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Hat›rlardaki E¤itim
Alpaslan Durmufl*

E⁄‹T‹MLE do¤rudan ya da dolayl› olarak ilgisi olmayan adeta yok gibidir; e¤er
bu günümüzde veli, ö¤renci ya da e¤itimci de¤ilsek mutlaka geçmiflimizde bu
rollerden birine veya birkaç›na birden bürünmüflüzdür. Bu sebeple e¤itime
teorik, akademik ya da entelektüel ilgiye ilâve olarak pratik gerekler ve zorunluluklar dolay›s›yla da ilgi gösterilir. E¤itimin bu insana iliflkili taraf› dolay›s›yla, Terence’in “Ben insan›m ve insanî olan hiçbir fley bana yabanc› de¤ildir” sözünde iflaret edilen anlam özellikle tecellî eder ve “e¤itim” hakk›nda herkes birtak›m çizgileri “hat›r tahtas›na” çentikleyiverir. Zira “Çentiksiz gün, gün de¤ildir”; kifli fark etse de etmese de, bir dahi baksa da bakmasa da bu çentikler zaten her daim oradad›rlar.
Hayat her ân›yla, her karesiyle bin bir renk cümbüflüne sahip bir resm-i geçittir. Bu geçit üzerinde insan›n üç hâli görülür: mâzî, hâl ve istikbâl. Bu sebeple “hat›r tahtas›”nda kalan önemlidir; günü gelir bu çentiklerden biri “hat›r›n›z› al›r” veya siz bir çenti¤in “hat›r›na” “hat›r bilir” bir tav›r tak›n›r ve sayg›yla
karfl›lars›n›z ya da “hat›r belâs›na” katlan›rs›n›z. Ki “hat›r gönül kalmas›n”, dar›lmas›n sizde “hat›r› olan” hiç kimse.... “Hat›r k›rmak”tansa, “hat›ra dokunmak”tansa, “hat›r yap›p” “hat›rlarda kal›r” ve “hât›ra”larda an›l›rs›n›z böylece...
Hat›rlara dönüldü¤ünde kiflisel hât›ralar›m›z, kiflilere dair hât›ralar›m›z, kurumlar›n haf›zalar› ve bu haf›zalar›n toparlan›p dercedildi¤i e¤itim kurumlar›n›n tarihçeleri e¤itim için zengin bir veri alan› teflkil eder; ifl, bu verileri bizim
için anlaml› olacak bütünlere tafl›maktad›r. fiu hâlde hat›râlardaki e¤itime e¤ilmek ve e¤itim ad›na/e¤itim için ondan bir fleyler devflirmek zaten her zaman
orada olan çentiklere dönüp bakmaktan baflka bir fley de¤ildir. Hat›rlara kaz›nm›fl çentiklere bakmakla elimize ne geçer (amaç ve fayda), nas›l bir süreç izlenmelidir (yöntem), hangi unsurlar çentikleri ayd›nl›¤a ç›karmak ve fark etmek
için kullan›labilir (araç), kim/lerin “hat›r tahta”lar› en çok faydaya medar olabilir (kaynaklar), bu çerçevede ortaya konulmufl örnekler nelerdir (örnek çal›flmalar/literatür) hususlar›na bu yaz›da bir girifl yap›lacakt›r.
* EDAM (E¤itim Dan›flmanl›¤› ve Araflt›rmalar› Merkezi).
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I- Hat›râlardaki E¤itime E¤ilmek Ne Kazand›r›r?
E¤itim bilimleri birçok alt dal›yla birlikte bir bütün olarak insan›n ö¤renme
sürecine dair bir bilgiyi ve bu bilgiden neflet eden uygulamalar› üretir. E¤itimle ilgili gerek araflt›rmay› yapan öznenin kendi kiflisel hât›ralar›, gerekse baflta
yaz›l› belgeler olmak üzere, çeflitli araç gereçlerle ulaflt›¤› baflkalar›n›n hât›ralar› bu üretim çark› için son derece önemli veriler sunar. Bu veriler kimileyin tek
bafl›na/kendinden ibaret bir kaynak, kimileyin baflka bir kayna¤›n sundu¤u veriyi kontrol etmeye ya da desteklemeye hizmet eden yard›mc› kaynakt›rlar. Her
iki tür için de geçerli olmak üzere hat›râlardaki e¤itimin tespitinin -ilk akla gelebilecek- flu faydalar› zikredilebilir:
E¤itimle ilgili yaklafl›mlar, uygulamalar ve dönemsel tart›flmalara, taraflar›n
kendi zaviyelerinden, kendi de¤er hükümleri çerçevesinden yaklafl›labilir. Böylece ayn› olgunun farkl› yönlerine farkl› tonlarda tutulacak ›fl›klar o olguyu anlamam›z› kolaylaflt›rabilecektir. Çünkü geçmiflin hadiselerini anlamak hususunda zaman›n›n de¤er hükümlerini de bilmenin önemi izaha ihtiyaç duymaz.1
Çeflitli adet ve uygulamalar›n kökenleri, geliflimi ya da dönüflüm süreci hat›rlara at›lm›fl çentiklerden s›zan ›fl›kla ayd›nlanabilir. Örne¤in Filiz Mefleci resmî belge ve tarihsel dokümanlarda ulaflamad›¤› ilkokullardaki/ilkö¤retimdeki
beyaz yaka-siyah önlük tarz›ndaki üniforma uygulamas›n›n tarihlendirmesini,
birinci el olmayan kaynaklardan tespit ettikten sonra tarihi belli olan “s›n›f hât›ras›” foto¤raflar›na dayanarak yapmaya çal›flm›flt›r.2
Farkl›laflmalar ya da benzerlikler, örtüflen veya çat›flan unsurlar aç›s›ndan
e¤itim düflünceleri, e¤itim süreçleri, kurumlar vb. aras›nda yap›lacak karfl›laflt›rmal› çal›flmalar›n birtak›m k›s›mlar› bazen ancak kiflisel hât›ralara dayan›larak yap›labilir. Örne¤in resmî raporlar ve e¤itimin fiilî durumu üzerine uzman
kritikleri e¤itimle ilgili olarak bize zengin veriler sunmakla beraber resmî ve kurumsal bilgi alan›nda olman›n getirdi¤i s›n›rl›l›klarla maluldür. Bunlar›n kiflisel
an›larla dikkatli bir kontrolü bu maluliyeti gidermede önemli katk›lar sa¤layabilmektedir.3
1 Ahmet Turan Alkan’›n “bugünü anlama” çerçevesinde, 27 May›s 1960 Darbesinin uygulay›c›lar›ndan Orhan Erkanl›’n›n an›lar›na (Orhan Erkanl›, An›lar, Sorunlar, Sorumlular, 4.
bs., ‹stanbul: Baha Matbaas›, 1973) müracaat etti¤i “Bir Zamanlar Üniversite Reformu” adl› yaz›s› bu ba¤lamda bir örnek olarak gösterilebilir; bkz. Gemilerde Tâlim Var, ‹stanbul:
Ötüken Neflriyat, 2005, s. 53-58.
2 Filiz Mefleci, Cumhuriyet Sonras› Türk E¤itim Sisteminde Ritüeller: Kuramsal Bir Çal›flma,
Doktora tezi, Marmara Üniversitesi E¤itim Bilimleri Enstitüsü, ‹stanbul, s. 223.
3 Selçuk Akflin Somel, Osmanl› ‹mparatorlu¤u e¤itim sisteminde modernleflme sürecini inceledi¤i çal›flmas›n›n yedinci bölümünde kurumsal kaynaklarda verilen bilgilerle hât›ralardan elde etti¤i bilgileri karfl›laflt›rmal› olarak kullanarak okul öncesi, ilkö¤retim ve ortaö¤retim dönemlerinde sosyalleflmeyi tasvir eder. bkz. Selçuk Akflin Somel, The Modernization of Public Education in The Ottoman Empire 1839-1908: Islamization, Autocracy
✒
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Muayyen ya da herhangi bir e¤itim kurumunun tarihi üzerine yap›lacak çal›flmalarda da özellikle anlama ve tasvir boyutlar›nda olmak üzere kiflisel hât›ralar önemli imkânlara sahiptir. Böylelikle so¤uk betondan duvarlar› ile bir kurum yerine içindeki insan›yla canl› organizma olarak bir kurum hakk›nda konuflulmufl olacakt›r.
Bir e¤itimcinin kendisine has yönleri, kiflili¤inin derslerine, derslerinde kulland›¤› yöntemlerine yans›yan boyutlar›, karfl› karfl›ya kald›¤› sorunlar, bunlarda ulaflt›¤› çözümler ve sair de¤iflik yönleri kuflatacak bir monografi çal›flmas›nda hocan›n “özgü”lüklerinden “özgün”lüklerine uzanan çizgi talebelerinin
hât›ra sat›rlar›n›n ›fl›¤›yla hat›r› say›l›r flekilde ayd›nlanabilir.
II- Hat›rlardaki E¤itime Nerelerde Rastlan›r?
E¤itime dair hat›rdakilere (a) do¤rudan e¤itimcilerin e¤itim ekseninde kaleme ald›klar› hât›rat, günlük, inceleme vb. farkl› türlerdeki ürünlerde, (b) genel olarak e¤itim d›fl›nda bir amaçla -örne¤in otobiyografi- kaleme al›nm›fl oldu¤u hâlde de¤inmelerin ay›klanmas›yla/seçilmesiyle ulafl›labilir. Bu çerçevede say›labilecek çal›flmalar içinde net olarak bir tür içinde mütalaa edilebilecekler oldu¤u gibi, türler aras› veya tan›mlanm›fl belli bir türe girmeyenlere de
rastlanabilmektedir. Bu yaz› çerçevesinde ifllevsel bir s›n›rlama yapacak olursak hat›rdakilere yo¤un olarak ulafl›labilecek türler flunlard›r:
A- An›lar
Yaflanmakta olan› de¤il yaflanm›fl olan›, bellekte iz b›rakm›fl olay ve olgular› birinci kiflinin a¤z›ndan kiflisel yarg›lar ve yorumlarla veren hât›rat türü, edebî bir tür olarak yenidir. Ancak en eski metinler aras›nda da hât›ralar bulunmaktad›r.4 Özel bir tür olarak ortaya ç›kmas›ndan önce genellikle tarih, gezi ve
biyografi gibi daha yayg›n türlerde yaz›lm›fl eserler içinde yer almaktayd›. Zamanla türler aras›nda daha net çizgiler oluflmufl, birtak›m ayr›m noktalar› belirginleflmiflse de birbirine yak›n türler olarak hât›rat, günlük, otobiyografi, biyografi, seyahatnâme birlikte mütalaa edilebilir.5 ‹fllevsel amaçl› bir tan›mlamayla “hât›rat”› bir kimsenin yaflad›¤› dönemde tan›k oldu¤u ya da yaflad›¤› ilginç olaylar› gözlemlerine ve kiflisel bilgilerine dayanarak olaylar›n yaflanmas›ndan bir süre sonra kaleme ald›¤› metinler olarak tan›mlayabiliriz.6 Yak›n
and Discipline, Leiden, Boston, Köln: Brill, 2001, s. 242-270. Somel çal›flmas›nda, uygulad›¤› yöntemin metodolojik gerekçelerine yer verdi¤i gibi s›n›rlar›na da iflaret etmektedir;
bkz. s. 242-245.
4 Orhan Okay, “Hât›rat”, D‹A, ‹stanbul: Türkiye Diyanet Vakf›, 1997, c. 15, s. 445.
5 Bu türlerde kaleme al›nm›fl e¤itimle ilgili örnek metinlere bibliyografyada de¤inilecektir.
6 Bu türden metinler bazen bizzat yaflayan taraf›ndan de¤il, onun sözlü ifadelerinin kay›t alt›na al›nmas› suretiyle de üretilmektedir. Sözlü tarih ve nehir söylefli çal›flmalar› bu ba¤lamda hat›rlanmal›d›r, ki e¤itim alan›nda yap›lm›fl bu türden birkaç çal›flmaya kaynakçada yer verilmifltir.
