HASAN-AL ~~YÜCEL
FA/K RE~IT UNAT

Türk Tarih Kurumu Hasan-Ali Yücel'i de, çal~~malar~ na fiilen
kat~lam~yacak üyeleri aras~na kar~~m~~~görmenin derin iizüntüsü
içindedir.
20 Nisan 1938 tarihinde Kurum üyeli~ine kabul edilmi~~bulunan Yücel, 26 ~ubat 1961 tarihindeki beklenmiyen ölümiyle art~k
Kurum'un eski üyelerine mahsus ~eref listesindeki yerini alm~~~bulunuyor.
Hasan - Ali Yücel, 16 Aral~k 1897 tarihinde Istanbul'da ~ir Merd
Çavu~~mahallesinin Topkap~~Caddesindeki mükerrer 8o numaral~~
evde do~mu~tu. Babas~~ ünlü Posta ve Telgraf Naz~ r~~ Hasan Ali Efendi'nin (1827-1895) o~lu Maliye Nezareti memurlar~ndan Ali Riza Bey
(01m. 9.XII.1 937), annesi Ertu~rul facias~n~n ~ehitlerinden gemi Süvarisi Deniz Yarbay~~Tekiro~lu Ali Bey'in k~z~~Neyyire Hamm'd~ r. Teyemmünen dedesinin ad~~ile nüfus kütü~üne kaydettirilen Hasan - Ali,
Alt~mermer'deki Yolgeçen mahalle mektebinde ilk ö~renimini yapt~~
ve Rü~diye (Orta) tahsilini de Aksaray'da Yusuf Pa~a civar~nda bulunan ve "Mektebi Osmani" ad~n~~ ta~~yan 1 özel okulda tamamlad~~
(Temmuz 191 ). Bunu mütaakip o tarihlerde henüz lise te~kilât~na
tabi tutulmam~~~bulunan tarihi Vefa Idadisine girdi. Sonradan lise
haline getirilen bu okulun son s~n~f~ nda iken, ii Nisan 1915'te askere
ça~~r~larak Yedek Subay Talimgâh~na sevkolundu.
Hasan-Ali, daha küçük bir çocuk iken ev halk~n~~zaman zaman
kar~~s~na oturtup ilk ö~retmenlik temrinlerini yapm~ya ba~lam~~~ve
Rü~tiye s~n~flar~nda da okum~ya dü~kün, uyan~ k ve ~air ruhu gittikçe
geli~en bir genç olarak tamnm~~t~. Onunla ilk arkada~l~~~ m~z Balkan
Harbinden önceki y~llarda haftan~n mecmualariyle forma halinde yay~ mlanan baz~~edebi ve tarihi eserlerin sat~~a yay~ld~~~~Per~embe günü
1876 da Hüseyin Avni Bey ad~nda bir zat taraf~ndan kurulmu~~olan, k~zlar ve erkekler için ayr~~ ayr~~ bölümleri ihtiva eden, ibtidai (ilk) ve rü~di (orta)
s~n~flar~~ bulunan bu özel okul e~itim ve ö~retimindeki ciddiyetle tan~nm~~ t~. Birinci Cihan Sava~~~sonlar~na do~ru kapanm~~t~r.
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sabahlar~ , bunlardan heyecanla beklediklerimizi almak için ko~tu~umuz Aksaray Jandarma Karakolu kar~~s~nda Iranl~~tütüncünün dükkân~ndaki tesadüflerle ba~lam~~~ve böylece kitap ve okuma çevresinde kurulan bu dostluk, s~cakl~~~n~~hiçbir zaman kaybetmemi~ tir.
Hasan-Ali'nin ö~renim hayat~n~ n bilgi kaynaklar~~sadece okul
ders takrirleri ile kitaplar~~ de~ildi. Okulunun seçkin ve çal~~ kan bir
ö~rencisi olan bu genç, zekâ ve kabiliyetiyle, ayn~~zamanda iki büyük
ve de~erli aile dostunun yak~ n ilgisiyle onlar~ n feyiz veren ve mânen
yükselten muhitlerinden de büyük ölçüde faydalanma imkâm bulmakta idi. Yenikap~~Mevlevihanesi ~ eyhi Mehmet Celâleddin Dede
Efendi (1849-1908) nin o~lu ve halefi rahmetli Baki Dede Efendi
(1883-1935) ile, Yücel'in "Hoca Baba" diye anmaktan manevi bir
zevk duydu~u rahmetli ~erafeddin Yaltkaya (1879-1946) n~ n HasanAli'nin fikir yap~s~nda ve ~ark kültür de~erleriyle temas~ nda büyük
rolleri oldu~u ~üphesizdir.
Hasan-Ali, Talimgâh devrelerini tam aml~yarak ~~8. VI I I. ~~9 ~~6'd a
Aste~men, 25.XII.1916'da da Te~men oldu ve 2.XII.I918'de terhis
olununcaya kadar Emir Subay~~ve Mülhak olarak Talimgâh tabur ve
alay karargâhlar~ nda vazife gördü, sevildi ve say~ld~ . Askeri disiplin
hayat~n~n s~k~~icaplariyle tolerans~~ba~da~t~rmas~n~~çok iyi ba~aran bu
genç Yedek Subay~ n, Talimgâhtan gelip geçen ve bugün hayatta kalanlar~~altm~~~ n berisinde bulunan yüzlerce gençte, o devrede tan~d~klar~~ aras~ndan iyi hât~ralar b~ rakanlardan biri oldu~unda da hiç
~üphe etmiyorum.
Harb y~llar~~içinde "Nihai Zafer" teranesiyle avunmu~~ve Mütareke gerçekleriyle yüz yüze gelmi~, ordudan ili~i~i kesilmi~~binlerce
genç aras~ nda Hasan-Ali de, bir i~~ve meslek sahibi olmak ihtiyaciyle
ba~ba~a kalm~~t~. Darülfünun liselerin son s~n~flar~ndan askere al~nanlara kap~lar~n~~açt~~~~için hemen Hukuk Fakültesine yaz~ld~. Bir taraftan da bir gazetenin istihbarat servisinde çal~~ arak hayat~n~~kazanm~ya ba~lad~. Vatansever ~stanbul gençlerinin, karanl~ k müt'areke günlerinde, yeislerini unutmak ve ümitle beslenmek için biricik s~~~naklar~~
olan Türk Oca~~nda o, dinlerken ve söylerken s~k s~k görülüyordu.
Hukuktan ayr~lm~~, Edebiyat Fakültesine geçmi~, "Darülmuallimini
Aliye" nin ö~renci kadrosuna kat~lm~~t~. Darülfünun dersleri d~~~nda
ayr~ca fiilen gazetecilik de yap~ yor, devrin mecmualar~nda (Yeni Mecmua, Dergâh, Büyük Mecmua, Dü~ünce, Milit Mecmua) ~iirlerini ve
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makalelerini yapmhyordu. Askerlik hayat~n~n olgunla~t~rd~~n HasanAli, bir Üniversite ö~rencisinden çok devrinin fikir ve kalem sahipleri
aras~nda tan~nan ve sivrilen bir ~ahsiyet olmu~tu. 3o.VI.1921'de felsefeden mezuniyet imtihan~m üstün ba~ariyle vererek resmi tahsil
hayat~n~~tamamlad~.
Memleketine ta. küçükken hayalini ya~ad~~~~bir meslekte, ö~retmenlikte hizmet etmek istiyordu. Fakat o günün okul kadrolannda
