alanr bulan ve biraz sonra açıklayacağmrz el
zanat|arı, makine çalışırıaJarına dayalr bazr z,anaLlar, ticaret, memurluk gibi mesleklerdir.
Büyük şehir bazı önemli nitelikleriyle kasaba
veya küçük şehirlerden ayrılır. Bu ayncalrkları sosyal pedagoji bilginlerinin ve uygarlrk taJihi araştıncılarrrun verdikleri bilgilere dayanarak ve özetle

şöyle açıklayabiliriz :
tnsanlar bir yere ne kadar çok toplanırlaıısa,
tekniği otgaııİze ederek onrın aracılıS ile doğaya
egemetı olmaya, yapma bir hayat yaşamaya o kadar çok zonınlu olurlar. KöyIü ve hatta kasabalı
için besin veren, kutsal sayılaJo" toprak, büyük şehirlinin ayaklan altında kaybolur; şoseye, kaldrrıma,
asfalta dönüşür. Evler göğü kapatacak gibi yiikselmeye, dumaıılı bacalar gökteri kapla.maya başlar. Büyii.k şüirlerde su yollan, köyde ve kasabada özlemle beklenen yğmurun, graırrofon biiibtil sesinin yerine geçer. Bütiln çiçekler saksı giçeği veya geometrik düzenlenmiş bahçe çiçeği, hayvanlar, kiimes ve
kafes hayva.ııı haline gelir. Özetle büyük şehirüler
doğadan uzak yaşar. Toprak artü onlar için besin
veren bir araç, mevsimlerin aheııgı hayatrn ahengi
değildir. Bunların yerine makine, zahire borsası, pazaı yeri gelmiştir. Büyiik şehirlinin etrafindaki eşyanın çoğu satın alınmış eşya olduğu için ona tomurcuklana.n, çiçek açan ve me}age veııen bir eşya etkisini yapmaz. O herşeyi yabaıcı ellerden satın almaya zonıı]udur. Kendi yaptığl iş de bütiin ve bü158
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yük bir işin parçasıdır. Giirev veya § olarak eline
bir parça iş alıp onu biçimlendirir, karşılığnda say-

manlık biirolannda hesaplanaı gii:ıdelik, haftaJrk veya aylü bir ücret alır.
Krsaca anlattığımrz bu yapma ve teknik organize edilmiş yaşam, büyiik şehirlinin dawanrşlanna ve
psikolojisine etki yapar. Onun evren anla;nşını da
mekanik renklerle boyar. Bundan sonra o, artık
doğadaki y.aratrcr güçleri, kadere bağlı olanr görmemeye başlar. Doğa gücü onun gözü önüne, buhar,
elelctrik, gaz ğbi iş aracı olarak çrkar, kendisini
doğanın içine doğruoa ve kolayca ataıııaz. Tatil ve.
ya Cuma giinleri yaptığl gezintiler ve dolaşmalar,
tozlu, fırtınalr bir alanda oJmanaJı, piyes gibidir. Biitiin bunlardan başka onda, doğa. adamrndaki saf gü.
li§, halnet, s&ygı, çalşma, bitki ve hayvanlaıla ilgilenme, iiretici olmak istekleri de kaybolmaya baş
lar.
Büyiik şehirlinin işleri de doğadan uzaktır. Bir
büyük şehirli, çok karmaşık bir hale getirilm§ eko
nomik hayatın içinde ancak dar bir alanda çaba göstererek ya|nız bu dar § çewesini tanır. O aynı zamanda emirlere, yönetmeliklere, d,ulrurulara göre çalışır. Onun iistiinde bir ıısta ve kalfadan başlayarak
fabrikayi veya ticarethaıeyl idare eden direktöre;
şeften miisteşara kadar rütbeleri kanun veya yönetmelikle belirtilm§ bir si,irü insan vardrr. Birey, bu
büyiik ma^kinenin bir çarkrnın vidası gibidir.
Büyilk şehirdeki sosyal yaşa.m da doğadan uza,kBirey
orada, sert sosyal ve ekonomü bğların
tır.
yii"kiimler
karşısındadır. Onun sosyal itgileri top
ve
birtikte
doğal bir yaşıı.m siirdiiımekten çok
lıımla
yöneliktir.
Biiyük şehir örgüt ve kumaddi şeylere
rumlarr daha çok <biz» ve «bizim» sözciikleriyle anlatılabilecek ilkeleıe göre kıırulmuştur. Bu oluşumda göza çarlıacak yön; bu «biz» ilkesinin srnrf ve
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meslek yararı ile bir dayaıışınaya varm§ olma.sr ve
bunlanı yararlarırun her şeyde, her işte daha çok
ön pl6,nda tutulmasıdır. Aslrnda yeni sosyal kiiltüriin çok tartışılan, bir çok çekişmeleıe neden olan
yönü de bu de$t midir? Tarihte bu tiir aıüaşmazlrklar yiiziinden bir çok kanlar d.ökiildüğıinü görmüyor muyuz? Şelıir eğtimi söz konusu olunca bir
çok topluırılann kendi karakterlerine göre bir €İtim
saptayıp gerçekleştirememelerinin en önemli nedenini de burada aramak gerekir.
Kasaba ve şehir çocuğunun eğtilcliği çevre, Jnıkanda niteliklerini göstermeye çalıştığmız işte bu
çewedir. Çocuk bu açıklamaya çahştı$mu olaylann
hepsinden a.z vwa çok etkilenetek, zayııi veya giiçlü algrlar alarak bu çewenin içinde aile, meslek, oLill
ve toplum eğtimi ile yet§tirilmeye çalışılır.
Ti.irkiye ni.ifusunun köyleııie oturan yoğın tabakasından ötesi, kasaba ve şehirlerde ticaret, srnai işler, memurluk gibi mesleklerle uffaşırlar. İktisat ve Tasarruf Cerrıiyetinin aracılğ ile 1930'da
Ankara'da toplanan Saııayi Kongresi yayınlanna göre Tiirkiye Niifusunun kasaba ve şehirlerde oturan
biili.imünü ilgilendiren ve onlarrn başlrca geçim
araçlarrnr (mesleklerini) göstereıı eıı önemli sanıyi