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türler olan “günlük”ü bir kiflinin olaylar›n meydana geldi¤i günlerde tuttu¤u
kay›tlar; “otobiyografi”yi yazan›n kendisini konu edindi¤i metinler; “biyografi”yi bir kiflinin çeflitli yönleriyle yaflam›n› ele alan eserler; “seyahatnâme”yi ise
gezilen yerlerle ilgili olarak gezi s›ras›nda ya da sonras›nda tutulan notlar fleklinde tan›mlayabiliriz.7
An›lar, yaflanm›fl olan›n tan›klar›n›n ifadeleridir. Tan›k, tan›¤› oldu¤u olaylar› her zaman do¤ru alg›la(ya)maz, de¤erlendir(e)mez ya da aktar(a)maz ama
bir olay›n ne denli çok tan›¤› olursa o kadar do¤ruya yak›n bir resme ulaflmak
mümkün olur.8 Yaflanan olaylar›n kapal› kap›lar ard›ndaki k›sm›, bu olaylar›n
aktörlerinin davran›fllar›n› belirleyen kiflisel ve psikolojik unsurlar ile tarihsel,
dönemsel ve psikolojik sebepler bu tür metinlerden izlenebilir. Bu yönüyle bu
eserler bazen bir itirafname bazen de bir müdafaaname karakteri kazan›r. Bu,
türün zay›f yönü oldu¤u kadar kuvvetli yönüdür de… Zira bu insanî yön, olaylar›n derûnuna nüfuz imkân›n› sa¤layan bir unsur da olabilir.9 Ancak hât›ralardaki bilgi birimlerini kullanacak kiflinin bunlara dair metodolojik problemlere
dikkat etmesi gerekti¤ini belirtmeye gerek yoktur. Öncelikle hât›ratlar›n büyük
bir k›sm› (günlük d›fl›nda) hayat›n belli bir noktas›nda, ço¤unlukla da “âhir
ömür”de, birikmifl tecrübelerin imbi¤inden geçen bir bak›flla, geriye do¤ru bir
perspektifle kaleme al›n›rlar. Bu da hât›ralar›n özellikle kültürel ve sosyal birçok kopuflla muhatap olmufl zihinlerden kaleme dökülmesi anlam›na gelir. Ayr›ca “özellikle Türkiye’de yay›mlanan hât›ratlar, s›radan insanlar›n de¤il, siyasal, askerî, toplumsal vb. yönlerden önemli roller oynam›fl, mühim mevkiler ifl7 ‹fllevsel kullan›m›m›z›n ötesinde ilgi sahipleri için flu kelimeler hât›ralarla do¤rudan ya da
dolayl› ilgileri olan adlar/türler olarak not edilmelidir: an›, annales, chanson, chroniques,
commentaires, defter-i a‘mâl, diaries, gazavat, gündelik, gündem, günlük, hasbihâl, hât›ra, hât›rât-› zindegân-i men, havâdis, journal, mektup/mektûbât, mémoires, menâk›b/menk›be, muht›ra, müzekkirât, özyaflam öyküsü, recollections, rihlât, rûznâmçe, rûznâme, sefâretnâme, sefernâme, sergüzeflt(-i levâyih), seyahat(nâme), souvenirs, flecere, flehnâme, tabakat, tarih, tezkire, vâk›at, vefeyât, vekâyi‘(nâme), zikreyât, zindegî-i men... ilh.
Zikrolunan kelimelerin iflaret ettikleri anlamlar›, çeflitli türlerle hât›rat türü aras›ndaki
benzerlikleri ve ayr›m noktalar›n› belirlemek ve tart›flmak bu makalenin s›n›rlar› d›fl›ndad›r. Konuyla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. fievket Kamil Akar ve [K.] ‹rfan Karakoç, “Siyasî Tarih Kayna¤› Olarak Hat›rat ve Gezi Notlar›”, Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, 2004,
c. 2, sy. 1, s. 383-385; K. ‹rfan Karakoç, An›lar ve Edebiyatç›lar›n An›lar› Bibliyografyas›,
Yüksek Lisans tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹stanbul, 1999; Orhan
Okay, a.g.m., s. 445-449; ‹brâhim Dakuki, “Hât›rat / Arap Edebiyat›”, D‹A, ‹stanbul: Türkiye Diyanet Vakf›, 1997, c. 15, s. 449-450; R›za Kurtulufl, “Hât›rat / Fars Edebiyat›”, D‹A, ‹stanbul: Türkiye Diyanet Vakf›, 1997, c. 15, s. 450-451; Türk Dili Dergisi (An› Özel Say›s›),
1972, sy. 246; Türk Dili Dergisi (Günlük Özel Say›s›), 1962, sy. 127.
8 Önay Y›lmaz, Nazilerle Befl Y›l, 2. bs., ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2005, s. 7 (Celal fiengör’ün
kitaba yazd›¤› sunufltan).
9 Selim Ali Selâm, (Takdim ve yay›na haz›rlayan: Hassân Ali Hallâk), Beyrut fiehremini’nin
An›lar›: 1908-1918, Halit Özkan (çev.), ‹stanbul: Klasik, 2005, s. V (Suat Merto¤lu taraf›ndan yaz›lm›fl takdimden).
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gal etmifl kiflilerin kaleminden ç›km›fllard›r” fleklindeki yayg›n gözlem/söylem
do¤ruysa elimizdeki hât›rat s›radan bir insan›n kendi hâlinde an›lar› olmaktan
otomatik olarak ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla yap›lacak genellemelerde bafllang›çtan itibaren zihinsel bir filtrelemeyi devrede tutmak gereklili¤ini unutmamak
gerekecektir.10
Son dönemlerde hem hât›ra kitaplar› yay›mlama hem de bu hât›ra kitaplar›na gösterilen ilgide kaba bir gözlemle art›fl oldu¤u söylenebilir. Bunun sebepleri aras›nda refah düzeyinin yükselmesi, refahtan pay alan taban›n genifllemesi, bireyin keflfedilmesi, bireyselleflmenin yayg›nl›k kazanmas›, “farkl› olma
derdinde” bir zümrenin oluflmas›, farkl›l›klar›n merak edilmesi, kendini anlatman›n art›k ay›p say›lmamas›, geçmifle özlem ve merak duyan kitlenin fazlalaflmas›11 gibi sebepler düflünülebilir. Bunlar üzerine ve/veya bunlardan yararlanarak yap›lan farkl› çal›flmalar da oluflmaya ve günden güne sosyoloji, antropoloji, tarih gibi de¤iflik alanlara do¤ru yay›lmaya bafllam›flt›r.12
B- Okul Tarihçeleri
E¤itim kurumlar› üzerine kaleme al›nm›fl monografi, anma kitab›, tarihçe
ve benzeri türlerdeki çal›flmalar da ço¤u zaman gerek çat›s› alt›nda bulunmufl
insanlar gerekse bu kurumlar› merak eden insanlar aç›s›ndan bir insan›n hât›ralar›ndan farks›z imkânlar bahfleder e¤itim bilimleri ve tarihi için. Örne¤in bu
kurumlardaki e¤itim-ö¤retim süreçleri, okutulan dersler, e¤itim-ö¤retim araçlar›, okul kültürü ve atmosferi, kurumsal dinamikler, kurumu vücuda getiren
insanlar (veli, ö¤renci, ö¤retmen, idareci, kurucu, hizmetli vb.) aras› iliflkiler, ritüeller ve benzeri hususlar e¤itim sosyolojisinden e¤itim finansman›na, e¤itim
yöntemlerinden e¤itim araç-gereçlerine, e¤itimcilerin e¤itiminden ders d›fl›
e¤itim faaliyetlerine dek e¤itimin ilgi alan›ndaki genel ya da özel konular için
birer veri deposudur. Bir okulun tarihçesi ba¤lam›nda yap›lan çal›flmalar kurumun yetifltirdi¤i kiflilerin kaleminden ç›km›fl olabilece¤i gibi profesyonel bir ki10 Somel, a.g.e., 242-243. Ayr›ca bkz. Suraiya Faroqhi, Osmanl› Tarihi Nas›l ‹ncelenir- Kaynaklara Girifl, Zeynep Altok (çev.), ‹stanbul: Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1999, s. 210-238,
özellikle s. 225-233. Hât›ralar›n kaynak olarak tarih araflt›rmalar›ndaki yeri ve de¤eri hakk›nda ayr›ca bkz. Ali Birinci, Tarih Yolunda: Yak›n Mazînin Siyasî ve Fikrî Ahvâli, ‹stanbul:
Dergâh Yay›nlar›, 2001, s. 18-27.
11 Bekir Onur, Türkiye’de Çocuklu¤un Tarihi: Çocuklu¤un Sosyo-Kültürel Tarihine Girifl, Ankara: ‹mge Kitabevi Yay›nlar›, 2005, s. 11. Hât›rat türünün bizde yeterince kendisine yer
bulamam›fl olmas›nda ise “itiraf (günah ç›karma) kültürünün olmay›fl›, kendinden söz etmenin bir ahlâkî kusur ve ay›p olarak kabul edilmesi, flifâhî bir kültür gelene¤ine sahip oluflumuz, hât›rat›n bir tür olarak genellikle flahsî bir savunma fleklinde geliflmifl olmas›” gibi
sebepler zikredilebilir; bkz. Neclâ Pekolcay (Hilâl Ferflato¤lu, 1. k›sm› haz›rlayan; Elvan fienörer, 2. k›sm› haz›rlayan), Geçtim Dünya Üzerinden, ‹stanbul: Timafl Yay›nlar›, 2008, s. 7
(‹smail Kara’n›n sunufl yaz›s›ndan).
12 Bu ba¤lamda özellikle bat›da yap›lan baz› çal›flmalar ve bunlar›n k›smî tarihsel geliflimi için
bkz. Bekir Onur, a.g.e., s. 13-14 ve 23-30.