derhal bir vazife bulmak imkans~z& Darülfünun hayat~ ndan kendisini yak~ndan tan~yan ve kabiliyetlerini takdir eden hocalar~, geçici
bir süre için onu Edebiyat Fakiiltesinde ö~renci hayat~n~n disiplinini
düzenlemekle görevlendirdiler (8.XI. ~~921). Bir sene kadar bu "Inzibat
memurlu~u" ile me~gul olan Hasan-Ali, bu s~rada bir yuva kurmay~~
da vazife bilmi~, Talimgâh karargah~ndan arkada~~~olan Necati Tansel'in, Üniversitedeki me~hur Pierre Loti toplant~s~ nda (23.I.1920)
ilk defa raslad~~~~ve tan~~t~~~, k~z karde~i Refika Hammla evlenmi~ti (25.VIII.1922). O günlerde dü~mandan kurtulan Izmir'de
yeniden te~kilâtland~ nlan Erkek Ö~retmen Okulunun Türkçe ve
Edebiyat O~retmenli~ine tayin edildi ( ~ 9.XII.~~922). Çok özledi~i
ö~retmenlik hayat~na kavu~mu~, ilk ba~ar~lar~n~n zevkini tatm~ya
ba~lam~~t~ . Istanbul'a dönmeyi gerektiren aileyi icaplar Hasan-Ali'yi
yine Darülflinunun idari kadrolannda bir i~~alm~ya zorlad~. Edebiyat Fakültesi Tarih ve Co~rafya Darülmesailerinin alt muhaf~z~~
oldu (13.11.1924). Çok geçmeden o günlerde yürürlü~e giren Tevhidi Tedrisat Kanunu askeri liseleri Milli E~itim Bakanl~~~na
devretmi~~ve Bakanl~k kendisini Kuleli Askeri Lisesine Edebiyat
Ö~retmeni tayin etmi~ ti (1.IV.1924). Bir müddet sonra bu vazifesine ilaveten Istanbul Erkek Lisesine de Felsefe Ö~retmeni oldu
(19.V.1924). Ertesi ders y~l~nda Galatasaray Lisesine naklolunan
Hasan-Ali, hem bu okulda, hem Kuleli Erkek Lisesiyle Istanbul
Erkek Lisesinde Edebiyat, Felsefe ve Içtimaiyat, Yurtta~l~k bilgisi
ö~retmenliklerine 1927 ba~lar~na kadar devam etti. Ö~rencileri taraf~ndan pek çok sevilen ba~ar~l~~bir ö~retmen olarak meslek çevrelerinde tan~nd~ . Ilk eseri olan "Ruhiyat Elifbesi" ni, rahmetli H~fz~~
Tevfik Gönensay (1892 - 1949) ve Ihsan Hamami (1884-1949) ile
mü~ tereken liseler için haz~rlad~klar~~ "Türk Edebiyat: Nürnutteleri"
nin birinci cildini ve Guyau'dan seçti~i sanata dair yaz~lar~~ "Sanat
Musahabeleri" ad~~alt~nda yay~mlad~.
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Hayat~n~ n bu döneminde Hasan-Ali, babal~ k mertebesine de
ermi~~ve ikizleri Canan ile Can do~mu~ tu (21.VII.1926).
Rahmetli Necati'nin Bakanl~~~~s~ras~ nda Milli E~itim te~kilât~m~z~n
Maarif Eminlikleri kurulur ve memleket M~ntakalara ayr~l~ rken, merkezi Istanbul olan ve Maarif hayat~~ bir hayli geli~mi~~bulunan bölgedeki Maarif Emininin yan~na genç ve de~erli m~ ntaka Müfetti~ leri
verilmesi de dü~ ünülmü~~ve Bakanl~k tefti~~kadrosuna nakledilen ve
sonradan Bakan olan iki genç ö~retmen Hasan-Ali Yücel ile rahmetli Re~at ~emseddin Sirer de bu göreve tayin olunmu~lard~~(19. I.
1927). Her ikisi, o zaman Istanbul Maarif Eminli~i görevini yapan ve
de~erli, tecrübeli iki idare adam~~olan Salih Zeki Bulu~~(1891-1947)
ile Behçet Güçer (1890-1952) in yan~ nda ilk idare stajlar~ m yapt~lar.
Necati'nin ölümünden az sonra Eminlikler kald~ r~l~nca, do~rudan
do~ruya Milli E~itim Bakanl~~~~Tefti~~Kurulu içinde yer alan
müfetti~~Hasan-Ali, 193o'da Fransa Milli E~itim te~ kilât ve müesseselerini yerinde incelemek, bilgi ve görgüsünü artt~rmak üzere
Bakanl~ k taraf~ ndan Fransa'ya gönderildi. Bir müddet sonra Paris
Ö~renci Müfetti~ i Salih Zeki Bulu~'un yurda ça~~r~ lmas~~ üzerine Fransa'da Ö~renci Müfetti~li~i görevi de kendisine verildi.
1930 sonlar~ nda memlekete döndü~ü s~ rada idi ki, Atatürk, "Serbest
F~rka" n~ n kapanmas~ ndan sonra memleketin iç durumunu bizzat
incelemek için yapt~~~~büyük geziye ç~ kmak üzere bulunuyordu.
Beraberinde götürece~i mü~avirler aras~na kat~ lmak üzere Milli E~itim Bakanl~~~ ndan da birini istemi~ti. ii Kas~ m 1930 — 3 Mart 1931
tarihleri aras~ nda üç buçuk ay süren bu seyahatte Cumhurba~kanl~~~ na refakat edecek ve onu temas edece~i her e~itim konusunda tatmin edecek ~ekilde cevapland~ racak birini bulmak Bakanl~~~~bir hayl~~
dü~ündürmü~, nihayet bu i~ le henüz otuz ya~~ nda bulunan bu genç
müfetti~~vazifelendirilmi~ ti. Hasan Ali-Yücel, k~sa zamanda Atatürk'ün dikkatini çekti ve teveccühünü kazand~ . Bu gezinin hemen ba~lar~nda bir ak~ am Sivas'ta Yücel'in ba~ariyle verdi~i "s~ fir" imtihan'
onun k~ vrak zekâsiyle sempatik ~ ahsiyetinin karakteristik bir örne~idir. Yücel gibi bu gezinin ba~~ ndan sonuna kadar mü~avirler kadrosu
içinde bulunmu~~olan Ahmet Hamdi Ba~ar'~n nakletti~i ~ekilde, bu
olay~~aynen buraya almadan geçemiyoruml.
Atatürk'le üç Ay - Ahmet Hamdi Ba~ar, Istanbul - Tan Matbaas~~ 1945
S. 34 - 35.
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"Kar~~~ s~ralar~ nda oturan ve Maarif Vekâleti Müfetti~i olarak
di~er Vekâlet Müfetti~leriyle beraber, seyahate i~tirak etmi~~bulunan
Hasan-Ali Bey'e ~u suali sordu:
Hasan-Ali Beyefendi, siz felsefe okumu~sunuz, okutmu~sunuz, elbette ki s~f~ r~ n ne oldu~unu bilirsiniz. Bize "s~f~ r% tarif eder
misiniz?
"Hasan-Ali Bey me~gul oldu~u bir saha üzerinde sual tevcih
