
Mekanik bir çalışma randımanlı 
olsa da topluma yenilik getirmez

Kaç türlü insan 
çalışması vardır?

H enüz Kurak bir çocuk
tum. İstanbul'da Cihan
gir’de doğduğum evin 

bahçesinde oynardım. En bü
yük merakım ufacık bir el 
rabası yapmaktı. Tahta parçs* 
lavını birbirine çakar, ufacık 
bir el arabası iskeleti meyda
na getirirdim. Araba tekerlek 
isterdi. Bunun için keseri eli
me alır, kiremit parçaların! 
yonta yonta, tekerlek biçimi
ne getirirdim. Bu tekerlek ki
remitlerin ortasını delmek i- 
çin kullandığım usul inanıl
mayacak kadar kaba bir usul
dü. Tekerleklesin kiremit par 
çalarını ortalarından çivi H» 
delmek istiyordum. Kiremit 
parçalan hep kırılırdı. Çok 
üzülürdüm. Yenibaştan dene
meye kalkışırdım. Bu sakarlı- 
ğım günlerce sürüp giderdi. • 
Bu gibi denemeler bende ça
lışma gerçeği üzerinde ilk u* 
yanıklığı yarattı., Her çalınma j 
mn kendine göre bir tekngı 
olduğuna inandım. İş çevrem- S 
de olana bitene dikkat etmeye 
başladım.

İkinci uyanmam şu olda 
1910'da hükümet beni pedago
ji, elişleri dersleri üzerinde in
celemelerde bulunmak üzere- 
Avrupa’ya göndermişti. He
men bütün Avrupa'yı dolaş
tım. Birçok okulları incele
dim. Fransa’da Education Ma
nuelle, İngiltere'de Manual 
Work adıyla okullarda yaptın 
lan eliflerini .gördüm, şaşa kal 
dım. Yaptıkları şeylerin ger
çekle, gerçek çalışma tekniği 
ile hiç ilintisi yoktu. Hep fan- 
taziye şeylerd’. Elişi, diye yap 
tırdıkları işler, mukavvadan 
evler, merdivenler gibi şeyler- \ 
di. Kâğıt işleri, tahta işleri, 
demir işleri, çamur işleri de
dikleri işlerin mücellitlik, ma 
rangozluk. heykelcilikle hiçbir 
ilintisi yoktu. Bunlar hep ya
lan, yanlış işlerdi. Endüstri tek 
niğinde bu kadar ileri olan bu 
memleketler pedagej; tekniğin 
de nasıl oluyor da bu kadar 
geri oluyorlar diyordum.

M ektebindeki eTşleri dersleri 
ne nezaret etmemi istemişti. 
Bu işi yaptım. Ancak, biiy-ük 
bir randım an alamadım. Çün
kü elişi öğretmeni olan Artın 
Efendi ile Nişanyan Efendi 
A vrupa anlayışına sımsıkı 
bağlı idiler. Bütün eleştirme
lerimi, tavsiyelerimi nezaket
le karşılıyorlardı. fakat değiş- 
rniyoriardı.

I.
i ır tek çare kalıyordu. 
Doğru bildiğ m iş anla
yışımı memleket çapında 

yaym ak. Bunun için de söze

dan yirmi yıl kadar önce de 
hazırladığım iş eğitim-; ile ilin 
tili bir eserimi Milli Eğitim 
Bakanlığına vernvştim, basıl- 
mamıgtu-.

Türlü türlü çalışma vardır: 
0  Anarşik çalışma devresi: 

Çalışmanın :lk şekli bu- 
dur. Emeklemeye başlayan kü 
çük cocuğun, çalışması böyle- 
dir. öğrenmeye başlayan çıra
ğın hiçbir randıman verme
yen, otomatik çalışması böyle 
dir. Durmayıp işleyen, ancak 
sosyal denilebilecek randımanı
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yazıya, örneklere başvurmak. 
M aarif Nezaretinin isteği üze
rine  Kirşlerinin Usulü Tedrisi 
adlı kitabı yazdım. Bu k'tapta 
Türk O kullarındaki elişi ders
lerinin göreneklerden kurtu l
ması için elimden geleni yap
tım. Makaleler yazdım, konfe
ranslar verdim. Ben'm peda
goji tezlerimi taşıyan İçtimaî 
M ektep, Toplu Tedris, Rüyam 
daki Okullar adlı kitaplarım 
da bu travay. iş anlayışımı so 
nuna kadar açıkladım. Bun-

olmayaıı manyakların çalışma 
sı da böyle bir çalışmadır. An 
cak, şu var ki en gerisinden 
en ilerisine kadar bütün çalış
malar bu anarşik devre :le baş 
lar. Bu başlama olmadıkça da 
hiçbir çal-şma devrimi olamaz. 
Anarşik devre en verimsiz, bir 
devre olmakla birlikte bütün 
ö:eki devrelerin anasıdır.
0  Mekanik çalışma devresi: 