gruplan şunlardır

I

:

PAMUKLU DOKI I\,fA SAtTA]fff :
1) Pamuklu, 2) Yiiılü, 3) Halr, 4) İpekti,

5)

Trikotaj.
II
BEsİırı saNaytl :
1) Konsenze, 2) Değirnıen, 3) Şeker, 4) Şerap, sirke, ispirto, 5) Şekerleme, çikolata, blskiivi.

m _ DERİ SANAYİİ

:

rV
ORMAN SANA14İ :
1) Ahşap ambatöj, kokuculuk (parfiimei)
nayfi, 2) Mobilya, 3) Oızıaı sanayii.
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sa,

V _ TAŞ, TOPRAK. CAM SANAYiI
1) Çimento, 2) Aynacılık, 3) Tuğla,

:

kiremit,

çini sanayii.
vI
KİMYA SANAYİİ
L) -'kyt]rL yağr - nebati ya.g - prina yağı saıayü, 2) Sabun sanayü.
\rII
MADEN ÇIKARMA SANAYİİ
\ruI - IVIADEM EŞYA SANAYİİ
:

:

-

:

TÜRI(İYE §ANAYiiNiIY DURUMU : 1927 (Ş.
Siirelya beyin «Ciha^rr Tarihinde Tiirkiye» adlr eserindeıı)
Sanayi

1
2

J

-

45-

tiirleıi

Kurum

(sayı) 7o İşçi

Maden Çık. Sn. 556
Tarım sa,ııayii,
28.439
balrk, av
Dokuma sanayü 9.353
Ağaç ve bitki sa. 7.896
Kağt ve karton

- sanayü
348
makine
Maden
ve
6
- onarunı
L4.T52
7
8
9

Bina yaprm san. 2.877

- Kimya sanayii
- Karışü sanayi
- A. ıjlektrik
Değişik sanayi
10
- B. Ötelıiler
ToPLAM

697
16

90

7o

0,85 18.932

7.37

43,58 110,480 43,t)I
L4,u 48,025 18,7(

L2,12 24,264

9,55

0,53 2.792

1,09

22,60
4,,4l

33,876

|2,834

13,16
4,81

2,107

t,2|

o,o2

455

0,14

1,350

0,18
0.52

I,o7

0,34 |,28g

22]-

0,48

65.245 100,00 256.404 100,00

İktisat ve Tasa:ruf Cerniyetinin yayınladrğı (Sanayi Kongresi Zabıttarı) aüı eserde bu meslek gıuplanna dair meın]eketin gerçek d,un:mırnu ve ihtiyacını beliıten çok önemli ve değerli bilgi vardır. (7^,