olunmas~ ndan memnun.... Hele bu sualin "s~fir" meselesi gibi kendisince mükemmel bilinen bir mevzua teallük etmesinden dolay~~büsbütün memnun.
Efendimiz; s~f~ r hayatla ademin, varl~ kla yoklu~un...
Anlad~ m; hayat ebedi ise adem ebedi de~il mi?
~üphesiz efendimiz; hayat~ n ebediyetinde...
Hay~ r, ben size "s~f~ r" ~~ soruyorum. S~fir adem demek midir?
S~f~rla yokluk aras~ nda ne fark vard~r?
Efendimiz; birisi yani s~f~ r, ya~anm~~~bir ~eyin yoklu~udur.
Halbuki...
Tuhaf ~ey, ~ u saat varken biraz sonra cebime sokarsam s~f~ r
m~~olur? Hayat~~nas~l tasavvur ediyorsunuz?
Efendimiz s~f~r yok demektir.
Güzel... Bu yok olan ~ey bir rakam~n önüne, sa~~na geçince
(~~o) misli yükseltiyor. Bu nas~l olur?
"Hasan-Ali Bey sorular kar~~s~ nda ma~lup olmak üzere... Dinleyiciler bu numaray~~ e~lenceli ve zevkli buluyorlar. Anla~~ lan Atatürk
de Hasan-Ali Bey'i fazla s~k~~t~ rmak, ma~lup etmek ve sonra da ha~lamak için bu sualleri sormuyor. Maksat iki saatten beri ciddi meselelerle u~ra~maktan do~an a~~r ve yorucu havay~~ da~~tmak ...
Hasan-Ali nereye gitse yakalan~ yor; nihayet ilminden ziyade zekâs~ n~~
kullanmak icabetti~ini anl~yor.
Efendimiz, diyor, daima arkan~zda ve solunuzday~m. S~f~ r,
te
Efendimizin
solunda olan bendenizim.
i~
"Bahis bu suretle tatl~ya ba~lanm~~ , zaten maksat da has~l olmu~~
oluyor. ~ üphe yok ki Hasan-Ali bu sualler kar~~s~nda ilim noktas~ndan bahiste ~sar ederek ve bir çok filozof isimleri ve felsefe nazariyeleri ortaya atarak, fikrini daha güzel müdafaa edebilirdi. Bu suretle
soframn zaten ciddi bahislerle a~~rla~m~~~havas~n~~büsbütün teneffüs
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edilemiyecek kadar a~~rla~t~r~ r, belki de sonunda ukalal~~~ndan,
maliimatfüru~lu~undan dolay~~ ha~lanm~ ya bile maruz kal~ rd~. HasanAli zekâs~n~~ispat etti; ve bu imtihan onun siyasi hayatta muvaffakiyetinin ba~lang~c~n~~ te~kil eyledi."
Hasan-Ali Yücel bir taraftan bir Milli E~itim Müfetti~i olarak
memleketi dola~~ yor, meslekda~lariyle yak~ndan tan~~~ yor, bir taraftan
da gazete ve mecmualarda ç~ kan yaz~~ve ~iirleriyle, ilmi ve edebi tetkiklerini derliyen eserleriyle milli kültür ve irfana yeni de~erler kazand~r~yordu. Goethe ve Mevldna'n~n Rübaileri, Almancaya da tercüme edilmi~~bulunan "Türk Edebiyat:na Toplu bir Bak~~" bu devirde
yaz~lm~~~ve yarmlanm~~ lard~ r. 12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil
Kurumu ve toplanan Dil Kurultay~~da ona yeni bir faaliyet sahas~~
açm~~, gerek kurultayda, gerek kurultay~~takip eden dili sadele~ tirme
ve sözlük faaliyetlerinde ön planda yer ald~~~~görülmü~ tür. Hasan-Ali
6.XI.1932-2.IV.1933 tarihleri aras~nda Gazi E~itim Enstitüsü Müdürlü~ü görevini de müfetti~~olarak idare etmi~~ve bu müessesenin
tarihinde de iyi hât~ralar b~rakm~~t~ r. Bir müddet sonra Yücel'i Bakanl~kta Orta Ö~retim Genel Müdürlü~ü vazifesinde görmekteyiz (9.XII.
1933). "Yücel" soy ad~n~~1934 sonlar~nda alm~~~ve üçüncü evlad~~
Gülümser de 5. II. 1936 da do~mu~tur.
Izmir Milletvekili oldu~u ~ .III. 1935 tarihine kadar süren
Genel Müdürlü~ü s~ras~ nda bürokratik kay~ tlardan ve havadan
uzak bir anlay~~la Ö~retmenin ve Okulun meseleleri üzerinde duran ve bunlar~~halle çal~~ an bir idare amiri hüviyetiyle dikkati çeken
Yücel'e, kat~ld~~~~siyasi hayat yeni ufuklar açm~~~bulunuyordu. Çok
geçmeden C. H. P. Genel Idare Kuruluna seçildi ve Milli E~itim
i~leriyle görevlendirildi. Fransa'daki incelemelerinin sonuçlar~n~~"Fransa'da Kültür ~~leri" (1936), Orta O~retimdeki çal~~malar~n~~ da
"Türkiye' de Orta Ö~retim" (1938) ad~n~~ ta~~ yan iki büyük ciltte topl~yarak e~itim literatürümüze kazand~ rd~.
Atatürk'ün ölümünde Büyük Millet Meclisi ad~na tabutunu ta~~m~ya kur'a ile ayr~ lan on iki Milletvekili aras~ nda Hasan-Ali'nin de
yer alma mutlulu~una ermesi, çok sevdi~i ve ba~l~~oldu~u bu büyük
insana kar~~~son vazifesini daha yak~ n yapmak mazhariyetini de ona
sa~lam~~~oldu.
Atatürk'e çok ba~l~~insanlardan biri olan Milli E~itim Bakan~~
Saffet Ar~ kan (1888-1947), art~ k görevine devam edemiyecek kadar
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manen sars~lm~4t~ . O bu vazifeden istifa edince yerine Hasan Ali Yücel
getirildi (28 Aral~ k 1938). Yücel, Maarifin içinden yeti~mi~, her basama~mda hizmet etmi~, mesle~inin problemlerini, i~lerin ehillerini tan~yan, geni~~kültürlü ve zengin dost muhiti bulunan, k~rk ya~~n~~
yeni birtimi~~ene~jik bir insand~ . Siyasi hayat için zinde, memlekete
hizmet için ülkücü ve devlet adam~~olmak için de özel vas~flan bulunan bir Bakand~. Selefinin üç y~l~~a~an vazife süresinde de Milli E~itim
i~leri istikrar~~yönelmi~, ~lk Ö~retim köye h~zla at~lmak, Teknik Ö~retim yurdun ihtiyaçlar~n~~kapsamak yolunda bir hayli te~kilâtlanm~~,
bu i~lerin ba~~na Rü~tü Uzel, rahmetli Hakk~~Tonguç (1897-1960)
gibi ehiller geçmi~ti. Sonradan Yücel'in uzun y~llar Müste~arl~~~m