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fli ya da ekip elinden de ç›km›fl olabilir. Her kim yapm›fl olursa olsun bu türden
çal›flmalar kurumun arflivlerine, resmî bilgi ve belgelere, tarihsel kay›tlara dayand›¤› gibi, kurumun mezunu ve müntesiplerinin sahip olduklar› an›, bilgi ve
belgelere dayanmas› sebebiyle “hat›rlardaki e¤itimin” takip edilebilece¤i kaynaklar aras›ndad›r.13
13 Çal›flma s›n›rlar› d›fl›na ç›kmamak için söz konusu eserlere yer vermedik. Bununla beraber
bir fikir edinmek aç›s›ndan afla¤›daki eserlere bak›labilir; —, [Topçu ve Füze Okulu] 200ncü
Y›l Hat›ras› (1795-1995), [Ankara]: [Topçu ve Füze Okulu Komutanl›¤›], [1995]; —, 50. Y›l
Dönümünde Türk E¤itim Derne¤i, Ankara: Türk E¤itim Derne¤i Yay›n›, 1978; —, Deniz
Mektepleri Tarihçesi, ‹stanbul: Büyük Erkân› Harbiye Dokuzuncu Deniz fiubesi, 1948; —,
‹peklikuyu Höyü¤ünden Bornova Anadolu Lisesi’ne BAL’›n 50 Y›l›, ‹zmir: Bornova Anadolu Lisesi E¤itim Vakf›, 2004; Akkutay, Ülker, Enderun Mektebi, Ankara: Gazi Üniversitesi
Bas›n Yay›n Yüksekokulu, 1984; Ataç, Adnan, Gülhane Askeri T›p Akademisi’nin Kuruluflu,
Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yay›n›, 1996;
Bilsel, Cemil, ‹stanbul Üniversitesi Tarihi, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar›, 1943;
Binbafl› Elhac R›za Tahsin, T›p Fakültesi Tarihçesi (Mir‘at-› Mekteb-i T›bbiye), (Eklerle Yay›nlayan) Aykut Kazanc›gil, ‹stanbul: Özel Yay›nlar, 1991; Büyükkarc›, Süleyman, ‹stanbul
Ermeni Okullar›, Konya: Yelken Bas›m Yay›n, 2003; Büyükkarc›, Süleyman, ‹stanbul Sankt
Georg Avusturya Lisesi [‹stanbul Sankt Georg Avusturya Okullar› ve Bu Okullar›n Türk E¤itim ve Ö¤retim Sistemine Etkileri], Konya: Damla Ofset, 1995; Büyükkarc›, Süleyman, Türkiye’de Amerikan Okullar›, 2. Bask›, Konya: Yelken Bas›m Yay›n, 2004; Büyükkarc›, Süleyman, Türkiye’de Rum Okullar›, Konya: Yelken Bas›m Yay›n, 2003; Çal›flkan, Nurettin, ODTÜ Tarihçesi 1956-1980, Ankara: Aray›fl Yay›nlar›, 2002; Çal›fllar, ‹zzeddin, ‹pek Alt›nay, 525
Y›l›n Son 25 Y›l›, ‹stanbul: Galatasaray E¤itim Vakf› Yay›n›, 2006; Emiro¤lu, ‹brahim, (Resmi Kolej’ler) Anadolu Liseleri, ‹zmir: Cumhuriyet Matbaas›, 1995; Engin, Vahdettin,
1868’den 1923’e Mekteb-i Sultani, ‹stanbul: Galatasarayl›lar Derne¤i, 2003; Ergin, Osman
[Nuri], ‹stanbul T›p Mektepleri, Enstitüleri ve Cemiyetleri, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi
T›p Tarihi Enstitüsü, 1940; F›nd›ko¤lu, Ziyaettin Fahri, Türkiye’de ‹ktisat Tedrisat› Tarihçesi ve ‹ktisat Fakültesi Teflkilât›, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü Yay›n›, 1946; Freely, John, A History of Robert College, 2 cilt, ‹stanbul:
Yap› Kredi Yay›nlar›, 2000; Güneri, Mustafa, Hasano¤lan Köy Enstitüsü Kurulurken 19411951, ‹stanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf›, 2004; ‹hsano¤lu, Ekmeleddin,
Suriye’de Modern Osmanl› Sa¤l›k Müesseseleri, Hastahaneler ve fiam T›p Fakültesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1999; ‹sfendiyaro¤lu, Fethi, Galatasaray Tarihi, [‹stanbul]: Do¤an Kardefl Anonim fiirketi Bas›mevi, 1952; Koz, M. Sabri (ed.), Düyûn-› Umûmiye’den ‹stanbul (Erkek) Lisesi’ne, ‹stanbul: ‹stanbul Erkek Liseliler E¤itim Vakf›, 2006; Mehmet ‹zzet, Mehmed Esad, Osman Nuri, Ali Kâmi, Darüflflafaka - Türkiye’de ‹lk Halk Mektebi, yay. haz. Mehmet Kanar, ‹stanbul: Evkaf-› ‹slamiyye Matbaas›, 1927 (‹stanbul: Darüflflafakal›lar Derne¤i Yay›n›, 2000); Michel, Ange, St. Joseph’in Öyküsü I, 1870-1923, Demir
Alp Serezli (çev.), ‹stanbul: Saint Joseph Lisesi E¤itim Vakf› Yay›nlar›, 2002; Özen, Saadet,
Yüz Elli Y›l›n Tan›¤› Notre Dame de Sion, ‹stanbul: Yap› Kredi Yay›nlar›, 2006; Saatçio¤lu,
Fikret, ‹stanbul Orman Fakültesi (Tarihçe, Ö¤retim, Organizasyon), ‹stanbul: Kader Bas›mevi (‹stanbul Orman Fakültesi Dergisi, c. 1, sy., 1’den ayr› bas›m), 1951; Sandalc›, Mert,
Feyz-i S›byan’dan Ifl›k’a Feyziye Mektepleri Tarihi, ‹stanbul: Feyziye Mektepleri Vakf› Yay›n›, 2005; Sandalc›, Mert, Feyz-i S›byan’dan Ifl›k’a Feyziye Mektepleri Tarihi, ‹stanbul: Feyziye Mektepleri Vakf› Yay›n›, 2005; Semendero¤lu, Vefa [O.] ve ‹zzeddin Çal›fllar, Ortak Bellek - 1948 Y›l› Galatasaray Lisesi Mezunlar›na 50. Y›l Hat›ras›, ‹stanbul: Galatasarayl›- ✒
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Okul tarihçeleri ba¤lam›nda günümüzdeki anlam›yla bir kurumsal e¤itim
uygulamas›n›n d›fl›nda birtak›m özellikler sergileyen klasik e¤itimden icâzetnâmeler de bu bafll›k alt›nda zikredilebilir. Bir tür diploma olan icâzetnâme14
d›fl›nda fehrese, fihris, bernâmec, meflyeha, mu‘cem, sebet gibi isimlerle kaleme
al›nan metinlerde hangi hocalardan, kimlerin hangi kitaplar›n›n, nerede ve ne
zaman okundu¤u k›raat silsilesiyle, bazen gün, ay ve y›l› da tasrih edilerek verilmektedir.15 Bu da hocalar, ö¤renciler, dersler ve içerikleri hakk›nda önemli
bir bilgi toplam› anlam›na gelmektedir.
III- Hat›râtlardaki E¤itim: Öznel Bir Bibliyografya16
1. —, “Osmanl› Maarifinde Birkaç Y›l: Dört Alman Hoca’n›n Hat›ralar›”, Kemal Turan (çev.), ‹stanbul Araflt›rmalar› 7, Güz 1998, s. 171-196.
Almanya ile e¤itim ve kültür alan›nda iliflkilerini art›rma karar›ndaki Osmanl› hükûmetinin daveti üzerine ‹stanbul’a gelen dört Alman e¤itimcinin ‹stanbul
hât›ralar›n›n tercümesidir. Tercümesi sunulan hât›ra metinlerinden birincisi ‹stanbul Sultanisi’nde görevlendirilen ve burada 4 y›l boyunca Almanca hocal›¤›
yapan Hans Gabel’e aittir. ‹kinci metin Heybeliada Deniz Lisesi’nde 18 Kas›m
1915’te Alman askerî e¤itiminin kazan›mlar›n› Osmanl› askerî e¤itimine aktarmas› amac›yla idareci olarak görevlendirilen Leonhard Hettich taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Üçüncü metin ‹stanbul Sultanisi’nin lise k›sm›nda göreve bafllayan ve daha sonra kendi iste¤iyle orta k›s›mda da ders veren, bunlara ilâve olarak ço¤unlu¤u kad›n olmak üzere okul d›fl›nda özel Almanca dersleri veren Otto Lotthammer’e aittir. Son metin ise 5 Ocak 1916’da ‹stanbul’a ve ard›ndan 10 Ocak
1917’de ‹zmir’e ulaflan Wanda von Wenck’e ait. ‹zmir Hilâl Sultanisi’nde idareci
olarak göreve bafllayan von Wenck’in an›lar›, farkl› milletlere mensup ö¤retmenlerin bulundu¤u sultanideki çal›flmalar› hakk›ndaki bilgilere ilâveten yabanc› bir
ülkede e¤itimcili¤in güçlükleri, bunlar› aflmaya dair çabalar, okulda oluflturulan
lar Derne¤i Yay›n›, 1998; Semendero¤lu, Vefa O. ve Osman Tanburac›, Dünden Bugüne
Galatasaray, ‹stanbul: Tanburac› Matbaac›l›k, ty; Sevig, Vasfi Raflit, Üniversite ve Hukuk
Fakültesi, Ankara: Ak›n Bas›mevi, 1951; Sungu, ‹hsan, Galatasaray Lisesinin Kuruluflu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1943; Süslü, Azmi, Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesinin
50 Y›ll›k Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi, 1986; Tanyer,
Turan, Ankara’n›n Köklü Ç›nar› Atatürk Lisesi (1886-2007), Ankara: Atatürk Lisesi E¤itim
Vakf› Yay›nlar›, 2007; VTR Araflt›rma Yap›m Yönetim, Gelece¤e Aç›lan Bilim Kap›s› - Koç
Üniversitesi Kurulufl Tarihi, ‹stanbul: Vehbi Koç Vakf› Yay›n›, 2002.
14 Mesut Idriz, “‹slâm E¤itim Yaflam›nda ‹cazet Gelene¤i”, De¤erler E¤itimi Dergisi, sy. 3, s.
169-188.
15 ‹brâhim Dakuki, “Hât›rat / Arap Edebiyat›”, D‹A, 1997, c. 15, s. 449.
16 “Öznel”, çünkü bu bibliyografya ile hât›ra ya da e¤itim hât›ralar› türündeki eserler üzerine
tüketici bir kaynakça sunulmamaktad›r. Daha ziyade e¤itimle ilgili içeri¤e sahip hât›ralardan yazar›n inceledikleri ya da hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye ulaflt›klar›, aç›klamal› bibliyografya tarz›nda sunulmufltur. Ayr›nt›l› -ve nispeten kuflat›c›- bir bibliyografya oluflturmak için
yaz›n›n dipnotlar›nda at›fta bulunulan kaynaklara müracaat edilebilir.
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kurum kültürü hakk›nda oldukça ilginç anekdotlar içeriyor. Dört e¤itimcinin
an›lar›, dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine dair verileri de içermekte.
2. —, K›z›lçullu Köy Enstitüsü Çal›flmalar›, Ankara: Gazi E¤itim Enstitüsü
Yay›n›, 1940.
Gazi E¤itim Enstitüsü Pedagoji Bölümü son s›n›f ö¤rencilerinden 25 kiflilik
bir grubun K›z›lçullu Köy Enstitüsü’nü ziyaretleri ve bu ziyaretteki gözlemlerini içeren kitap, kurulufl evresindeki ilk köy enstitülerinden birinin, kurum d›fl›ndan nas›l alg›land›¤›n› göstermesi aç›s›ndan dikkate de¤er bir çal›flma.17
3. [Kara, Mustafa], Hayat› Kiflili¤i ve Düflünceleri ile Muhammed Hamîdullah, Bursa: Bursa ‹l Müftülü¤ü ve Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi,
2005.
Bursa ‹l Müftülü¤ü ile Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi iflbirli¤inde 1819 Kas›m 2005’te “Hayat› Kiflili¤i ve Düflünceleri ile Muhammed Hamîdullah
Sempozyumu” ad›yla Bursa’da icra edilen sempozyum bildirilerinden oluflan
kitapta M. Hamîdullah ve çal›flmalar› bildiri sahiplerince çeflitli yönleriyle inceleniyor. Ancak e¤itim aç›s›ndan özellikle Hamîdullah hocan›n yetiflti¤i ve oluflumuna katk›da bulundu¤u kurumlara dair bildiri ile hocan›n yak›n›nda bulunmufl, talebesi olmufl kiflilerin e¤itim hayat›na, flahsiyetine, hocal›¤›na dair
hât›ralar› (s. 224-262) örnek bir hoca tipolojisine katk›lar› sebebiyle zikre de¤er.
Ayr›ca kitab›n sonunda yer verilmifl belge ve foto¤raflar (s. 265-280) da bu ba¤lamda Hocan›n talebesine hitab›,18 ondan istekte bulunuflu19, talebine karfl›
verilen hizmet üzerine gösterdi¤i mütevaz› flükran›,20 hocan›n talebesinin ilmine hürmet ve itibar› vb.21 yönlerden önemli örneklikler sunuyor.
4. A¤ano¤lu, Halit, Köy Enstitüleri Yolunda, ‹stanbul: Ahmet Sait Bas›mevi,
1949.
‹lkö¤retim müfettifli iken 1940’ta C›lavuz Köy Enstitüsü (Kars) müdürlü¤üne tayin edilmifl ve orada yedi buçuk y›l görev yapm›fl yazar›n, burada yapt›¤›
çal›flmalar› aktard›¤›, görsel malzemelerin de yer ald›¤› bir kitap. Kitab›n devam›nda yazar, Kepirtepe Köy Enstitüsü’ndeki çal›flmalar›n› anlat›yor, Köy Enstitüleriyle ilgili tenkitlere cevaplar üretiyor. E¤itim tarihi ve Köy Enstitüleriyle ilgilenenler için önemli bir eser.22
17 Fuat Gündüzalp, Ö¤retmen Meslek Kitaplar› K›lavuzu, Ankara: Millî E¤itim Bakanl›¤› Yay›n›, 1951, c. 2, s. 46-47’den özetlenmifltir.
18 “Pek aziz kardeflim”, “Aziz Salih Bey kardeflim (Arapça olarak)”, “Pek aziz Salih bey kardeflim”.
19 “(…) Mümkünse bir gün birkaç dakika için Süleymaniye’ye gidiniz ve tetkik ediniz. Allah
çok çok raz› olsun.”
20 “Çok teflekkür ederim (Arapça olarak).”
21 “Bir hadis-i kudsinin kayna¤›n› ar›yorum. Acaba tan›yor musunuz?”
22 Fuat Gündüzalp, Ö¤retmen Meslek Kitaplar› K›lavuzu, ‹stanbul: Maarif Vekâleti Yay›n›,
1955, c. 3, s. 18-19’dan özetlenmifltir.
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5. Akça, Sakine, Elveda Ankara, ‹stanbul: Beyan Yay›nlar›, 2005.
Anadolu’nun muhtelif flehirlerinden kopup Ankara gibi kendi flehirlerine
nispetle büyük bir flehirde okuma çabas›ndaki ö¤renciler ne yerler, ne içerler,
nerelerde bar›n›rlar, hangi sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunurlar, kimlerle
iliflkileri olur, dersleriyle nas›l bafla ç›kar, kendilerini nas›l gelifltirirler? Fonda
tüm bu sorulara dair notlar›n bulunabilece¤i bir hât›ra olan kitap, 70’lerin ve
nispeten 80’lerin e¤itim atmosferini iki kadîm dostun çevresinde s›cak ve insanî yüzleriyle -baflörtü problemiyle yo¤un bir flekilde ilk kez muhatap olunan
çerçeveye de önemli ölçüde yer vererek- ayr›nt›l› bir flekilde sunuyor.