İş ve Meslek Eğitimi

-

F'.:

11
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raat KoDgresi Zabıtları) adlı eserde ta^rım mesleklerine ve Tiirkiye'nin tanm durumuııa dair de bir çok
önemli bilgi de varür.
Tiirkiye'de şimüye değin tiirlü ilişki ve firsat,
larda söyledigimz tanm ve sanayi mesleklerinden
başka bir de çeşitli tiirleri bıı]unan ticaret meslekleri, her tiir yönetsel, tiizel nitelikteki meslekler ile,

serbest meslekler denilen meslekler vardır.
Tiirkiye'nin yönetimini ve Tiirkiye'de eğtim iş
Ieri sorıımluluğunu taşıyanlar için bütiin mesleklerle birlikte daima gözöniinde bulundurulması ve
büyük bir yıırt sorunu sa5nlmasr gereken, saJrısl gehel nüfusa oraııla Vo 60't bula.ıı meslekİeri bulunmayan wrttaşlar konusu vardır. ıvıesleki hayata dayalı çağdaş uygarlıkla donatılmamş toplumlar gözöntine getirilince bu olayıı önemi daiıa çok anlaşılabilir.
kasab,a ve kentleıde oturan, meslekleri yııkarıda kısaca söz konusu edilen yırttaşlarla mesleld ha,
yatları foilinmgygıı yurttaşların cturumları gözönrine
getirilince onlara verilecek eğitimin anıacı ve biçimi d,e -açık çizgileriyle- kendiliğnden ortaya çrkaı:
Aslında geryek ihtiya4lar da bunu gösterecek nite,
lıktedir.
Oysa.ki di.inyanın bir çok yerlerinde olduğu gibi,
bizde de okul bu gergek ihtiyaçlara cevap verecek
niteliklerden yoksundur. İlk ve orta okulu bitirir bitiırnez ya da yiiksek okulu bitirdikten sonra yukanda saydığmız iş aradanna atrlaıak iyi birer va,
ta.rıdaş sıfatiyle yaşaırıaları gerekeıı kasaba ve kerrt
çocuklarrna bugün eğitim adı altında okulun veııliği şeye... bin sayfaJık... derslerin bilgisi diyebiliriz.
Buna karşılık geryek hayat, çocuk okrılu bitirip onun içine atıtdığı zamAr. ona gereken gerçelr eğitimi -eksik olmalrla birlikte- mutlaka kitap bitgisl
şeklinde vermez. Çocuğu, okulun yaptığl gibi bilgi|62

İ
lerle cil6,1amaz. O hpmen gerçek ihtiyaçları, en krsa ve kestirme yollarını gözöniine alarak gocuğu ve
genci yeniden ve gerçekten hayatta tutıınabilecek
kadar yet§tirir.
Yaşanılan kiilttirün bir kurumu olması gereken
okul da hayatıp öniinden gideceği yeıde arka.sındaıı
gelmeye çalışır. Sinema, nadyo, makine, her tiiılü
§ler; çocuklara ve gençlere derin etkiler yaparak
orılarr eğitirken okullaıda öğretmenler kurulları öğrencinin sinemaya gitmesinin, öğretimde gra^m.ofon
veya radyodaıı, balıçe veya tarla işlerinden ya.rarlanılıp yararlanrJmamarun uygun olup ola,mıyacağnı
tartrşrrlar. Ekonomik özellikte kongreler, seı3,iler,
teknik denemeler gibi aktüel olayların iiz,erinden yıl_
lar geçtikten sonra okullar onlan birer tarihi olay
olarak izler ve incelemeye çaiışırlar. Özetle, okul, bir
tiirlü katıtaşmış orta4a"ğ, karakterini bırakaıaJı ko
lay kolay giiniin ve gelecğın kurumu, geıçek ihtiyacrn s<izctisü olan.az.