yapm~~~bulunan rahmetli ~hsan Sungu (1883-1946) da, geni~~kültürü
ve ölçüsüz çal~~kanl~~iyle ve bir prensip adam~~hüviyetiyle Talim ve
Terbiye Dairesinin ba~~nda bulunuyordu.
Yücel bu ~artlar ve imkanlar içinde i~e ba~lad~. ~lk olarak Türk
harflerinin kabulünün onuncu y~l dönümü dolay~siyle haz~rlanan ve
Atatürk'ün hastal~~~~ve ölümü sebepleriyle tehir olunan Ne~nyat
Sergisi ve Kongresi i~ini ele ald~. ~~May~s ~~939'da toplanan ve memleketin bütün fikir ve kalem insanlar~ m bir araya getirerek ça~da~~bir
milli irfan ve kültürün dayana~~~olabilecek çe~itli konuda bir yarm~~
düzenlemek ve bu alanda devletin pay~na dü~eni de plânlamak bu çal~~ma ile ba~lad~ . Genç Bakan bir yandan da Türkiye Maarifinin ana
meselelerini ve ihtiyaçlann~~plânlamak ve çal~~malar~~koordine etmek için gerekli inceleme ve haz~rl~klara hemen el koymu~~ve bütün
bu çal~~malar~~bir programa ba~lamak için de, y~llard~r toplanamam~~~
olan Maarif ~t~ras~m ilk olarak vazifeye ça~~rm~~t~. ~~7-29 Temmuz 1939
günlerinde, Ankara'da yüzlerce bilim ve e~itim adam~n~n bu "~mece"si, Milli E~itim tarihimizin ba~l~ca dönüm noktalar~ndan birini te~kil
eder.
Yap~c~~ve inand~r~c~~bu metodlarla Maarifimizde bir sistem kurm~ya ba~l~yan Yücel'in Milli E~itim Bakan~~olarak memleket irfan
hayat~na ve ö~retim kurumlar~na yapm~~~oldu~u hizmetler, k~sa bir
biyografinin çerçevesi içinde say~lam~ yacak kadar çoktur. Köy Enstitülerinin kurulup geli~mesini, ilk ö~renimden bütün yurtta~lar~n faydalanmas~~tedbirlerinin geni~~ölçüde al~nmas~n~~ve uygulanmas~n~,
Mesleki ve Teknik O~retimin bugünkü çap~na ve seviyesine ula~mas~n~, Devlet Tiyatro ve Operas~n~ , Güzel Sanatlann her dal~nda te~vik
ve himaye edici tedbirlerin düzenlenmesini, Ankara Universitesini
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te~kil eden bir k~s~ m Fakültelerin ve Teknik Üniversitenin kurulmas~n~,
Üniversitelerin muhtariyetini sa~l~ yan kanunun tedvinini, dünya klâsiklerinin dilimize kazand~r~lmas~n~ , irfan kütüphanemizin raflann~~
doldurm~ya ba~hyan çe~itli ansiklopedilerin yay~m~na ba~lanmas~n~~
hep ona, hep onun i~~ba~anc~~kudret ve sebatkâr takip fikrine borçlu
oldu~umuz bir gerçektir.
Yücel'in bütün bu çal~~ma ve ba~anlar~ nda, Ikinci Cihan Sava~~ n~n en elveri~li oim~yan ~artlar~~içinde dahi, onu maddeten ve mânen
desteklemi~~bulunan ikinci Cumhurba~kan~~Say~n Inönü'nün memleketin e~itim, bilim ve kültür hayat~n~n bu kalk~nmas~ ndaki büyük
pay~n~, bu vesile ile ~ükranla anmak da, bir vazifedir. •
Yücel, memlekette gerçek bir demokratik hayat~n kurulmas~~zaruretini ön planda görenlerden biri idi. Birle~mi~~Milletler E~itim, Bilim ve Kültür (Unesco) antla~masm~~Türkiye ad~ na imzalarken (16
Kas~ m 1945) sadece yurdunun de~il, insanl~~~ n da hizmetinde bulunman~n manevi hazz~n~~ve gururunu duymu~~oldu~u ~üphesizdir.
Yedi buçuk y~h a~an ve devaml~~hizmetle geçen Bakanl~~~~s~ras~ nda ve bilhassa çift parti rejimi memlekette ba~lad~ktan sonra, politika hayat~ndaki geli~me ve çeli~meler Yücel'i bir hayl~~yormu~~ve
b~kt~rm~~t~. ~ 946'da iktidara geçen hükümette Bakanl~k sandalyas~n~~
b~rakm~~, yine Izmir Milletvekli s~ fatiyle Meclis hayat~ na dönmü~tü.
1950'de büsbütün siyasi hayattan çekilinceye kadar süren bu devrede
Bakanl~~~~zamamndaki bir k~s~m icraat~n~ n ve tutumunun çe~itli yoldan tenkidine veya h~rpalanmas~na ~ahit oldu. Hakk~n~~ve ~erefini
korumak, maruz kald~~~~yersiz ithamlar alt~nda ezilmemek için mahkeme huzurunda dâvalar açt~, bas~ndaki yaz~lariyle efkân umumiye
önünde fikirlerini ve i~lerini savundu. Y~lmad~~ve sars~lmad~ . 1950
den sonra politika ile olan ilgisini büsbütün kesmek ve kendini bilim
hayat~na, yaz~ya ve fikri me~galelere vermek zaruretini duydu: Yazd~~~~ve yaz~l~p bas~lmas~na delâlet etti~i eserlerle, Cumhuriyet ve sonra
Dünya sütunlar~nda ç~kan makaleleriyle, "Eski Bir Ö~retmen" imzasiyle yay~mlad~~~~mesleki tenkit yaz~ lariyle irfan hayat~m~ za olan ba~l~l~k ve hizmet a~k~ndan hiçbir ~ey eksilmedi~ini ölümü gününe kadar gösterdi. Aile hayat~n~n çe~itli zevklerini de ya~ad~. Çocuklann~~
evlendirdi. Dört defa dede oldu [Torunlar~ : Münip - Ali Eronat
(24. XI I.1954) , Ahtt Eronat ( . XI. I 956), Yeni Hasan Can ( 5.
IX.1958), Güzel Neyyire Can (6.VII.196o) ]. Do~umunu bekledi~i
be~inci torununu da çok önceden "Eyi" diye adland~rd~.
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Bu devre içinde Yücel'i ayn~~ zamanda Türk Tarih Kurumu'nun
ilmi çal~~malar~ nda, Unesco Türkiye Milli Komisyonu'nun her türlü
mesaisinde daima sayg~~ile amlm~ya de~er bir varl~ k olarak görmekteyiz. Ölümü, kendisinin ne kadar sevildi~ini gösterdi ve hizmetlerinin
hat~ rlanmas~na ve unutulm~yaca~~n~ n anla~~lmas~na vesile oldu. Hât~ ras~ n~~daima sayg~~ ile anaca~~m~z de~erli bir insan~, geni~~bilgisinden
ve tenkitçi zekâs~ndan her zaman faydaland~~~ m~z bir arkada~~~ve samimiyeti s~n~ r bilmiyen bir dostu kaybetmenin sonsuz üzüntüsü içindeyiz.