Bilmeverek anlamayarak, 
gördüğü g’bi, alıştığı gibi, hiç 
değişmeden çabşma. Çalışma

nın bu türlüsü gerçi randıman 
verir. Ancak, bu randıman hiç 
değişmez. Evinin yemeklerini 
gördüğü, alıştığı gibi yapan, 
modaya moda olduğu için u- 
yan, okulda aldığı dersleri ez
berleyen. Batı bilimlerini ol
duğu gibi taşıyan yazarın, rea 
samın, mimarın, bilimcinin, 
felsefecinin, çırağın, rençberin 
çalışması.
0  Aktif çalışma: Bütün yap

tıklarını bilerek, anlayarak 
yapan, gördüğü, alıştığı gibi 
değil, başarılı bulduğu için ya 
paıı, kendi alanında kendine 
göre değişiklikler yapan, ufak 
çapta yenilikler meydana ge
tiren, kazandığı bilgiler üze
rinde düşünen, bilgisi ile işi 
arasında bağlantı sağlayan öğ
rencinin, teknik adamının, fikir 
adamının çalışması. Bu tipte 
insanlar dördüncü tipe atla
mak kabiliyetinde olan, ancak 
bunu yapmak imkânım bula
mayan talihsiz insanlar buluna 
bilir. Işıldayıp sönen, bütün 
parlaklığı ile uçup yok olan 
yıldızlara benzerler.
©  Yaratıcı çalışma: Artist

ler, bilginler, feylesoflar, 
teknik alanda yenilikler mey
dana getirenler, bu gibi insan
ların yaratıcı çalışmaları.

Fiyat endeksleri yükseldi
Fiyat endekslerimizde 1365 yılının ilk altı ayı za.fmda yeni yükselmeler kayde 

dilmişür. 1953 yılı 109 rakamı itibariyle toptan eşya fiyatları 1964 yılı sonunda 269 
puan iken 1965 Haziran ayında 292 pua^a çıkmıştır, istanbulda geçinme endeksleri 
263 den 273 e. Ankarada 265 den 2C? puana kadar yükseliş göstTm’ştir.

SEBZE FİYATLARI YÜKSE! Di
Adapaza-ında da son günlerde yüksel n sebze ve yiy?c-k fiyatları halkın tepkisi 

ile karşılanmaktadır. Kalen yeril domates 250. içi geçmiş biberin kilosu 200 kuruş
tan satılmaktadır. Halk bu duruma kargı pasif kalan Belediyenin ha
rekete geçmesini istemektedir.

İŞÇİ VE PARA DARLIĞI

J

Î T

3

'ean Jacques Rousseaünun 
natüralist ve realist pe- 
dagojis'nin etkisi altın

da idim. Emile’in opera dan
sörü olacağına, karacalar gibi 
çıplak ayakla kayalar üzerin
de yürümesini islerim diyen o 
:di £lifj pedagojisine kargı 

xakCancfm. T tars// ¿lauüel 
travay var dedim, 

-.avnu e\ie yapılan işlerin de- 
gU, bütün işlerin, bütün çalış
maların gar çek ihtiyaçlara,
gerçek şartlara uygun olması 
ge.ekugini düşünüyordum E- 
ğitimin amacı olan kültür ki
şiliği ancak gerçek çevreler
de gerçek travaylarla. varo
labilir diyordum.

Avrupa'dan Türkiye’ye dö
nünce Avnıpa’dak: elişi anla- 
yığının İstanbul Darüimualli- 
mını derslerini iyice sarmış 01 
dugunu Görmüştüm. O zaman 
devrin değerli müdürü Musta
fa Satığ Bey benim Darülmu- 
allimin’deki gerekse Tatbikat

Ege bölgesi tütün yetiştirici bölgelerden gelen haberlere göre 
İse, tütün kırımlarının bugüne kadar ancak üçte birinin tamam
landığı bildirilmektedir. Ağır giden bu ameliyenin işçi ve para dar
lığından ileri geldiği belirtilmekte ve bu hâl devam ettiği tskdi de, 
bir kısım tütünlerin tohuma kaçmasından endişe edilmektedir, öte 
yandan Tekelin yaptırdığı tütün tahminleri hayli ilerlemiş olup, 
şimdiye kadar yapılan tahminlerin 25 milvon kiloyu bulduğu öğre
nilmiştir. Ağustos ayında yanılacak tahminlerle bu seneki rekolte
nin 50 milyon kiloyu bulacağı söylenmektedir

İNŞAAT MALZEMESİ FİYATLARI İNDİRİLECEK
Bütün yurtta inşaat kampanyasının süratli artışına paralel ola- 

_rak, basta demir olmak üzere çimento, tuğla, fayan* ve- kare»te gibi
maddsier - üzerinde btr darlık ve fiyat yükselişi kaydedilmiştir. 