Onlarr doğaya her giin biraz da,ha çok egemen
kılmak için yapılmış ders ara4lan ve benzerleri gibi
modeııı örneklerin tarihlşmiş kolleksiyonla,rı, okulıın en çok iistiine titrectiğ şeylerdir. Bunlann gençleri doğaya tutsalı etmeye yarayaır birer eğitim
ögesi olduklan görüli.ir. Bu niJelikteki kurum biç
kuşkusıız hasta te öliime giden bir kunıluştr:ı. Geleceğin okıılu bu kusurlann hiçbirini taşımayan insanlarrn yerinde ihtiyaçlarını gözöniine alan, onları
kendiliklerinden çatışmağa alştıra"ııak yetiştiıecek
bir «iş ve meslek» olacaktır. Ancak ondaıı sonradır
ki, (köy, kasaba, şehir) nerede bıılunıırsa bulunsun,
bütiin okullarımrz, millet bireyterine Prof. J. Dewey'in öneıdiği ve istedği gibi :
Doğnı ve siyasat alrşkınlıklar ve fikir,
«1
verecek"
ler
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a
2
On]arda değ§ik biçimlerde ekonomik ve
ücaıi yetenek
ve becerilere yönelecek.
Enkek ve kadrnr ulusal egemenliğe, eko3

nomik -açrdan kendisini yönetmeye, zanatı ilerletecek yani onlarr girişim ve yaratrcrlığa, özgiir yargrya, bilimsel düşiinmeye ve kamu yararı için sosyal
görüşle işbirliğine alrştrracak, fikri ve ahleki karakterin çizgi ve eğlimlerini kendiliklerinden geüştirecek» bir hale gelerek «Tiirkiye'nin sürekli olarak
milletler arasrnda özgrtr bir üye olarak canlı ve lAyik bir Cumhuriyet halinde i]erleemsini» sağlıyacak-

lardır.
c YENİ OKULUN ]rENİ öĞRgrrcNİ
l

-

:

İdeal iş okulu yeni nitelikte öğretmenlerin yetiştirilmesi ve var olan öğretmenlerin de ontar gibi bir hale
getirilmesini ister. Eski okulun öğretmeni için en
önemli ve temel görev sadece ders vernıekti. Ders
progTalnı ve öğrenim metodu onu en çok uğraştıran
işlerdi. Hatta onun içindir ki, öğretmenleri yetiştirmek için açılan kurslardaki uğraşılann bile temellerini bu sonınlar belirliyordu. Eski okulun öğretmeni pasif bir durumda, olabilüği kadar yıımuşak
ders prograınını bitirrneyi kendisi için en büyük
amaç bilen iyi bir işçi itli. Bunlara karşük yeni iş
okulunun öğretmeni, okııIıında çalışkarı ve organizatör rolü yapaıü bir lnlavuz olacaktır. Çocuklan eğitmek, herşeyden önce onlarr iş birlikleri haline getirerek yönetnek; çocuklan okutmak demek de onlara uffaş ve çalrşma yollan bulaıak, yaratarak
onlarr en verim]i ve üretici bir haIe getirmek de*
mektir.
İş okulu öffetmeni kendi kendini yetiştiren ve
eğiten bir öffetmen olacaktır. Onun bu hale gelebilmesi öffetmen birliklerini iş birtiği haline getirmekle mümkiin olabilecektir. Öğretmenler örgütlenerek
meslekte ilerlemelerine, kiiltiire hizrıet edemedikleri
l
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siifece okulun 5rukanda eleştirüğmiz niteüklerini
bırakma]anna olaııak yoktur. Çünkü öğretmenler
kültürün yükseltilmesine hizmet etmeliürler ki, okulu da bir kiiltiir kurumu haline getirebilsinler. Kii]türü yükseltmek demek de; bilimin, tekniğin, zanatrn, özverili$n yükselmesi ve başansı demektir. Bu
amaçlan gerçekleştirmek de öğetmenlerin sadece
ders veımeleriyle olası de$ldir, iş yapabilecek nitelikteki büttin haliu bu çalışmalara ortak yapmak zorunluğu vaıdır. Bu tiimceleri şöyle özetleyebiliriz: Eski okulun öğetmeni ANSİKLoPEDİK nitetikte bil_
gileri, kendi kendine toplaınaya çalışırü. Yeni iş
okulu öğretmeni organizatör olacaktrr; hayat, toplum ve iş aracılığyla kendi kend.ini yet§tirecektir.
Ancak ondan sonradrr ki, okul, yeni ve modenı bir
millet yaratacak güçte bir k,ıırum olacaktrr.
3

-

ÇağıIaş peilagoklara göre eğitim iilkiisü

:

İş ve meslek eğitimi konusunda _vazdığım bu
yapıtı bu konuda en çok emek
vermiş olan ve bir oıganizatör olarak Münich şeh-

deneme nitetiğndeki

rinde büti.in dünyaya örnek olabilecek § ve meslek
efftimi okulu atmış bulunan çağdaş pedagoklardan
G. Kerschensteiner'in aşağıdaki sözleri ve Prof. J.
Dewey'in yargılan ile bitirmek istiyorum. Böyle bir
taslak yazrrıak yürekliliğini de onların yapıtl,anndaki ana fikirlerden arüğrrnı belirtmek isterim.
İş ve meslek öğretimini doğıu bir yöne götürmek ve çöziimleyebilmek için en önemli nokta, eğitim ve öğretimin görevi ile okul kuruluşunun ana
ilkelerini belli etmek gereğidir. Prof. Kerschensteiner
bu öngnli konuyu şöyle anlatır :
«Ulusal bir toplumun eğitim ve öğretim örgütlerinde; din veya dinsel ayncalıklar : konfesionel,
(Alrnaııya'ya göre) bilimsel, siyasal, sosyal, ekono165
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mik görüşler gibi bir çok karulara dayalı olarak belli edilen istekler birbirleriyle çaıpışırlar. Eği-

timin ve eğitim sorumluluğunu taşıyanlann idealleri
gibi güçlerin bunlarla karşılaştınlması asıl olguya
az etkili old.uklan göriiliir ve kendi olağaniistü görevlerinin niteliğinde birleşernedikçe etkilerinin daha az olacağı da kuşkusuzdur. Eğitmek göreviyle
yükiimlü olan]ar bu göreve içten yetenekli olduklannda sonucunun iyiye döni§eceğ,ine güvenilebilir,
Benim çırpınşlm herşeyden önce -bu inaırrşa warrlabilecek bir okut diizeni için- toplu ve genel bir
eStim görüşiinde el ele veımek özlemiyle yapılmıştır. Pest,alozzi, Paulsen, Schleiermacher, Goethe'nin
yemin edilm§ gibi içten belirtmelerine karşın bu
İd"rl yörr, bulunmuş ve kaygı giderilmiş değildir, Bu
kaııram oldum olası yeniden üzücü eğitim anlayışınrn sislerine kanşrr, meslektaşlar arasında, parlimentolarda, Milli Eğitim Bakanlrkl,annda pedagoji
yazarlannrn hokkalannda, matbaaların makineleri
İ,rasında, öğıetmen kongrelerinin konuşma kiirsiileri
üzerinde dolaşır ve cesaretlerıtoz zerresi gibi dğıtır,
Bütün hayatım bu gibi kavgalarla doludur, Ve bu
kavgalar onun sonuna kadar da siireceklerdir, Okul
tlrgİUerl konusunun, pedagoji teorileri ?Tjll,ğ,vl"
tĞaen çöziimlenemiyeceğini de pek iyi bilirim, Ozellikle demokrat devletlerde. onlar ötedenberi bu kove
şıılu bir çık,ar sorunu olarak di§iinegelmişlerdir Fa,
İtloy, böyle katdıkça da bunu sawunacaklardır,
tat-slyasal partilerin kendi göri§leri, evrensel davranışları ve yaşaJna ilkeleri aracılıS ile bu güciın
kolunu bükütmez görmeleriyle, tek arılamlı, yiirütdenilecek kadar çok eğitim
me -ve içinde
"oĞ*
ve öğretim ideali düşiiniitebilen- eğitim kavra^mının
güçl;ndirilmesi almı şey değ_lili:, Egıtim kavramr
Eğitim görüşü, ğer top
İrl"t d,aha tloğrusu Milli
İ"-"o yetlşmekte olaıı kuşaklarına ve bu yoldaıı da
166