Hasan - Ali Yücel'in, kitap halinde yay~mlanm~~~eserleri ne~ir
tarihleri s~rasiyle ~unlard~r:
Ruhiyat Elifbesi, (1924) Birinci Bas~ m, Edebiyat Fakültesi Ne~riyat Encümeni, 2) Türk Edebiyat~~Nümune:leri C. I, ((1926) Devlet Bas~ mevi, 3) Sanat Musahabeleri, (1926) Devlet Bas~mevi, 4) Tarih-i Kadim ve Doksan Be~e do~ru (Tevfik Fikret), (1928) Türk harflerile ilk
bas~lan kitap, 5) Mant~k ve Metodoloji, (1928) Devlet Bas~mevi, 6) Ruhiyat Alfabesi, (1930) (Ikinci Bas~ m) A. Halit Kitabevi, 7) Mevlânâ'n~n
Rubaileri, (1932) Remzi Kitapevi, 8) Goethe, Bir Dehân~n Roman~~ (Alman Kültür Bakanl~~~~taraf~ndan Goethe madalyas~~ verilmi~tir),
(1932) Remzi Kitabevi, 9) Türk Edebiyat~na Toplu bir Bak~~~ (Dr. O.
Re~at taraf~ndan Almancaya çevrilmi~ tir), (1932) Remzi Kitabevi,
~~o) Frans~z Maarif Te~kilât~nda Müfetti~ler, (1934) Devlet Bas~mevi,
~ ) Fransa'da Kültür ~~leri, (1936) Devlet Bas~mevi, 12) Bir Türk Hekimi
ve Eseri, (1937) Devlet Bas~mevi, 13) Pazartesi Konu~malar~, (1937)
Remzi Kitabevi, 14) Faz~l Ahmet, Hayat~~ve Eserleri, (1937) Cumhuriyet Kitabevi, 15) ~çten-D~~tan, (1938) Akba Kitabevi, 16) Türkiye'de Orta Ö~retim, (1938) Devlet Bas~mevi, 17) Maarifle ~lgili Söylev ve
Demeçler (Cilt: 2, 3) (1947) Devlet Bas~mevi, 18) Dâvam, (1947),
19) Dâvalar ve Neticeler, (195o), 20) Hürriyete Do~ru, (1955) Ink~lâp
Kitabevi, 21) ~yi Vatanda~, ~yi insan, (1956) ~~~Bankas~~Kültür Yay~nlar~, 22) K~br~s Mektuplar~~ (1957) I~~Bankas~~ Kültür Yay~nlar~, 23)
Edebiyat Tarihimizden: Cilt ~~ (Yakup Kadri Karaosmano~lu üzerine
monografi) (1957) I~~Bankas~~ Kültür Yay~nlar~, 24) ~ngiltere Mektuplar~~ (1958) Is Bankas~~Kültür Yay~nlar~, 25) Hürriyet, Gene Hürriyet (makaleler, 1960) I~~Bankas~~ Kültür Yay~nlar~.
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~IIR KITAPLARI :