6. Alsan, Zeki Mesud, Mustafa’n›n Roman› - Memleket Çocu¤u (Ayd›n ve ‹zmir Hât›ralar› 1889-1907), (haz.) Ali Birinci, Ankara: Vadi Yay›nlar›, 2002.
1889-1984 aras›nda yaflam›fl ve e¤itim hayat›m›za gerek hoca olarak gerekse Maarif Vekâleti’nde üstlendi¤i çeflitli memuriyetleriyle (Türk Talebe Müfettiflli¤i, Nezaret Kalem-i Mahsus müdürlü¤ü, Galatasaray müdir-i sânili¤i, müfettifl-i umumîlik, Millî Talim ve Terbiye Heyeti âzâl›¤›, Mülkiye Mektebi müdürlü¤ü) hizmetlerde bulunmufl Zeki Mesud Alsan’›n 1889-1907 aras› hât›ralar›... Zeki Mesud’un Mustafa’n›n Roman› genel bafll›¤›yla yay›mlanm›fl hât›ralar›n›n birinci cildini oluflturan Memleket Çocu¤u adl› bu kitab› onun Ayd›n’daki
e¤itim dönemi hakk›nda önemli bilgiler ihtiva ediyor. ‹lk bask›s› 1942’de (‹stanbul, Vakit Neflriyat› ) yap›lm›fl kitab›n ikinci bask›s› olan eserin bu neflrinde
Zeki Mesud Alsan’›n hayat› ve eserleri hakk›nda Ali Birinci’nin kaleminden genifl bilgi veriliyor.23
7. Apayd›n, Talip, Köy Enstitüsü Y›llar› - Köy Enstitülerinin Kuruluflunun
50. Y›l›na Arma¤an, 4. bs., ‹stanbul: Ça¤dafl Yay›nlar›, 1990.
Köy Enstitülerinden yetiflmifl yazar›n ö¤rencilik y›llar›na dair an›lar›.
8. Arslan, Mustafa, Adanm›fl Giraylar - Anadolu’dan K›r›m’a E¤itim Kahramanlar›, ‹stanbul: Nesil Yay›nlar›, 2008.
Mesle¤inin ilk y›llar›nda yurtd›fl›ndaki Türk okullar›ndan birinde Türkçe
ö¤retmenli¤i yapm›fl bir ö¤retmenin an›lar›ndan hareketle roman tarz›nda kaleme al›nm›fl olan kitapta, yabanc› bir ülkede okul açma süreci, okulda e¤itimin örgütlenmesi, ö¤renci-ö¤retmen iliflkileri, okul-veli iletiflimi üzerine anekdotlara yer verilmifl.
9. Atefl, Süleyman, Bir Ömür Böyle Geçti, 2 cilt, ‹stanbul: Yeni Ufuklar Neflriyat, [2007].
Do¤um tarihini istidlâlen 1933 olarak belirten (s. 11-12) Süleyman Atefl’in
hât›ralar›. Sekiz yafl›nda Elaz›¤’da haf›zl›kla bafllad›¤› e¤itimini, yayg›n ve örgün e¤itim kurumlar›nda tamamlayan Süleyman Atefl’in hât›ralar›ndan, zama23 Bilgiler Ali Birinci’nin “Zeki Mesud Alsan: Hayat› ve Eserleri” bafll›kl› giriflinden özetlenmifltir (s. VI-XXIX).
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n›n hoca eksenli e¤itimiyle, geliflmekte olan örgün din e¤itimine dair birçok
aflama, önemli ama ads›z kahramanlar›n çabalar›, gerek e¤itim kurumlar›nda
hoca ve idarecilerden, gerekse bürokrasiden dolay› yaflanan/yaflat›lan s›k›nt›lar, yurt d›fl›nda e¤itim gibi birçok hususa dair bilgiler izlenebiliyor. Hât›ralar›n
önemli hususiyetlerinden biri de Süleyman Atefl’in yetiflmesinde katk›s› olmufl
hocalar›na dair istitratlar›,24 yurt içinde ve d›fl›nda kat›lm›fl oldu¤u sempozyum, kongre vb. ilmî toplant›larla ilgili tespitleri,25 yurt d›fl›nda hocal›kla ilgili
tecrübeleri,26 alan›nda karfl›laflt›¤› intihal ve rekabetlere dair notlar›,27 eserleri
ve çal›flmalar›na dair bir ilim insan› olarak cevaplar›d›r28 ki bunlar biraz da bir
tür olarak hât›ratlardan beklenen yazar›n bak›fl aç›s›n› vermesi aç›s›ndan
önemli. Hât›ralar›n (verilen örnekler ve) bütünü göz önüne al›nd›¤›nda e¤itim
aç›s›ndan -özellikle- yüksek ö¤retime dair önemli ç›kar›mlar için malzeme olarak zengin ve renkli bir bütün oldu¤u söylenebilir.
10. Ayc›n, Hasan, Müflahedat - Hayata Merhaba, ‹stanbul: ‹z Yay›nc›l›k,
2007.
Kitapta “Hasan Ayc›n olan çizer”in an› yaz›lar› yer al›yor. Birinci bask›s› Hece Yay›nlar›nca yap›lan (Ankara, 2003, s. 7-54. Bu bask›da ayr›ca konuflmalar›
da yer alm›flt›r.) Kitab›n Cumhuriyet devrimlerinin, özellikle de “muallim” ile
“hoca” çat›flmas›n›n/ikileminin nas›l makes buldu¤una ayna tutan bölümleri
(s. 12-15, 53-57) e¤itim tarihimiz aç›s›ndan da dikkate de¤er özellikler tafl›yor.
Ayr›ca kitaba hâkim olan hayat anlay›fl› ve dünya görüflü “halk e¤itimi”, “yayg›n e¤itim” ve “yaflamboyu e¤itim” aç›s›ndan analiz edilmeye de¤er.
11. Beken, Huriye, ‹lkokul Birinci, ‹kinci, Üçüncü S›n›flar›nda Çal›flmalar›m, ‹zmir: Akdeniz Bas›mevi, 1950.
‹zmir’de ö¤retmenlik yapm›fl Huriye Beken’in üç sene içinde nas›l çal›flt›¤›n› anlatan kitab› bazen bir öykü, bazen bir röportaj üslubunda seyrediyor. Ancak yazar›n kitapta vermifl oldu¤u dersleri aktar›fl biçimine, ö¤rencilerle iliflkilerine, uygulad›¤› yöntemlere ve ba¤l› kald›¤› ilkelere, velilerle iliflkilere dair
bilgiler son derece ifllevsel bir meslekî paylafl›m imkân› oluflturuyor.29
12. Bolay›r, Ali Ekrem, Hât›ralar, M. Kayahan Özgül (haz.), Ankara: Hece
Yay›nlar›, 2007.
Nam›k Kemâl’in o¤lu olan Ali Ekrem Bolay›r, ilk kez dört yafl›nda amin alay›yla e¤itimle tan›fl›r (s. 27-28). Babas› sürgündeyken aç›lan Fâtih Askerî Rüfldi24 Örne¤in bkz. Hac› Muharrem Hilmî Efendi (s. I/199-247), M. Tayyib Okiç (s. I/361-366) ilh.
25 S. I/264-266, I/298-301, I/310-314, II/257-282, II/430-446, II/581-591 ilh.
26 ‹mam Muhammed Üniversitesi/Suudi Arabistan, (s. I/575-587, II/9), Emri Abdülkadir Üniversitesi/Cezayir (s. II/98-120), Rotterdam ‹slam Üniversitesi/Hollanda (s. II/482-512) ilh.
27 S. II/47-55, II/65-68, II/338-343 ilh.
28 S. I/392-416, II/55-61, II/180-248, II/285-295, II/447-452 ilh.
29 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 3, s. 69-71’den özetlenmifltir.
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yesi’ne bafllar (s. 45). Rüfldiyeye devam ederken babas› döner, ancak tekrar sürgüne gönderilince Ali Ekrem de e¤itimine ara vermek zorunda kal›r ve babas›n›n peflinden ailece Midilli’ye tafl›n›rlar. Burada, evinin bir odas›n› özel ders
vermek üzere açm›fl bir Frans›z olan Madam Kokini’nin “özel okulu”na devam
eder. Bu süreklili¤i olmayan, formel/örgün çarklarla hâlleflmemifl e¤itim hayat›
ile, babas›n›n maceras›yla kendi kiflisel maceras› birleflmek zorunda kalm›fl çocuklar›n e¤itimini anlamak için ipuçlar› bulunuyor Hât›ralar’›n sat›rlar›nda...30
13. Boyac›o¤lu, Farz Et ki Bir Mürebbisin - Mizah Gibi, Ankara: Ö¤retmen
Dergisi Yay›nlar›, 1953.
Ö¤retmen Dergisi ad›yla Ankara’da neflrolunmufl derginin muhtelif say›lar›nda “Mizah Gibi” bafll›¤› alt›nda yay›mlanm›fl yaz›lar. Meslekten bir ö¤retmenin kaleminden ç›km›fl 30 parça yaz›da ö¤retmenlerin tan›k olduklar› ya da
olabilecekleri birtak›m konu ve olaylar (teftifl, ö¤renci, ders, köy ö¤retmenli¤i,
flûra vb.) mizâhî bir üslûpla serdediliyor.31
14. Dan›flman, Zuhuri, Bir Muallim Konufluyor, Ankara: Akba Kitabevi,
1940.
Yafll› bir ö¤retmenin yazara anlatt›¤› Meflrutiyet öncesi ve hemen sonras›n›n okul hayat›, ö¤renci ve ö¤retmenlerine dair an›lar›. ‹kinci cildi ç›kmam›fl
olan kitaptan ö¤renci ve ö¤retmen tipleri ile s›n›f yönetimi üzerine anekdotlar
elde edilebilir.32
15. De Bonneval, Alexandre Comte, Mémoires du Comte de Bonneval, Londra, 1737.
Comte de Bonneval, Osmanl› askerî teknik e¤itiminin gelifltirilmesinde at›lan ad›mlar›n ilki olan Humbarac› Oca¤›’n›n kurulmas›n› ve idaresini gerçeklefltiren Frans›z as›ll› generaldir. Osmanl› baflkentine geldikten bir süre sonra
ihtida etmifl ve Bonneval Ahmed Pafla ad›n› alm›fl olan Pafla’n›n kendisiyle görüflülerek haz›rlanan ve sa¤l›¤›nda yay›mlanm›fl, egzotik fiark hikâyeleri üslubundaki Comte de Bonneval’›n Hat›ralar›’d›r.33
16. De Tott, Baron, Mémoires du Baron de Tott, sur les Turcs et Tartares, Maestricht, 1786.
30 Birinci bask›s› Ali Ekrem Bolay›r’›n Hât›ralar› ad›yla yay›mlanm›flt›r (Ankara: Kültür Bakanl›¤›, 1991). Kitab›n birinci bask›s› üzerinden yap›lm›fl bir de¤erlendirme için bkz. Birinci,
Ali, Tarih U¤runda - Matbuat Âleminde Birkaç Ad›m, ‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›, 2001, s.
174-178. Hât›ralar› yay›na haz›rlayan M. Kayahan Özgül’ün Birinci’nin yaz›s›na cevabî
notlar› da ikinci bask›n›n bafl›nda yer al›yor (s. xi-xii).
31 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 3, s. 215-216’dan özetlenmifltir.
32 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 2, s. 41’den özetlenmifltir.
33 Bilgiler Kaçar’›n makalesinden al›nm›flt›r; Mustafa Kaçar, “Osmanl›larda Askerî Teknik E¤itim”, Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, 2004, c. 2, sy. 4, s. 460-462; Bonneval Ahmed
Pafla ve hât›ralar› üzerine yap›lan çal›flmalar için bkz. Kaçar, a.g.m.
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K›salt›lm›fl Türkçe tercümesi Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser dizisinden Türkler ve Tatarlara Dair Hat›ralar ad›yla ç›km›fl olan Baron de Tott’un
eserinden Osmanl› askerî teknik e¤itiminin gelifltirilmesi ile ilgili çabalara dair
notlar al›nabilir.34
17. Demircan, Nezir, Halil Günenç Hoca - Hayat ve Hat›rat›, ‹stanbul: Beyan Yay›nlar›, 2004.
Medrese s›ralar›nda bafllayan ilim yolculu¤u, müftülük ve Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤›’na ba¤l› Haseki E¤itim Merkezi hocal›¤›, telif ve tercüme eserleri ile
devam etmifl olan Halil Günenç’in, damad› taraf›ndan hât›ralara ve tan›kl›klara baflvurularak kalem al›nm›fl biyografisi. Eser; Günenç Hoca’n›n e¤itim gördü¤ü kurumlar, hocalar›, icra etti¤i görevler, meslektafllar›n›n hât›ra ve de¤erlendirmeleri, geleneksel e¤itim süreçleri, medrese e¤itimi ve Türkiye’nin din
e¤itimi sergüzeflti üzerine önemli bilgiler içeriyor.