geleceğin devlet kuırvetlerini ellerinde bulunduraca.k
kimseleıe etki'yapmak istiyoısa ona göre -herşeyden önce- eğtilecekler de açık bir inanrşa gelmeliür.
Onun içindir ki, eğitim ve öğretim örgüttinün en baş
gönevi; Pestalozzi'nin de ruhıında yaşayan «insan
ğtimi» fikrinin benimsenip uygulanmasr yaıi yetiştirilecek kimselerin bir meslğe hazırlanmak için
doğat yeteneklerinin, bireysel isteklerinin göster_
diğeri yöne doğru götüriilmesi ve yetiştirileceklÖr
için bıındarı daha iyi bir yol brılıına"ırııyacağıru gösteımek olmalıdrr. Böyle haıeket editmedigi için yiiz,
binlerce kimsenin zihin oluşırıalan ile kendilerine
ryıeslek olarak seçtikleri işi sonradan birbirile bağdaştıramairıak talihsizliğiyle karşılaştrklarını ve kaderin on]ardaır bu iyıligi esirgediğini, görrıekteyiz,
Buna karşın egitim ve öğıetim çalrşmalan k§iliğin
gösterdiği yolu izlemekten başka bir şey yapa;maz,
ğu temel ilke iize,rinde daha çok zaman, siirekli tar,
hşıııatar yapılacal<tır. Bu ilkenin iistiinlük kaz,aııa,
eağ bir za.manın geüp gelmiyeceğini bize kim söyli
y"nlll"l Şayet tiiyle bir za^man gelirse o vakit milİ"tl"r, l<enaİlerl için, yetişmekte olan kuşa$ ahlaksal özgiir k§iler - (sittich-Autonemen, Persönlichkeit) olara} özenli bir biçimde eğitmek, tasasrndan
da}ra önemli bir dert olmıyacağını; kişinin, kenüsi

için miimkün olaıır ancaJ< özgiir ça]ışryıayP t_e_ndi
kendini yetiştirerek kazanabileceğini görebileceklerdir...

Kişinin eğitim ve öğretimi, yalnız onün zihin

varlığına ve hayatının gel§me döneminde kazanüğı
özel liçimlere çok veya az uygun kiiltür kurumlan
aracüğyle sağlanabilir...
Kanıma göre bütiin e$tim, nesnel ve kişisel
(k'ütiir }ruruLuşlan) kurııluşla.rın bireysel ruh iizerine etkilerinin bir sonucudur. Fakat bu kunıluşlan
onlara bakım ve onlarr sürekli olaral'ge;

a-

tiımek kişinin de bir üyesi bulunduğu toplumun görevidir. Bu, toplumda ortak değer oluşması olayı
dolayısiyle kişinin de değerlerırıesi gereğini belirler.
Onun içindir ki, dğerlerin yaşanşı ya"lnız kuruluşların içinde olmakla sağlanabilüğine göre, kişilerin
ahlöksat durumlan bireyin de arasında bulunduğu

toplumun ahlA,ksal durumuna bağhdır. Şu halde, kim
ahhksal özgiir kişiüği ( sittlich-autonomen peışönlichkeit) €itim ve öğretimin ideali olarak benimşeışe
o, aJrnı zamanda ahlöksal ba$msız toplıım (sittlichautonomen Gemeiııschaft) da ister. Fakat her kişi
toplumun üyesi olduğuna göre, eğitim ve öğıetim
de kendi Eunacrna aıcak bireylerin toplıı:rıun a^hHklaşma"sı hizmetleri yolund,a erişecek demektir. Bu
görev şu inanışla yapılmalıdır: I{er k§i kendi hayatrnın siirebilmesi için kenü işini yapmakla birükte
kültiir toplumunun sayıl,amıyacak kadar çok çarklanndan birine takılmak zorundadır. Bu göri§te, kişiden, yetenekleri oranrnda kendi görevini yapmasını veya mesleSnde çalrşmasıru istemek kawamı da
vardrr.

Bu açıklamadan hemen aıılaşılrr ki, toplumsal
nitelikte ve meslek için eStim ile kişisel § için eğtim ve öğetim temelini gösterir ve bu hale biz genel
eStim demiştik. Her genel nitelikteki eğitim, top
lumun bir iiyesi olan kişiyi yeteneklerine ve atakalrtlarrna göre elverişli bir mesleğe eriştirırıek demektir. Eğitim bu amacı, yalnız özgiir a}ıtaksal kişi oluştuımıak ve bağmsrz ahliksal toplum yaratmak ılin
değil, irısanlann meslek ve iş hayatlannı da kapsayacak başka bir olanak buluıarnayacağ için izlemek zorundaür.>>
kerschensteiner'in bu sözlerinin arılamlannı iizetleyerek açıklayaJrm: Ona göre eğitim ideali. idealize edilm§ kişükte somutlaşır ve o, bu kişitiği gerçek vatandaş kawamr ile anlatır ve eğitimin amacı
168

Bu anlayşa göre eğitim, meslek ve iş eğitimi
"lyq.
olacaktır. Gerçekten ona göre meslek demek, ,lrlatsal bir toplumun yıırıLrı için yapıla.ıı iş demektir.