1) Dönen Ses (1933) Remzi Kitabevi, 2) Sizin ~çin (Çocuk ~iirleri)
(1938) Çocuk Kitabevi, 3) Dört Hayvan, Bir insan (1943) Devlet Bas~ mevi, 4) Mevlânt~~ (Manzum Levha) (1952) T. T. K. Bas~mevi.
5) Dinle Benden (1960) ink~ lâp Kitabevi.
OKUL DERS KITAPLARI :
i) ilk Okul Okuma Kitaplar~~ (Komisyon halinde) Devlet Bas~mevi,
2) Mant~k Dersleri (Liseler için) Devlet Bas~mevi, 3) Felsefe Dersleri
(Liseler için) Devlet Bas~ mevi, 4) Yurt Bilgisi (Rak~m Çalapala ile
birlikte) (~ lk Okullar için) Atlas Yay~nevi.
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EK
TÜRKIYE'DE BUGÜNE KADAR MILI,/ E~ITIM BAKANLI~I
GÖREV/NDE BULUNANLAR

Milli E~itim Bakanlar~m~z aras~nda devaml~~olarak uzun müddet bu hizmette bulunan ve zaman~~Türkiye Milli E~itim tarihi bak~m~ndan bir çok önemli olaylarla ve ba~ar~larla dolu olan Hasan- Ali
Yücel, Türkiye kültürüne hizmet eden unutulmazlardan biri olarak
ya~~yacakt~r. Kendisine bu mutlulu~u sa~l~yan âmiller aras~nda yedi
buçuk seneden fazla bir müddet iktidar mevkiinde kalabilmi~~olman~n, belli bir program dahilinde istikrarl~~olarak hizmete devam imkan~n~~bulabilmenin büyük pay~~bulundu~u da ~üphesizdir. Kendisinin
bu k~sa biyografisini "Belleten" e haz~rlarken selef ve halefleri aras~nda
hizmet süresi bak~m~ndan yerini tayin etmek için Türkiye Milli E~itim
tarihi notlanm aras~ndan Naz~rlar ve Bakanlar cetvelini tekrar ele alarak günümüze kadar tamamlay~p, her birinin hizmet süresini Milâcli
takvime göre y~l, ay ve gün hesabiyle de tespit etmek lüzumunu duydum. ~imdi rahmetlinin hât~ras~na ithafen yaz~ma ekledi~im bu cetvelin, son yüzy~l Milli E~itim tarihimizde neden devaml~~ve planl~~bir geli~meye ~ahit olamad~~~m~z~n da bir nevi ~ematik izah~n~~ te~kil etti~i
görülecektir. Devlet te~kilat~~içinde müstakil bir Milli E~itim Bakanl~~~~
(Maarifi Umumiye Nezareti) nin ilk kuruldu~u 17 Mart 1857 tarihinden bu yana tam 1434 sene geçmi~~ve bu makama da asil olarak 63
Bakan gelmi~, bunlardan biri alt~, biri dört, üçü üç ve on biri iki~er defa bu vazifeye getirilmi~, ara s~ra Bakanl~k vazifesi k~sa sürelerle
vekiller taraf~ndan da görülmü~tür. Cetvelimiz, bunlardan 25 inin
beraber çal~~t~~~~memurlar~~ ~ahsen tamm~ya bile imkân bulamaks~z~n
iki aydan az bir müddet Bakanl~k görevinde kald~klar~n~, k~rk dokuzunun da Bakanl~k sürelerinin bir y~l~~dahi doldurmad~~~n~~göstermektedir. ~ki y~ldan fazla vazifede kalabilenlerin say~s~~13, üç y~l~~
geçirenlerin ise sadece ~~ o ki~idir.
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I. TANZIMAT VE MUTLAKIYET DEVRI