18. Dündar, Songül, Hayat›n Gerçe¤i ve fioför Aga, ‹stanbul: Cinius Yay›nlar›, 2008.
C›lavuz Ö¤retmen Okulu kökenli bir ö¤retmenin kaleminden ç›km›fl kitapta mizahî kimli¤iyle öne ç›kan gerçek bir flahsiyetin yaflam›ndan kesitler sunuluyor. E¤itim aç›s›ndan çok fazla bir içeri¤i bulunmayan, halk kültürü ba¤lam›nda bir tür “derleme” çal›flmas› kabul edilebilecek kitapta yazar›n›n ö¤retmen kimli¤i bazen anekdotlar aras›na serpifltirilmifl ifadelerde ve de¤erlendirmelerinde, bazen de do¤rudan aktar›lan bir anekdotta (örne¤in bkz. s. 39-44,
63-72, 104-107) ortaya ç›k›yor.
19. Erdim, Zekeriya (ed.), E¤itim Günlü¤ü (An› Derleme), ‹stanbul: Üsküdar
Belediyesi, 2006.
2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Üsküdar Belediyesi taraf›ndan 24 Kas›m
Ö¤retmenler günü münasebetiyle ö¤retmen, ö¤renci ve veli kategorilerinde
düzenlenen yar›flmaya kat›lan eserlerden yay›na de¤er olanlar ile oluflturulmufl
e¤itim üzerine an›lar (yaflanm›fl e¤itim öyküleri) derlemesidir.
20. Erguner, Kudsi, Ayr›l›k Çeflmesi - Bir Neyzenin Yolculu¤u, Arzu Açan Erguner (çev.), 4. bs., ‹stanbul: ‹letiflim Yay›nlar›, 2004.
La Fontaine de la Séparation. Voyages d’un Musicien Soufi ad›yla ve Jean
Claude Carrière’in sunufluyla yay›mlanm›fl (L’Isle-sur-la-Sorgue: Le Bois
d’Orion, 2000) eserin, yazar›n efli taraf›ndan yap›lm›fl çevirisine baz› eklemeler ve aç›klamalar ilâvesiyle yay›m›. Erguner’in daha çok sanat yaflam›na dair
notlar›n›n yer ald›¤› kitab›n ilk üç bölümünde (s. 19-39) Çapa ‹lkokulu’nda
bafllayan, ço¤unlukla ‹stanbul’da yaflayan az›nl›klar›n ve az bir k›sm› ise hâli
vakti yerinde Türk ailelerin çocuklar›ndan oluflan bir ö¤renci profiline sahip
(s. 34) ‹talyan Lisesi’nin orta k›sm›nda ve ard›ndan hastal›¤› a¤›rlaflan babas›34 Bilgiler Kaçar’›n ad› geçen makalesinden al›nm›flt›r, s. 464.
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n›n taksitleri ödeyememesi sebebiyle Pertevniyal Lisesi’nde devam eden e¤itim hayat› ile müzik e¤itiminde istifade etti¤i ortamlara dair notlar›yla önemli bir hât›ra toplam›.
21. Gediko¤lu, fievket, ‹lk Ö¤retim Çal›flmalar›m›zda Problemler, Pratik
Tedbirler, yer.y.: yayl.y., 1951.
Burdur’da Maarif müdürü (Milli E¤itim müdürü) olarak çal›flt›¤› dört y›ll›k
dönemdeki çal›flmalar›n› bol örnekler vererek paylaflan yazar, meslekî deneyimlerini kayda geçerek paylafl›ma imkân sunuyor.35
22. Gö¤üfl Tan, Mine, Özlem fiahin, Mustafa Sever, Aksu Bora, Cumhuriyet’te Çocuktular, 2. bs., ‹stanbul: Bo¤aziçi Üniversitesi Yay›nlar›, 2007.
Cumhuriyet’in kurulufl y›llar›nda yaflanm›fl çocukluklar›, okul yaflamlar›n›,
Cumhuriyet alg›s›n› sözlü tarih çal›flmas›yla kaydetme amaçl› bir çal›flma olan
kitap 1997-98 bahar ve 1998-99 güz dönemlerinde Ankara Üniversitesi E¤itim
Bilimleri Fakültesi’nde Mine Tan’›n “Çocukluk Tarihi” adl› lisans ve “Toplumsal
Tarihte Çocuk” konulu doktora derslerini alan otuz ö¤rencisinin kat›l›m›yla
oluflmufl. Cumhuriyet ilan edildi¤inde ilkokul ça¤›nda olan 115 kifliyle yap›lan
mülakatlardan, bunlarla ilgili de¤erlendirmelerden ve görüflmecilerin izlenimlerinden oluflan kitap özellikle toplumsal de¤iflimin devlet eliyle bafllat›ld›¤› ve
okullar arac›l›¤›yla yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› bir dönemi ele almas› sebebiyle
çocukluk, okul ve Cumhuriyet eksenlerinde vücut buluyor (s. 9-17). Bu yönüyle
Cumhuriyet’in kurulufl y›llar›na oldu¤u kadar dönemin okul ve e¤itim yaflam›na
dair de önemli tan›kl›klar içeriyor. Kitap genel de¤erlendirme, seçilmifl anlat›lar,
görüflmecilerin öyküleri, görüflülenlerin k›sa tan›t›mlar›, görüflmelerde geçen
tarih, olay ve terimlere dair notlar bölümleriyle oldukça kullan›fll› ve doyurucu
bir nitelikte. Ayr›ca görüflme yap›lan kiflilerden temin edilen görseller de sundu¤u “görsel okuma” imkân›yla de¤erlendireceklere farkl› aç›l›mlar sa¤l›yor.
23. Gülüm, Ahmet ve Kemal Gönen (der.), Kemal Gönen (karikatürler), Dikkat Yaz›l› Var: Ö¤rencilerden Seçme Yan›tlar, 17. bs., ‹stanbul: Kora Yay›n, 2002.
‹kilinin ilk ç›kard›klar› ve ö¤rencilerin s›navlarda verdikleri cevaplar›n derlemesinden oluflan kitap okurda yank› bulunca devam› geldi. Bir ö¤retmenin derlemesi olan kitap/lar, her ne kadar derlemeye al›nan cevaplardaki do¤al mizah
sebebiyle popüler bir ilgiye mazhar olmuflsa da, ölçme de¤erlendirme, yanl›fl
anlama ve kavram yan›lg›lar› üzerine ciddi çal›flmalara henüz konu olmad›.36
35 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 3, s. 105-106’dan özetlenmifltir.
36 Ahmet Gülüm ve Kemal Gönen (der.), Yine mi Yaz›l› Var? (Dikkat Yaz›l› Var 2), ‹stanbul:
‹letiflim Yay›nlar›, 1998; Ahmet Gülüm ve Kemal Gönen (der.), Dikkat Yaz›l› Var 3, ‹stanbul: Leman Kitaplar›, 2002; Ahmet Gülüm ve Kemal Gönen (der.), Kemal Gönen (karikatürler), Dikkat Yaz›l› Var 4 (Yoksa Yine Çal›flmad›n›z m›?), ‹stanbul: Yakamoz Yay›nlar›,
2005.

566

TAL‹D, 6(12), 2008, A. Durmufl

24. Gülyurdu, Türkan, Suudi Arabistan’da 3 Y›l, Yer y.: Paydos Yay›nc›l›k,
2007.
2001-2004 y›llar› aras›nda Suudi Arabistan’da Cidde Uluslararas› Türk Okulu’nda ö¤retmen olarak görev yapm›fl yazar›n bu ülkedeki ö¤retmenlik günlerinden hât›ralar›. Yazar›n ülkedeki di¤er yerli ve yabanc› okullar› ziyaretleri, bu
okullarda görev yapan ö¤retmen ve idarecilerden edindi¤i bilgiler (s. 59-61, 8788, 105-109, 115, 117), ö¤renciler (s. 11, 31, 67, 162, 192), veliler (s. 9, 63, 83-86),
e¤itimciler (s. 54, 57, 62, 97-98, 104, 140, 159, 160), anavatandan okula ziyarete
gelen resmî görevli ve siyasîler (s. 40, 61, 142-143), okulda icra edilen törenler
ve ders d›fl› etkinlikler (s. 15, 64, 77, 111, 126, 135, 161), okul iflleyifli (s. 45, 46,
51, 56, 71, 102, 124), Türk çocuklar›n›n yabanc› ülke deneyimleri (s. 28, 77), yazar›n çeflitli kurumlar› ziyaretleri (s. 10, 32-34, 43, 152, 167, 187) vb. konulardaki notlar› yurt d›fl›nda e¤itim ve e¤itimcilik hususlar›nda baflvurulabilecek bilgi ve gözlemler içeriyor.
25. Halil Hâlit, Cezayir Hat›rât›, Cemil Çiftçi (haz.) Ankara: Hece Yay›nlar›,
2007.37
Kitap üç y›l Bayezid Medresesi’ne devam ettikten sonra girdi¤i Mekteb-i
Hukuk’u 1893 y›l›nda bitiren ve bir y›l sonra da ‹ngiltere’ye giderek burada yaflamaya bafllayan; gazetecilik, Londra’daki Osmanl› büyükelçili¤inde II. Konsolosluk, Cambridge Üniversitesinde Türkçe hocal›¤› yapm›fl olan [Çerkeflfleyhizade] Halil Hâlit’in 1905 y›l›nda Cezayir’de akdedilen ve delege olarak kat›ld›¤›
XIV. fiarkiyatç›lar Kongresi vesilesiyle kaleme ald›¤› hât›ralar›n›n sadelefltirilmifl ve aç›klama notlar›yla yay›ma haz›rlanm›fl neflridir. Bat›’ya mesafeli ve
elefltirel bakan bir fiarkl›n›n hât›ralar›ndaki, ziyaret etti¤i bir okulda rastlad›¤›
sömürgecili¤e maruz kalm›fl insanlar›n e¤itim ortam›na dair gözlemleri (s. 4043), kütüphane ziyareti s›ras›nda kitaplar ve kültür h›rs›zl›¤›yla ilgili yapt›¤› tespitleri (s. 43-44), Kongre’de Kur’an hakk›nda flüphe uyand›rma amaçl› bir bildiriye Abdülaziz Çavifl’in verdi¤i onurlu cevaba tan›kl›¤› (s. 68-70), e¤itim ve
sömürge, d›fl politika ve uluslararas› iliflkilerin bilim üretimine ve e¤itime yans›malar› ba¤lam›nda kayda de¤er notlar içeriyor.
26. Kara, ‹smail, Ali Birinci, Bir E¤itim Tasavvuru Olarak Mahalle/S›byan
Mektepleri - Hat›ralar/Yorumlar/Tetkikler, ‹stanbul: Dergâh Yay›nlar›,
2005.
‹lk bask›s› Mahalle Mektebi Hat›ralar› (‹stanbul: Kitabevi Yay›nlar›, 1997)
ad›yla 12 metinden oluflan bir derleme olarak haz›rlanm›fl kitab›n yeni bask›s›.
Bu yeni neflirde ço¤u hât›rat olmak üzere, hât›rat, deneme, hikâye, inceleme ve
belge türlerinde toplam 39 metin, görsel malzemeler (resim, foto¤raf, karikatür, kartpostal vb.) eflli¤inde sunuluyor. ‹smail Kara’n›n Mahalle/S›byan mek37 Halil Halit Bey’in e¤itim hayat› ve hat›râlar›na dair ayr›ca bkz. Halil Halid, Bir Türkün Ruznamesi, ‹stanbul: Klasik Yay›nlar›, 2008.
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teplerinin e¤itim içerikleri, hoca ve ö¤rencisi vb. aç›larla k›sa bir özetini ve nas›l bir e¤itim tasavvuruna dayand›¤›n›n çerçevesini belirleyen sunuflu ile Ali Birinci’nin “Mahalle Mektebine Bafllama Merasimi ve Mektep ‹lâhileri” bafll›kl›
yaz›lar›yla taçlanan kitap Mahalle/S›byan mekteplerinin merasimleri, gelenekleri, e¤itim-ö¤retim tarz›, mimarisi, folkloru, binalar›, eflyas› gibi hususlar› ayd›nlat›c› unsurlar bar›nd›ran önemli bir derleme.