Bu durama başta Sav.ayl Bakanlığı olmak üzere ilgililer bLr çare
bulmaya çalışmaktadırlar, tr.şaat demiri ve çimento imalâtının art
tırılması ve fiyatlarının indirilmesine çalışılmaktadır.

O N teiG Ü N Û H E ALTIN PÎYASAS
KALIN B E Ş L İL h‘ ARMA BEŞLlLE’-f

A t a t ü r k  
Reşat sıra 
Reşat ekstra 
Hamit 
Dallı 
Vahit 
Aziz 
KALIN 
Atatürk 
Reşat 
Hamit
Dallı 
Aziz

430.00 
1230.00 
15OÎI.P0 

: 980.00
*. 860.00 
î 735.00 
: 725.00

IKÎBUÇUK1 AR 
240.00

1965 468.00
1350.00
1750.00
1300.00 
900 00 
960 00

T '5.00
450.00 
350 00
325.00

iliüüilİitiilUSüUSiühiüüh) LİRALAR
Atatürk •
Reşat
Elsaz! !
Hanılt 
A z iz
İngiliz erkek 
pıgiliz kadın 
(F .  R -)  F ra n k  
gülden

94.20 
143.75 
112.00 
İOP.SO 
96.00 
120 00
115.00 
93.50

100.00i  Gülden : 100.0i

Atatürk.
Reşat 
Hamit 
Vahit
Ankara. 1927 
Ankara. 1928 
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Atatürk. 1965 : 233.00
Reşat : 650.00
Hamit î 440.00
Vahit : 420.00
Ankara : 530.00

ZİYNET LİRALIKLAR 
Atatürk, 1965 '. 96.00
Reşadiye : 20* OV
Hamidiye t 175.00
Vahit : 130.00
Ankara : 120.00

KÜLÇE FİYATLARI 
24. â. altın 1 gr. : 14.10
100 â. gümüş 1 Krg 575.00
Pllâtin 1 er : «1-00

İstanbul’da Belediye 
Piyasayı kontrole başladı

İstanbul Belediyesi bir türlü 
indlrilmiyen sebze ve meyve fi
yatlarını kontrole başlamıştır.

Toptandan bağlıyarak peraken
de ’ satışlara kadar takip edilen 
faturalarda çeşitli esnaf oyunla
rına tesadüf edilmiş, semt pa
zarlarındaki bir kısım esnafın 
kontrollerden kaçarak sergi aç
madıkları görülmüştür. Belediye 
kontrolleri daha da sıklaştırıla
cak fâlıiş fiyatlı ve hileli satış 
yapanlar şiddetle cezalandırıla
caklardır.

Bu konuda, Belediye Başkam 
Haşim İşcan bugünlerde İstanbul 
halkına Radyoda konuşarak bilgi 
verecektir.

FINDIK REKOLTESİ 65 
MİLYON 477 BİN KİLO

1965 y ılı Türkiye fındık rekoltesi Teknik 
Ziraat Müdürlüğü, Fisko Birlik Araştırma Ens
titüsü ve Ziraat Odaları yetkilerinin iştirakiyle 
65 milyon 477 bin kilo olarak tesbit edilmiştir. 
Bunun 23 milyon 530 bin kilosu Ordu, 38 mil
yon 150 bin kilosu Giresun, 13 milyon 750 
bin kilosu Trabzon, 3 milyon 740 bin kiJosu Ri
ze, 530 bin kilosu Sakarya, 35 bin kilosu Akya
zı, 53 bin Kg. Gebze, 2 miiyorî kilo Akçakoca, 
bölgesinden elde edileceği tesbit edilmiştir.

TRAKYA BÖLGESİNİN 
PLÂNLAMASI YAPILIYOR

İmar ve iskân Bakanlığının d.ıveti üzerine 
Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma teşkilâtı 
O. E. C. D. uzmanı sıfatiyle Trakya bölgesi 
çalışmalarında bulunacak olan Fransa Ren Üni
versitesi Profesörlerinden Filipano ve yardımcı
larından müteşekkil yabancı uzman heyeti ile 
Marmara bölgesi Plânlama Müdürlüğü uzman
ları Edirne’ye gelmişlerdir.

H azırlay an  : i H ay ri ENGİN
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