Ad~~
~~— Abdurrahman Sami
Pa~a (1 795-1878)
2 — Ahmet Kemal
Pa~a (1808-1888)
3 — Mustafa Faz~l Pa~a
(1829-1875)
4 — Nevres Fasa
(1826-1872)
5 — Ibrahim Etem Pa~a
(1818-1893)
Ibrahim Etem Pa~a
Nevres Pa~a (2. defa)
Ahmet Kemal Pa~a
(2. defa)
6— Abdüllâtif Suphi
Pa~a (1818-1886)
7 — Saffet Pa~a
( 1814-1883)
Ahmet Kemal Pa~a
(3. defa)
8 — Dervi~~Pa~a (18171878) (Kimyager)
g — Ahmet Vefik Pa~a
(1823-1891)
Ahmet Kemal Pa~a
(4. defa)
To — Ahmet Cevdet Pa~a
(1822-1895)
Saffet Pa~a
(2. defa)
~~— Arifi Pa~a
( 1830-1895)
A. Cevdet Pa~a
defa)
Saffet Pa~a
defa)

I~e ba~lama
tarihi

Ayr~lma
tarihi

Süresi
Y~l Ay Gün
— —
4
1 ~o

17.111.1857

25.XI. '861

25.X1.186I

~ g.XI.1862

Il 25

19.X1.1862

12.1.1863

1 25

12.1.1863

16.II.1£363

~~

5

16.11.1863

12.V1.1863

3

251

123,1.1863

19.111.1865

~ g.III.1865

25.W.1865

3 82
7
2 3 29

25.1V.1865

24.VIII.1867

9.111.1868

9.111.1868

5.X.1871

5.X.1871

4.1.1872

— 3 —

4.I. ~~872

15.VI.1872

— 5 11

15.V1.1872

5.XII.1872

— 5 21

5.X11.1872

24.1 V.1873

— 4

24.IV.1873

5. IV.1874

— ii 12

5.1\7.1874

16.1.1875

— g 12

16.1.1875

12:V1.1875

12.VI.1875

3o.XI.1875

— 5

3o.XI. '875

8.V.1876

— 5 9

6 17
3 6 ag

~o

4 28

1 Ticaret ve Nafia Nezaretleriyle birle~mi~~olarak.
2 Yaln~z Nafia ile birle~mi~~olarak (Tek müste~ar, mü~terek bütçe)

~g

HASAN-ALI YÜCEL

Ad~~
Ahmet Kemal Pa~a
(5. defa)
A. Cevdet Pa~a
(3. defa)
12 -Yusuf Pa~a
(1826-1880)
13 — Münif Pa~a
(1830-1910)
Ahmet Kemal Pa~a
(6. defa)
Ahmet Vefik Pa~a
(2. defa)
Abdüllatif Suphi
Pa~a (2. defa)
Münif Pa~a
(2. defa)
14 — Kamil Pa~a
(1832-1913)
15 — Ali Fuad Bey
(1840 ? - 1885)
16 — Mustafa Nuri Pa~a
(1824-1889)
Münif Pa~a
(3. defa)
— Ahmet Zuhtu Pa~a
(1833-1902)
18 — Mehmet Celalettin
Bey (1852-1933)
~ g — Ha~im Pa~a
(1852-1920 ?)
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Süresi
Y~l Ay Gün

I~e ba~lama
tarihi

Ayr~lma
tarihi

8.V.1876

17.V.1876

17.V.1876

17.X.1876

—

5

—

17.X.1876

1.11.1877

—

3

16

1.11.1877

9.X1.1877

—

9

9

9.X1.1877

11.1.1878

2

2

11.1.1878

4.11.1878

— — 25

4.11.1878

18.1V.1878

18.1V.1878

12.IX.1880

12.X1.1880

6.X11.188~~

6.X11.188~~

9.V.1882

9.V.1882

—

9

2

12

2

6

25

~~

2

~g

—

5

5

25.IX.1885

3

4

17

25.1X.1885

4.1X.1891

5

il

21

4.1X.18g ~~

12.1V.~ 9o2

io

7

~o

13.1V.19o2

27.V1L1903

1

3

14

27.V1L1903

28.VIL1908

5

—

1

II. ME~RUT/YET DEVRI
20 -Hakk~~Bey

(1862-1918)
21 -Recaizade Ekrem Bey
(1846-1913)
Hakk~~Bey
(2. defa)
Abdurrahman ~eref
bey (Vekil)
22 - Yusuf Ziya Pa~a
(1849-1929)
23 — Abdurrahman ~eref
Bey (1835-1925)