27. Köstüklü, Nuri, Kâz›m Karabekir ve E¤itim, Konya, Çizgi Kitabevi, 2001.
Kâz›m Karabekir üzerine yap›lm›fl bir araflt›rma olan kitap, yaz›lar›na, konuflmalar›na, beyanatlar›na, aile fertlerinin ve ö¤rencilerinin sözlü hât›ralar›na
müracaat edilerek kaleme al›nm›fl. Yazar özellikle objektif unsurlar›n teyidinde
sözlü tan›kl›klara baflvuruyor. Örne¤in Erzurum’da bulunan kolordunun dördüncü kademesinin Kâz›m Karabekir taraf›ndan kurulmufl ‹fl Oca¤›n›n (Otomobil Mektebi) bir uzant›s› oldu¤u (s. 131-133), Sar›kam›fl Askerî ‹dadisi’nde
okutulan derslerin (ki araflt›rmac› bu okullarda okutulan dersler hakk›nda yeterli bilgiye sahip olunmad›¤›n› ifade etmektedir) neler oldu¤u (s. 141-143), ö¤rencileri teflvik ve takdir amaçl› verilen belgeler, ö¤renci say›lar› ve ö¤retmen
durumu (s. 145-147) canl› tan›klar›n hât›ralar›na müsteniden veriliyor. Özellikle Pafla’n›n e¤itimle ilgili görüflleri ve faaliyetleri aç›s›ndan baflvurulabilecek
eser canl›/sözlü hât›ralara müracaat etmesi aç›s›ndan önemli.
28. Makal, Mahmut, Bizim Köy (Bir Köy Ö¤retmeninin Notlar›), ‹stanbul:
Varl›k Yay›nlar›, 1950.
‹vriz Köy Enstitüsü’nü (Konya) bitirdikten sonra kendi köyünde göreve bafllayan yazar›n köy hayat›n› tasvir eden yaz›lar› önce Varl›k dergisinde yay›mlanm›fl ard›ndan kitaplaflt›r›lm›fl olup, kitab›n müteaddit bask›lar› yap›lm›flt›r.38 Kitap köy hayat›na dair çeflitli tasvirlerin ötesinde son k›s›mlar›nda yer
alan okul, ö¤renciler, halk›n okuldan beklentileri gibi hususlarda önemli notlar
içeriyor. Mahmut Makal’in gerek yurt içinde ve gerekse yurt d›fl›nda büyük ilgi
gören bu kitab›, kendisi de dahil birçok baflka benzer mahiyetli kitap yaz›m›n›
tetiklemifltir.39
29. Mehmed Emre, Üstad›m Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) ve (Hasan Basri Çantay, Ladikli Ahmet A¤a, Emetli Hac› Süleyman Ekmekçi, Cemal Ekmekçi, Halil Ekmekçi, Fahri Ertu¤, Hac› Nuri Temizerler, Hac› Fahri Ermifller) Hat›ralar›m, ‹stanbul: Erhan Yay›nlar›, 2000.
Kitap, yazar›n kendilerini gördü¤ü ve sohbetlerinde bulundu¤u –özellikleKur’an e¤itim-ö¤retiminde emekleri geçmifl, baflta Süleyman Hilmi Tunahan
38 ‹stanbul: Varl›k Yay›nlar›, 1953; ‹stanbul: Varl›k Yay›nlar›, 1957; ‹stanbul: Varl›k Yay›nlar›,
1961; ‹stanbul: Varl›k Yay›nevi, 1967; Ankara: Bizim Köy Yay›nlar›, 1970; ‹stanbul: Sander
Yay›nlar›, 1976 ilh.
39 Mahmut Makal, Köyümden: Köy Ö¤retmeninin Notlar›: II, ‹stanbul: Varl›k, 1952; Ömer Yalç›n, Bu da Bizim Köy, ‹zmir: Reklâm Bas›mevi, 1951. Bilgiler Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 3, s.
57-58 ve 98’den özetlenmifltir.
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olmak üzere, Hasan Basri Çantay, Ladikli Ahmet A¤a, Emetli Hac› Süleyman
Ekmekçi, Cemal Ekmekçi, Halil Ekmekçi, Fahri Ertu¤, Hac› Nuri Temizerler,
Hac› Fahri Ermifller hakk›ndaki hât›ralar›ndan ve biyografik bilgilerden oluflmakta. Ad› geçen zâtlar›n ders verme, kurs açma, bu kurslar›n hayatiyetlerini
sürdürmeleri için gerekli çabalar› ve bu sebeple resmî makamlardan gördükleri bask›lar hakk›nda notlar içeren ve zaman zaman menk›bevî tarzda seyreden
kitab›n önemi, Hasan Basri Çantay istisna tutulursa, ilgili flah›slar hakk›nda elimizde pek de yaz›l› bilgi olmamas›ndan kaynaklan›yor.
30. Numanzâde, Ömer Faik, “Kafkasya’dan ‹stanbul’a yahut Mekteple
Medrese Aras›nda”, Faz›l Gökçek (haz.), Dergâh Edebiyat Sanat Kültür
Dergisi, I. bölüm A¤ustos 1991, c. 2, sy. 18, s. 23; II. bölüm, Eylül 1991, c.
2, sy. 19, s. 23; III. bölüm, Ekim 1991, c. 2, sy. 20, s. 23; IV. bölüm, Kas›m
1991, c. 2, sy. 21, s. 23; V. bölüm, Aral›k 1991, c. 2, sy. 22, s. 23.
Azerbaycan’›n ileri gelen gazeteci ve yazarlar›ndan olan Ömer Faik Numanzâde’nin 1985 y›l›nda Bakü’de Kril alfabesiyle bas›lan Hat›ralar›m isimli kitab›ndan bugünkü Türkçeye aktar›lan metin, yazar›n ‹stanbul’da geçen günlerini veriyor. 1882-1892 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da kalm›fl olan Numanzâde, bir
süre Medrese’de okuduktan sonra Darüflflafaka’y› bitirmifl, bir müddet de memurluk yapm›fl ve Azerbaycan’a döndükten sonraki hayat›nda on y›l ö¤retmenlik ve ard›ndan uzun süren bir gazetecilik ve yazarl›k hayat› sürdürmüfl. Dergâh
dergisinde 5 bölüm hâlinde tefrika edilen hât›ralar› (c. 2, sy. 18, A¤ustos 1991c. 2, sy. 22, Aral›k 1991) devrin e¤itim sistemi, ayd›nlar›n ve ö¤rencilerin e¤ilimleri, içlerinde yeflertip büyüttükleri dünya, tahassürleri, korkular›, mektepmedreseye dair bak›fllar vb. konular›nda dikkate de¤er notlar içeriyor.40
31. O¤uz, ‹smail Hakk›, A¤la Yüre¤im: Anadolu Devrimcisinin Not Defterinden, ‹stanbul: Gita Yay›nlar›, 2007.
1931 y›l›nda Tosya Fevzipafla ‹lkokulu’nda bafllayan e¤itimini Konya Askeri
Ortaokulu (1940), Kuleli Askeri Lisesi (1942), Harp Okulu (1944) ve Polatl› Topçu Okulu (1946) s›ralar›nda tamamlayan yazar›n bu süreçteki askerî e¤itim an›lar› kitapta önemli bir yer tutuyor. Bununla beraber askerî e¤itim dönemi sonras›ndaki k›ta görevi ve Silahl› Kuvvetlerden ayr›larak Ankara Hukuk Fakültesi’nde sürdürdü¤ü yüksek ö¤renim ve sivil hayat›na dair an›larda da e¤itimle ilgili önemli notlara rastlan›yor. Kitap “Birinci Kitab›n Sonu” notuyla (s. 501) bitmesine ra¤men ikinci bir cilt yay›nland›¤›na dair bir bilgiye ulafl›lamad›. Kitab›n sonunda yazar›n flahs›na dair baz› resmî belgelerin suretleri ile ö¤rencilik
ve muvazzafl›k döneminden foto¤raflar bulunuyor.
40 Numanzâde’nin hât›ralar›n› yay›na haz›rlayan Faz›l Gökçek’in sunusundan özetlenmifltir.
Sözkonusu hat›ralar daha sonra kitap olarak da bas›lm›flt›r: Ömer Faik Numanzade, Kafkasya’dan ‹stanbul’a Hat›ralar, Faz›l Gökçek, ‹rfan Murat Y›ld›r›m (haz.), ‹zmir: Akademi
Kitabevi, 2000.
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32. Onur, Bekir, Türkiye’de Çocuklu¤un Tarihi: Çocuklu¤un Sosyo-Kültürel
Tarihine Girifl, Ankara: ‹mge Kitabevi Yay›nlar›, 2005.
En eskisi 1840’lardan, en yenisi ise 2004 y›l›ndan yaklafl›k dört yüz an› ve yaflam öyküsü üzerinde yap›lan veri toplama, s›n›flama, çözümleme, yorumlama
çal›flmas›yla oluflmufl kitab›nda son yüz elli y›ll›k dönemin çocukluk tarihine
e¤ilen Onur, konuyu çok yönlü olarak ele al›yor. E¤itim aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
okula bafllama, okul ortam›, ö¤retmenler, dersler, düzen ve disiplin üzerine
önemli bir birikim sunuyor.41 Yazar›n alan›nda bu çapta bir ilk olan çal›flmas›n›n girifl bölümü ise özellikle yapmaya çal›flt›¤› sosyo-kültürel tarih çal›flmas›
üzerine metodolojik çerçeveyi belirlemesiyle ve konuya dair literatürü de¤erlendirmesiyle öne ç›k›yor.
33. Öcal, Mustafa, Tan›klar›n Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din E¤itimi ve
Dini Hayat, 3 Cilt, ‹stanbul: Ensar Neflriyat, 2008.
K›sa veya uzun süreli, örgün veya yayg›n dinî e¤itimden sonra bu alanda
hizmet vermifl 30 erkek 2 kad›n ile yap›lan mülakatlardan oluflan kitap, Cumhuriyet dönemi din e¤itim-ö¤retimi ve pratikleri üzerine oldukça önemli bir
belge niteli¤inde. Zira kendisiyle görüflme yap›lan kiflilerin her birinin kendi kiflisel e¤itim hayatlar›na dair aktar›mlar›, yaflad›klar› dönemin toplumsal panoramas›na dair notlar›, meslekî yaflamlar›na dair an›lar› konuya farkl› aç›lardan
›fl›k tutuyor.42 Mülakatlar›n ortak unsurlar› bak›m›ndan (örne¤in yayg›n din
e¤itimi kanallar›, örgün e¤itim kurumlar›, e¤itim-ö¤retim süreçleri, ö¤retmenö¤renci iliflkileri, dönemsel uygulamalar, ö¤retim yöntemleri, din e¤itim-ö¤retimine dair elefltiriler ve karfl› argümanlar vb.) bir de¤erlendirmesinin yap›lmam›fl olmas› veya en az›ndan isim ve konu indeksi içermemesi gibi eksikliklerine ra¤men din e¤itim-ö¤retimi konusunda bu oylumda bir çal›flma olarak ilk
olmas› hasebiyle de¤erlendirilmesi gereken bir kitap.
34. Önal, Sami (haz.), Tu¤general Ziya Yergök’ün An›lar›: Harbiye’den Dersim’e (1890-1914) - Askeri Ö¤rencilik, Erzurum, Erzincan ve Dersim Harekât›, 2. bask›, ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2006.
41 Özellikle kurumlar›n tarihi ba¤lam›nda Darülaceze ve Himaye-i Etfal’e de¤inilen s. 110114; son üç yüz y›ll›k e¤itimin tarihsel perspektifle ele al›nd›¤› s. 114-134 ve aile içi ve kurumsal e¤itimin ele al›nd›¤› s. 253-285 ve 287-399.
42 Öcal’›n Cumhuriyet dönemi din e¤itimi ve ö¤retimi ile dinî hayata dair tasvirî bir girifliyle
bafllayan (s. 19-60) kitapta mülakat yap›lan kifliler, kitaptaki s›ras›yla, flunlar: Mehmet Naci Bilmen, Ahmet Özebeo¤lu, Ahmet Göçmen, fiaban Erguz, Ahmet Bilgin, Harun Soydafl,
Fazl› Lekesiz, Sevim Aykara (Turan), Selahattin Kaya, ‹mdat Necmettin Nursaçan, Nusret
Vardar, Osman Nuri Alpayd›n, Mehmet Hulusi Özkul, Ahmet Lütfi Kazanc›, Ali fiakir Ergin,
Bekir Topalo¤lu, Beyza Bilgin, Cahit Baltac›, Halis Ayhan, Hayrettin Karaman, Hüseyin
Bayram, ‹smail Cerraho¤lu, ‹smail Karaçam, Mehmet Esad K›l›çer, Mehmet Yaflar Kandemir, Mehmet Yalar, Mustafa Çuhadar, Selahattin Parlad›r, Süleyman Atefl, Süleyman Uluda¤, Tayyar Alt›kulaç.