Kerschensteiner'e göre devlet birliğirıin,

bir

kamu-

yu düşiiniir, bir de salt kendini dtişiiniir iki amacr
vardır, K,amuyu di§iinme emacı: «Toplumun !ıenCi
gelişmesi sonunda git8ide ftgııdini ahhksal bir toplum haline gelrneye doğru ilerleterek insaıIık devĞ_
tine yiüselmesi ve güçlerini kültür ve hak devleti
birliğ için ça.lştırmasrdrr.>> Öteki saIt kendini dilşiinme aInacı da : «U5rnıklannın rahatlğnr, sağlığınr ko-

rumak ve onlan savunmak»tır. O, bu a.maçlara erişebilmek için, «Vatandaşlarrn, dunımlannı daha
ya}€ın bir hale getiımek, keııdi işi ile kendi kişiliğinin değerlerini gel§tirmesini, yad içinde yaşaüğı
toplıımu -paJnna diişen ölçüde- ahl6.klaşfurmaya çalşmasrnr» ister ve bıına şu yar$yı ekler : «Yalnız
kültiirel görevini bilinçli olarak bilen ve buna galışan devlettir ki kenüsini ideal ahlöksal toplum niteliğnde geliştirebilir. »
Onun bu amaçlara ııtaşabitmek için uyguladığı
metod da iş okuludur. Ona göre bütiin eğitirıı iirgütleri tek okul diizenine dayaırdışLmalrdır.
Kerschensteiner'e göre kültür paha biçilerniyecek kadar çok ve süçlü değerleri taşır. O: «Anlatma
araçlannı, güzel sanatları, tekniği, bilimi, hukuku ve
gelenekleri, din işlem ve kurallannr, sosyal ilişkilerin özelliklerini, devlet kanunlarıru, siyasal ve ekonomik kurııluşları» kültiir kurumları sayar. «Çoeuk
bir kişük olarak eğitilmek istenildi mi o zaman ,,ıatnız bu külti.ir kurıımları aracılğ ile eğitilerek bu
amaca erişilebilir. Böyle bir ki.iltür alanı okulun merkez noktasrnda bulundurulduğu ve bu kiiltür kurrımlan öğrencinin züin yaprsma uygun olduğu zaıIan
gerçekten etkili olabilir. Okulun görevi çocuklara sadece bilgi verrnek değildir. Bunun için kiiltürden bek169

lenilen güç ve catılılık hiçbir ?*.Irtar, bir birlik göstererek meydana gelemiyecektir. Okul öğrencide kültiir enerjisi yaratmalıdır. Öğrenciyi sadece, tıilgi ,ienilen besin ile semirtmek yararerzdır. Bu isteklere
göre yapılabilecek tek ve son okul örgütü de iş okıılu olacaJrtır» der.
Bu temel ilkelerin Kerschensteiner'in olğaniistü denilebilecek bütiilı çalşmaiarına karşın Almanya
gibi hem genel eğitimi hem de bunun bir txilünıü
olan meslek eğitimi ve öğretiminin çok gelişmiş olduğu bir memlekette bile ne dereceye kadar anlatılabildiğni ve uygırlama alanrna geçirilebilüğini yine
onun alıılanndan öğrenebiliriz. Bu anrlar, bize aynı
zamanda onun çaJışmalannr ve bugi.inkii okullara
değgin yargılanru bu ideal fikirlerin gerçekleşmesi
için insanlık tarüinde kiırılerin kılavuzluk ederek
çalıştığını ve gelrcğn olını]unun nasıl olmasr gerek.
tiğini gösterecekleııiir :
«Ömrü uzun bir insan hayatı boyunca süren çalışma sonucunda, eğitimin niteliğine ve metodlarına
değgin kanrlanmı anlattıktaıı soırı,a anılanmr bitirmek istiyorum. Bu fikirlerimin ne derece gen§ bir
çewede benimsenmiş olabileceklerini pek az zaman-

larda hatınma getiırn§imdir. Kim inandrncı i.ıir
görüş ileri si.irerse o, ka.ıırlannrn benimse'nmiş olacaklarrna güvenebilr. Özellkle 25 sene süren (Mi.iıich
Milli Eğitim Daruşmaniğ) nlr memurluğun yapılmasr srrasrnda en önemli görev sayarak miimkiin olduğu kadar inandrrrcı. ve soyıt göri§lerimle berııak
bir hale getirüğim ve çalıştığım, hiçbir zaman güciimü kaybetmiyecek nitelikte olaır ve bir çok karşı
çıkrşlan doğurcluktan sonra dünya ile uğraşarak
sonunda doğruluğu kabul edilen kanrlanmr ve fikirlerimi üstirn çftmış sayabilirim. Buna kaşın hiç
sannuyorum ki, eğitim ve öğetim için -herhangi bir
biçimdo. yeni bir yol bulmuş olalnm, teışine PetaL70