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Okurunu Erzurum ve Erzincan’›n XX. yüzy›l bafllar›ndaki dönemlerine,
1908 Dersim ve 31 Mart 1909 olaylar›na götüren kitab›n bunlardan daha bask›n özelli¤i askerî okullardaki e¤itim ö¤retimle ilgili ayr›nt›l› bilgiler sunmas›d›r. Erzurum Askerî Rüfldiyesi, Erzurum Askerî ‹dadisi, ‹stanbul Harbiyesi ve
Harp Akademisi s›ralar›ndan geçmifl Ziya Yergök’ün, okula giriflten, s›n›f yaflam›na ve ö¤renciler aras› iliflkilere kadar ö¤renci hayat›n›; ö¤retmen ve subaylardan müfettifllere kadar e¤itim kadrosunu; yatakhane ve hamam›ndan çamafl›r›na kadar gündelik ö¤renci yaflam›n›; bayram, h›drellez ve iftar›ndan yemin
ve diploma törenine kadar merasimleri… vs. atlamadan adeta anbean kayda
geçirmifl olmas› kitab› askerî e¤itim ve tarihçesi konusunda önemli bir ilk el tan›kl›k konumuna getiriyor.
35. Özel, Sadri, Harbiyeli, 2. bs., ‹stanbul: Bizim Avrupa Yay›nlar›, 2007.
Sadri Özel, ço¤unlukla kurumsal ve k›smen de yasal zorluklarla siviller için
“gizli” bir dünyan›n, orta ve yüksek düzey askerî e¤itimin kap›s›n›, kiflisel yaflam›na geri bak›flla, Harbiye günlerine dair roman üslubunda kaleme ald›¤› hât›ralar›yla aral›yor.
36. Özemre, Ahmed Yüksel, Akademik Y›llar›m (1958-1984), ‹stanbul: Bo¤aziçi Yay›nlar›, 2004.
Ahmed Yüksel Özemre, akademide geçirdi¤i y›llar›na dair hât›ralar›n› içeren kitab›n›n ilk sayfalar›nda yer alan önsözünde (s. 9-25) bu yola giriflinin k›sa bir panoramas›n› verdikten sonra ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde
bafllayan akademi maceras›n›n ‹TÜ, Atom Enerjisi Kurumu ve yine ‹stanbul
Üniversitesi’nde biten serencam›n› aktar›yor.
37. Pekolcay, Neclâ (Hilâl Ferflato¤lu, 1. k›sm› haz›rlayan; Elvan fienörer, 2.
k›sm› haz›rlayan), Geçtim Dünya Üzerinden, ‹stanbul: Timafl Yay›nlar›,
2008.
‹lk kad›n edebiyatç› akademisyenlerden Neclâ Pekolcay’›n Geçtim Dünya
Üzerinden ve Vard›m Dünya Sahiline bafll›kl› iki k›s›mdan oluflan hât›ralar›. ‹lk,
orta, lise ve yüksek ö¤renimi, Edebiyat Fakültesi’ndeki e¤itimi, yetiflmesinde etkili olan kifliler ve olaylar, hocalar›, hocal›k tecrübeleri, talebeleri, meslektafllar›
vb. hususlarda bilgiler içeren hât›ralar›yla N. Pekolcay, yüksek ö¤retim tarihimiz
ve özellikle de yüksek din e¤itimi tecrübemizle ilgili önemli bilgiler veriyor.43
38. Sabar, Ergun F., Bir Cerrah›n Kaleminden Bir Yaflam ve Bir Dönem: Hayat›m› Masaya Yat›rd›m, ‹stanbul: Yakamoz Yay›nc›l›k, 2007.
Babas›n›n mesle¤ini tevarüs etmifl ve bir dönem Erzurum Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi dekanl›¤› da yapm›fl olan Sabar’›n Galatasaray Lisesi’nin ilk
43 Neclâ Pekolcay’›n hât›ralar›n›n önemi hususunda daha ayr›nt›l› bir de¤erlendirme için kitapta yer verilen ‹smail Kara’n›n “Bir Hât›rat›n Peflinde” bafll›kl› sunufl yaz›s›na bkz. s. 710.
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k›sm›nda bafllay›p dört y›ll›k Galatasaray hayat›n›n ard›ndan Robert Kolej’de
tamamlanan ilk ve orta ö¤renimine; 1954 y›l›nda Cenevre T›p Fakültesi’nde
bafllay›p Türkiye ve Amerika’da tamamlanan yüksek ö¤renim ve uzmanl›k çal›flmalar›na dair an›lar›n›n yer ald›¤› kitap, hem döneme dair gözlemler hem de
yazar›n e¤itim hayat›n› geçirdi¤i okullar›, bu okullarda yaflad›¤› ders içi ve ders
d›fl› olaylara dair an›lar›, bir dönemin ve ayr›cal›kl› bir zümrenin e¤itim yaflam›n› sunuyor.
39. Sa¤man, Ali R›za, “Hâf›z Ali R›za Sa¤man’›n Çocukluk Hât›ralar›”, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Dücane Cündio¤lu (haz.), I. bölüm,
Kas›m 1998, c. 9, sy. 105, s. 31; II. bölüm, Aral›k 1998, c. 9, sy. 106, s. 23;
III. bölüm, Ocak 1999, c. 9, sy. 107, s. 23; IV. bölüm, fiubat 1999, c. 9, sy.
108, s. 23; V. bölüm, Mart 1999, c. 9, sy. 109, s. 23; VI. bölüm, Nisan 1999,
c. 9, sy. 110, s. 23; VII. bölüm, May›s 1999, c. 10, sy. 111, s. 23; VIII. bölüm,
Haziran 1999, c. 10, sy. 112, s. 22-23.
1305 (1888-1889) y›l›nda Ünye’de do¤mufl, 10 yafl›nda iken hâf›zl›k töreni
yap›lm›fl ve zaman›nda Sultanselimli Hâf›z R›za ad›yla tan›nan Ali R›za Sa¤man’›n Hayat›m›n Hikâyesi bafll›kl› hât›ralar›n›n çevrimyaz›s› olan metin, Dergâh dergisinde 8 bölüm hâlinde tefrika edilmifltir. Ali R›za Sa¤man’›n hâf›zl›k
e¤itim sürecinde yaflad›¤› s›k›nt›lar, hocalar›na dair notlar›, hâf›zl›k e¤itimine
ailesinin yükledi¤i anlamlar, hâf›zl›k töreni hususlar›nda birinci a¤›zdan bilgiler içermesi yan›nda 1890’l› y›llar›n Giresun havalisini nefis bir dil ve mahiyette tasviriyle de ayr› bir önem arz ediyor.44
40. Selim Ali Selâm, Beyrut fiehremini’nin An›lar›: 1908-1918, Hassân Ali
Hallâk (haz.), Halit Özkan (çev.), ‹stanbul: Klasik, 2005.
Beyrut belediye baflkanl›¤› ve Osmanl› Meclis-i Mebusan azal›¤› yapm›fl Selim Ali Selâm’›n an›lar›ndan “Baz› gayretli ve hamiyetperver kifliler, Müslüman
ahali ve özellikle çocuklar›n e¤itimi ile ilgilenecek bir cemiyet kurmak lüzumu
hissetmifllerdi” (s. 88) sözleriyle takdim etti¤i Cem‘iyyetü’l-Makâs›di’l-Hayriyyeti’l-‹slâmiyye okullar› ve bu okullarda görev alm›fl Julia Tu‘me, fieyh Ahmed
Abbas gibi e¤itimciler (s. 88-92, 178); dönemin e¤itim-ö¤retim hayat›nda e¤itimci rolleriyle de aktif rol alm›fl fieyh Hasan el-Müdevver, fieyh Muhammed
Mustafa el-Galâyînî, Abdülaziz Çavifl, Reflid R›za; ilme ve alimlere duydu¤u
sevgi ve “Oku evlad›m, cahillik utançt›r” sözüyle meflhur Muhammed Beyhüm
Efendi gibi zatlar hakk›nda notlar takip edilebilir.
41. Serdengeçti, Osman Yüksel, Bir Nesli Nas›l Mahvettiler, [2. bs.], Ankara:
Serdengeçti Neflriyat›, 1956.
‹lk bask›s› 1950’de yap›lan, ard›ndan Bakanlar Kurulu karar›yla toplat›lan, bu sebeple de uzun y›llar illegal bask›lar›yla milliyetçi muhafazakâr kit44 I. bölümde Dücane Cündio¤lu hât›ralar ve Hâf›z Ali R›za Sa¤man hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
vermektedir; bkz. Kas›m 1998, c. 9, sy. 105, s. 31.
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leye “neslimizi mahvedenlerin zihniyetini ve taktiklerini gösteren” (s. 3) kitap, Cumhuriyet dönemi devrimlerinin, devrimleri oturtma çabas›ndaki
farkl› politikalar›n elefltirilerini yaparken, bu politikalar› uygulamakla görevli kiflilerin ortaya koyduklar› e¤itim özelindeki performanslara de¤inmektedir. Bu yönüyle Cumhuriyet döneminde e¤itim alan›nda yap›lan düzenlemelere iliflkin gerek kurumsal gerekse söylemsel düzeyde yap›lacak analizlerde taraflardan birinin kay›tlar› olarak önem arz eden ve hesaplafl›lmas› gereken bir metin.
42. Serdengeçti, Osman Yüksel, Mabetsiz fiehir, Ankara: Serdengeçti Neflriyat›, 1949.
Daha sonra müteaddit bask›lar› yap›lm›fl45 olan kitapta yer alan “Bir Fakültenin ‹çyüzü” bafll›kl› yaz› (s. 39-50), Serdengeçti’nin kendi zaviyesinden
DTCF’deki ahlâkî, dilsel ve millî yozlaflmaya dair tespitlerini içeriyor. Dil, içerik, iddia ve tahlillerindeki46 seviyesi birçok anlamda “belden afla¤›” çal›flan
metin önce Serdengeçti dergisinde yay›mlan›r. Fakülte bu yaz› sebebiyle Osman Yüksel Serdengeçti’ye “tard” cezas› verir. Ard›ndan da Osman Yüksel
mahkemeye verilir. Kitapta yer alan Ankara Birinci Asliye Mahkemesi’nde
okundu¤u ifade edilen Serdengeçti’nin savunmas› da benzer birçok gözlemini
ve tespitini içermektedir (s. 51-62). Her iki yaz›n›n da dönemin gençli¤inin ve
yer ald›klar› kamplar›n birbirlerine yönelik tutumlar›, bunlar›n e¤itim-ö¤retim
kurumlar›n›n atmosferine ve okul hayat›nda taraflar aras› iliflkilere yans›mas›,
okul fliddeti ve zorbal›k, ö¤renci kültürü vb. dair çal›flmalar yapacaklar için
önemli ipuçlar› içerdikleri söylenebilir.
43. Soysal, M. Emin, K›z›lçullu Köy Enstitüsü Sistemi, c. 1, ‹zmir: Marifet Bas›mevi, 1940; c. 2, Bursa: Ankara Kitabevi, [1943].
Köy Enstitüleri Kanunundan yaklafl›k üç y›l önce, 1 Kas›m 1937’de kurulmufl olan ve kanunun ç›kmas›na, baflka köy enstitülerinin kurulmas›na öncülük yapm›fl olan K›z›lçullu Köy Enstitüsü’nün, kuruluflundan itibaren müdürlü¤ünü yapm›fl yazar›n kaleminden çok yönlü öyküsü. Kitapta Enstitünün fiziksel flartlar›, Enstitüyü do¤uran sebepler, ö¤renci al›m›, müfredatlar, iflleyifl
vb. hususlarda birinci a¤›zdan ve deneyime dayanan bilgiler bulunuyor. Yazar›n ayr›ca Köy Enstitülerinin Tarihçesi ve K›z›lçullu Köy Enstitüsü (Bursa: Yeni
Bas›mevi, 1943) adl› bir eseri de vard›r ki benzer bir mahiyettedir. 47
44. Teksözlü, Salih, Müfettifl Geliyor, ‹zmir: Endüstri Bas›mevi, 1953.
Köy okullar›nda ö¤retmenlik yapm›fl, ayn› ortamda birçok meslektafl›yla
45 Örne¤in ‹stanbul: Türk Edebiyat› Vakf› Yay›nlar›, 1995; ‹stanbul: Görüfl [Yay›nlar›], t. yok.