E

Ioza'niı bütiin zamaıların pedagoklanna gösterm§

otduğu «insana seırgi» prensibi iginde dola§maktan
başka bir şey yapmadım. Aynı şeyı Goethe de «Willhelm Meister» adlr yapıtında yazryordu. Ve ,yine
aynr şeyleri -Eğitim Danışmanlığımrn ilk on yılı
içinde tanımadığm- J. Dewey ya}ıız öğretmekle ve
söylemekle kalmıyor, Chicago'da profesör bulunduğu
zaıniın kurduğu bir deneme okulunda uyguluyordu
da...
İdeal insan eğitiminin yolu, daima ,iidiil kazanan yapıtıında da yazdığım gibi- iyi insaıı kawamr
üzerinden geçecektir. Ve gittikçe bu yol daha güçlü
bir biçimde -bu yolda.rı geçmek zonında olaılar tarafından- izlenilecektir. Eal<at bir giin gelecektir ki,
pedagoklar bizim bugi,iıkü okullarrmıza güeceklerOr. Şltetl- biz şimdi eski Romalılann sadece yaz,ı
ve konuşıınacük öğreten okııllanna giilmekteyiz, O
?afiıün betki okulların kapıla^nna Pastalozzi'nin şu
sözleri lazılı bir levha asıla,caktrr: «Her şeyi yapmak için bilmelidir. Deııemek ve yapmak her insan
için işİn en temelli böliimüdilr. Bilmek ve anlama"k
olarak ıefah sğlaına araçlarıdır, fute bunun
"o""ç
içinclir ki, her kişide var olan, insantarın bütün benli]l<lerlne;'yapabileceğ denbmeye ve işe göre bir
yoo vu"mJllOlr. hsan tloğru öğrencliği.zamaı daima
hala çabuk, erken ve yeterince çok öğrerımeyi de
başarır.
Yalrındakileri öğrenmek ve yapmakla işe başgerlanmactrğı zamaırda da hiçbir zarrran doğru ve
çekterı öğrerımeyi başaramaa,»>
gözönüne
Şimdi Tiirkiye eğitiminin özelliklerini
bir
çaiışma prog,
alaıaİ 1ıg25'tn eğitim işlerimiz için
idegöri§lerini,
,*rru nrrrrlamrş ola, Prof. Dewey'in

al fikirterini tekrar okuyalrm

:
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TüRKİYE EĞİrİMİi§İN aıılacr
«Tiirkiye'nin ileri milletler arasrnda saygü bir
üye olarak canlı, özgiir, bağımsu ve löyık bir Cumhuriyet olarak gelişmesini» sağlamaktır. Bu amaçlar
da aıcak okulların millet bireylerine: 1) Doğru ve
siyasa.l alrşkanlrklar ve fikirler vermesi, 2) Onlarda
değişik biçimlerde ekonomik ve ticari yetenek ve
becerileri öğütlemesi, 3) Erkek ve kadınr ulusai egemenliğe, ekonomik olarak kendi kendini yönetırreye,
sanatça ilerlemeğe götiirecek, yani onları girişim
ve yaratrcüğa, bağ,ıınsızlığını korumağa, hiir.diişiinceye, bilimsel düşiinmeğ,e ve kamu yaıarı için
sosyal anla5nşla işbirüğıe alıştıracak fikrt ve atılAli kanakterin çizgilerini ve eğilimlerini kenüleriııde
geüştirecek» bir eğitim vennesiyle gerçekleştirebileceklerdir. Dewey, bundan başka Tiirkiye eğtim örgütüniin temel ilkesi de şu olacaktır der :
«Bu amaçlan gerçekleştiımek için sadece bazı
liderler yetişürmek yeterli değildir. Yurttaşiann tümü, ;rurdun siyasal, ekonomik ve kiiltiirel gelişimine
katlrida bıılunacak bir eğitim görmüş olmalıür.»
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