46 Örne¤in ahlâkî zaaf ve tereddiyi ifade etmek üzere yaz›lm›fl s. 41-45 (özellikle s. 41, al›nt›lamaya hicap duyulacak son sat›rlar), Pertev [Naili] Boratav’›n komünizme duhulünün Nihal Ads›z’dan nakille psikolojik tahlilinin yap›ld›¤› s. 48’deki dipnot ilh.
47 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 2, s. 47-49’dan özetlenmifltir.
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bulunmufl ve çok say›da müfettifl görmüfl bir ö¤retmenin kaleminden teftifl sistemine ve müfettifllere dair traji-komik öykücükler, an›lar.48
45. Timurtafl, Abdülhadi, Botan Müderrislerinin Piri Molla Muhammed Z›v›ngi, ‹stanbul: Kent Yay›nlar›, 2008.
Timurtafl, Cumhuriyet döneminde Siirt’in önde gelen medrese hocalar›ndan olan Molla Muhammed Z›v›ngi’nin hayat›n› ve tedrisat›n› ö¤rencileriyle
yap›lan görüflmelerden elde edilen bilgilerle ve o¤lu Abdül¤afur Turhan’›n babas›n›n hayat›na dair kaleme ald›¤› befl sayfal›k bir müsveddeye dayanarak, k›sa ancak detayl› bir flekilde ele al›yor. Kitaptan 1876-1931 y›llar› aras›nda yaflam›fl bir müderrisin hem gündelik yaflam›na ve bölgenin sosyal tarihine dair
hem de gerek medrese ve gerekse medresedeki bir hocan›n kiflisel ö¤retim yaflam›na dair de¤erli notlar izlenebilir.
46. Toker, M. Tarhan, ‹nk›lâb›n Köy Muallimi, Denizli: yayl.y., 1935.
1930’da ‹zmir Muallim Mektebi’ni bitirdikten sonra Denizli’nin Çal, Bekilli,
Kayal›k ilkokullar›nda ö¤retmenlik ve müdürlük yapm›fl olan yazar›n kendi
meslekî yaflam›n›n ilk y›llar›na dair hat›ralar›. fiehirden köye tayin edilen bir
ö¤retmenin, köye ulaflt›¤› ilk andan itibaren köyü ve köylüyü gelifltirme çabalar› ekseninde anlat› tarz›ndaki kitap, okul-çevre iliflkileri ba¤lam›nda ve toplumsal dönüflümde ö¤retmenin rolü üzerine notlar içeriyor.49
47. Tonguç, ‹. Hakk›, Mektuplarla Köy Enstitüsü Y›llar› (1935-1946), Engin
Tonguç (haz.), ‹stanbul: Ça¤dafl Yay›nlar›, 1976; 2. bs., ‹stanbul: Ça¤dafl
Yay›nlar›, 1990; 3. bs., Ankara: Güldikeni Yay›nlar›.
Kitap, ‹smail Hakk› Tonguç’un ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü görevinde bulundu¤u 1935-1946 y›llar›n› kapsayan dönemde yazm›fl oldu¤u mektuplardan
oluflmaktad›r (s. 5). Bir k›sm› aç›k mektup hüviyetindeki mektuplar Tonguç taraf›ndan çal›flma arkadafllar›na, köy enstitüsü yönetici ve ö¤retmenlerine, de¤iflik kademelerdeki yönetici, ö¤retmen ve ö¤rencilere, baz› yazarlara gönderilmifltir. Köy Enstitülerinin kurulufl y›llar›na ait mektuplardan oluflmas› ve dönemin önemli aktörlerinden birinin çal›flmalar›n›n, etraf›ndaki a¤la beraber izlenmesine olanak vermesi kitab› önemli k›l›yor. Ancak belge de¤eri aç›s›ndan
ayn› fleyi ifade etmek pek mümkün de¤il; zira yay›na haz›rlayan›n mektuplardaki baz› isimleri kapatm›fl olmas› -kendisinin de ifade etti¤i gibi (s. 8)- ve Tonguç’un mektuplar›na cevap mahiyetindeki mektuplar› kitaba almamas› bu
yöndeki k›ymeti zay›flatmakta.
48. Turan, Kemal, “Bir Alman E¤itim[ci]ye Göre Savafl Y›llar›nda Osmanl›
Maarifi: F. Schmidt’in E¤itim Reformu Raporu”, ‹stanbul Araflt›rmalar›
4, K›fl 1998, s. 199-236.
48 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 3, s. 240-241’den özetlenmifltir.
49 Fuat Gündüzalp, a.g.e., c. 1, s. 131-132’den özetlenmifltir.
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1914-1915’te Almanya ile askerî iliflkilerin yan› s›ra e¤itim ve kültür alan›nda
da iliflkilere a¤›rl›k vermeyi kararlaflt›ran Osmanl› hükûmetinin Alman D›fliflleri
Bakanl›¤› ile sa¤lad›¤› mutabakat çerçevesinde Bükrefl’te görevli bulunan Franz
Schmidt müflavir olarak davet edilir. 1 Mart 1915’te e¤itim sisteminin iyilefltirilmesiyle ilgili görevine bafllar. 1915-1919 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da ve Anadolu’daki baz› vilayetlerde gezi ve incelemelerde bulunarak bir e¤itim plan›/raporu haz›rlar. Makale, Turan’›n üç sayfal›k sunuflunun ard›ndan Schmidt’in bir
an› tarz›nda kaleme ald›¤› bu raporun tercümesinden oluflmaktad›r. Rapordan
dönemin e¤itim yaflam›na dair gözlemlerin yan›nda yap›lanma, ö¤retmen yetifltirme ve ö¤retim programlar› alanlar›ndaki sorunlar izlenebilir.
49. Tümay, Sevim Ay, An›lar - Geçmifl Mazi Olmad›…, ‹stanbul: 47 Numara
Yay›nc›l›k, 2008.
Üsküplü bir anne ile Selanikli bir baban›n k›z› olarak 1926’da ‹zmir’de do¤mufl yazar›n hât›ralar›nda kendisi ve ailenin fertleri üzerinden ‹zmir ilkokullar›,
‹zmir K›z Lisesi, ‹zmir Yüksek ‹ktisat ve Ticaret Okulu, Gazi Terbiye Yüksek Okulu, Maarif Koleji hayat›na ve dönemin sosyal yaflam›na dair notlar yer al›yor.
50. Uslucan, Fikret, “Mâzi Geçmifl De¤ildir: Hayâli Cihan De¤enler Mâzide
Kalmas›n”, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, I. bölüm, Ekim 2002, c.
13, sy. 152, s. 22-23; II. bölüm, Kas›m 2002, c. 13, sy. 153, s. 23; III. bölüm,
Aral›k 2002, c. 13, sy. 154, s. 23; IV. bölüm, Ocak 2003, c. 13, sy. 155, s. 2223; V. bölüm, fiubat 2003, c. 13, sy. 156, s. 23; VI. bölüm, Mart 2003, c. 14,
sy. 157, s. 23; VII. bölüm, Nisan 2003, c. 14, sy. 158, s. 23; VIII. bölüm, May›s 2003, c. 14, sy. 159, s. 23; IX. bölüm, Haziran 2003, c. 14, sy. 160, s. 23.
Yazar›n ailesinin Buhara’dan bafllayan öyküsünün de yer ald›¤› hât›ralar›
özellikle “hocaya hürmet” ekseninde seyrediyor. Yazar hât›ralar›nda hoca-ö¤renci iliflkileri ve iyi bir hocan›n hususiyetleri konular›na örnek teflkil edecek
hât›ralar›n› paylafl›yor. Dergâh dergisinde 9 say› boyunca tefrika edilmifl hât›ralarda yazar Muammer Gül, K›r›ml› Hakk› Hoca, Celâl Tarakç›, Sadreddin
Yüksel, Emin Saraç, Ali R›za Ömero¤lu, A. Fikri Yavuz, Örümceksiz Dede Camii
imam› Hüseyin Hoca, Ali Gedik, Nur-i Osmaniye Camii imam› Özcan Hoca,
Gönenli Mehmet Efendi, Yusuf Sezer Hoca’dan, özellikle de ö¤retmen ahlâk›
ve ö¤retmende aranan özellikler konular›nda önemli hât›ralar aktar›yor. Yayg›n ve örgün din e¤itiminde hocan›n rolü ve toplumun bu konuda de¤iflen bak›fl›n›n da izlenebilece¤i bir hât›ralar toplam›.
51. Ye¤inobal›, Nihal, Cumhuriyet Çocu¤u, 8. bs. [kapakta 2. bs.], ‹stanbul:
Do¤an Kitap, 2005.
Birçok çeviriye imza atm›fl 1927 do¤umlu yazar›n, otuzlu y›llar›n Manisa’s›nda yaflad›¤› günlere dair gözlemlerinden oluflan kitapta, ço¤unlu¤u ilkö¤retim hayat›na ve az bir bölümü de (s. 207-225) Arnavutköy Amerikan K›z Koleji’ne dair an›lar› yer al›yor.
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52. Y›lmaz, Önay, Nazilerle Befl Y›l, 2. bs., ‹stanbul: Remzi Kitabevi, 2005.
Kitap, ‹kinci Dünya Savafl› y›llar›nda Atatürk taraf›ndan Almanya’ya Freiberg Madencilik Okulu’na gönderilen ö¤rencilerden Galip Özen (1916-1979),
Nam›k Esmer (1917-1996), Gürbüz F›nd›kl›gil (1916-1995), Muammer Kaymakçalan (1914-1987) Enver Ediger (1912-1983)’in mektuplar›na, foto¤raf ve
belgelerine, an›lar›na, kendileriyle yap›lan görüflmelere ve b›rakt›klar› ses kay›tlar›na dayan›larak Önay Y›lmaz taraf›ndan kaleme al›nm›fl belgesel bir romand›r. Özellikle ola¤anüstü flartlarda yurt d›fl›nda e¤itim üzerine anekdotlar›
ve her biri yurda döndükten sonra Zonguldak Madencilik Yüksek Okulu, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi gibi kurumlarda görev alm›fl kahramanlar›yla yüksek teknik e¤itimin arka plan›na dair içerdi¤i veriler aç›s›ndan
önemli bir çal›flma.

Education in Memoirs
Alpaslan DURMUfi
Abstract
Though the field of education is comprised of a number of subfields, as a whole, it
produces knowledge concerning the process of human learning and implements
practices based on this knowledge. The personal memories of the subjects themselves who conduct studies on education as well as of those of others (particularly, those in written form) that can be accessed by a variety of methods and tools provide extremely important material that can be exploited as resources. This material not only
may serve as a source on its own or in itself, but it may also be utilized as an auxiliary
source for comparison with other data or as supporting evidence. The present article
treats certain aspects of school memories and, in addition, touches on the different
kinds of memories, on the historical background of schools, and student yearbooks.
Appended to the article is an annotated bibliography of some texts of memories pertaining to schooldays and citations of some student yearbooks.
Keywords Memory; school memories; historical background of schools; student yearbooks, annotated bibliography.
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Hat›rlardaki E¤itim
Alpaslan DURMUfi
Özet
E¤itim bilimleri birçok alt dal›yla birlikte bir bütün olarak insan›n ö¤renme sürecine
dair bir bilgiyi ve bu bilgiden neflet eden uygulamalar› üretir. E¤itimle ilgili gerek araflt›rmay› yapan öznenin kendi kiflisel hât›ralar›, gerekse baflta yaz›l› belgeler olmak üzere çeflitli araç gereçlerle ulaflt›¤› baflkalar›n›n hât›ralar› bu üretim çark› için son derece önemli veriler sunar. Bu veriler tek bafl›na/kendinden ibaret bir kaynak olabildi¤i
gibi baflka bir kayna¤›n sundu¤u veriyi kontrol etmeye ya da desteklemeye hizmet
eden yard›mc› kaynaklar olarak da kullan›labilir. Makalede; hat›rlardaki e¤itimin tespitinin bir k›s›m faydalar› ele al›nm›fl, ard›ndan bunlar›n elde edilebilece¤i türler olarak an›lar ve okul tarihçelerine de¤inilmifl, 52 adet e¤itim içerikli hât›ra metninin aç›klamal› bibliyografyas› verilmifltir.
Anahtar Kelimeler Hât›ra, e¤itim hât›ralar›, okul tarihçesi, ö¤renci y›ll›¤›, aç›klamal›
bibliyografya.