28.V1L1908

22.1X.1908

~~

25

23.1X.1908

28.X1.1908

2

5

28.XL1908

16.X11.19o8

16.X11.19o8

5.11.1909

6.11.1909

13.11.1909

— 8

15.11.1909

4.V.~ gog

2

—

—
~~

21

~g
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Ad~~

~~e ba~lama
tarihi

24—Nail Bey
(1861-1922)
25 - Emrullah Efendi
(1858-191 4)
Cavit Bey (Vekil)
26 - Babanzade Ismail
Hakk~~Bey (1876-1913)
Abdurrahman ~eref
Bey (2. defa)
Emrullah Efendi
(2. defa)
27 — Sait Bey (Gelenbevi)
(1862-1937)
28— Mehmet ~erif Pa~a
(1874-1958) (Damat)
29 - ~ükrü Bey
(1874-1926)
Ali Münif Bey
(Yegena) (Vekil)
( 1874-1 951 )
30 —Dr. Naz~m Bey
(1873-1926)
Sait Bey
(2. defa No. 27)
31 — Dr. R~za Tevfik Bey
( 1869-1 949)
Yusuf Ziya Pa~a
(2. defa, No. 22)
32 — Ali Kemal Bey
(1867-1922)
Sait Bey
(3. defa)
Abdurrahman ~eref
Bey (3. defa)
33 — Fahrettin Bey (Rurnbeyofklu)
(1867-1942)
34—Hadi Pa~a
(1867 ? - 1932)
Hadi Pa~a (Vekil)
35 — Mustafa Re~it Pa~a
(1863-1921)
Arif Hikmet Pa~a
(vekil) (1871-1942)

Ayr~lma
tarihi

Süresi
Y~l Ay Gün

9.1.1910

—

8

6

10.1.1910

18.11.1911

1

1

9

18.11.1911
2.111.1911

1.111.1911
1 ~ .V.1911

~~ .V.1911

1.1.1912

5.V.19o9

— — 12
—
2 ~o
—

7

22

21.V11.1912

—

6

21

22.VII. 1912

29.X.1912

—

3

8

3o.X.1912

23.1.1913

—

2 25

1.13912

24.1.1913
9.X11.1917

9.X11.1917

3

1o

17

20.V11.1918

--

7

13

24

21.V11.1918

12.X.1918

2

14.X.1918

lo.X1.1918

— — 28

11.7(1.1918

12.1.1919

2

2

~~

19

—

2

10

7.111.1920

—

9 20

8.111.192o

5.IV.192o

— — 28

5.IV.192o

3o.VII.192o

31.V11.192o

20.1 X.I920

2I.IX.1920
21.X.1920

20.X.1920
12.X11.192o

16.X11.192o

21.1.1921

13.13919
5.1113919
19.V.1919

4.111.1919
14.V.1919

—

3 26
1

-

21

1—
~~ 23
~~

7
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Ad~~
36 — Ra~it Bey (Erer)
(1869-1952)
Mustafa Arif Bey
(Vekil) (1873-1954)
Sait Bey (4. defa)
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I~e ba~lama
tarihi

Ayr~ lma
tarihi

Süresi
Y~l Ay Gün

22.1. 192 1

12.V1.192I

4

12.V1.1921

12.N/111.1921

2 —

19.VI11.192 1

30.X.I922

23

1 2 12

III. MILLI MÜCADELE VE CUMHURIYET DEVRI
37 — Dr. R~za Nur
(1879-1943)
38 — Hamdullah Suphi
Tanr~över
39 — Mehmet Vehbi Bolak
(1881-1958)
40 — Ismail Safa özler
(1883-1940)
41 — Vas~f Ç~nar
(1895-1935)
42 — ~ükrü Saraco~lu
( 1887-1953)
Hamdullah Suphi
Tanr~över (2. defa)
43 — Mustafa Necati
( 1894-1929)
Ismet Inönü (vekil)
44 — Ismet Inönü
Vas~f Ç~ nar (2. defa)
Recep Peker (Vekil)
45 — Cemal Hüsnü Talay
Dr. Refik Saydam (Vekil)
46 — Esat Sagay
(1873-1938)
47 — Dr. Re~it Galip
(1897-1934)
Dr. Refik Saydam (Vekil)
48 — Hikmet Bayur
49 — Abidin Ozmen
50 — Saffet Ar~ kan
(1888-1947)
5 — Hasan-Ali Yücel
(1897-1961)
52 — Re~at ~emsettin
Sirer (~~9o3-1953)
53 — Tahsin Banguo~lu

4.V.192o
14.X11.192o
2o.X1.192

13.X11.1920

ii 8

5.X1. 1922

ii 16

7.111.1924

8.111.1924

2I.X1.1924

22.X1.1924

3.111.1925

4.111.1925

.19. X11. 1925

20.X11.1 925

1 .I. 1929

1.1.1929
9.1.1929
28.11.1929
9.1V. 1929
~ o.IV.1929
17.1X.193o
27.1X. 1930

8.1.1929
27.11.1929
7.IV. 1929
~ o.IV.1 929
15.1X.193o
26.X1. 1930
18.1X.1932

19.1X.1932

13.V111.1933

14.V111.1933
27.X.1933
9.V11.1934
io.V1.1935

26.X. ~~933
8.V11.1934
9.V1. 1935
28.X11.1938

5.VI11.1946
o.V1.1948

ii

20.X1.1921

6.X1.1922

28.XII.1938

8

5.V111. 1946

1 4

8 14
3

12

9 16
3

—

13

~~

8
19
8
2

5

5
~~o

I

Il

22

—

IO

25

2

3

8
Il
6

13
13
I
~~9

7

7

9

to

6

II

13

9.V~.I948
22.V.I950

2

I

Belleten C. XXV, F. 20
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I~e ba~lama
tarihi

Ad~~

Ayr~lma
tarihi

Süresi
Y~l Ay Gün

IV. BAYAR-MENDERES /DARESI
54 —Avni Ba~man
Nuri özsan (Vekil)
55 — Tevfik Ileri
56 — Prof. R~fk~~Salim
Burçak
57 — Celâ1 Yard~mc~~
58 — Prof. Ahmet özel
Tevfik Ileri (2. defa)
Ce151 Yard~mc~~
(2. defa)
Tevfik Ileri (Vekil)
59 — At~f Benderlio~lu

22.V.1950
3.VI11.195o
~~ .V111.195o
9.IV.1953

2.V111.1950
~ o.V111.195o
6.IV.1953
17.V.1954

——
8
2
7 27
1
~~ 8

17.V.1954
9.XII.1955
13.1V.1957
26.X1.1957

9.XII.1955
13.IV.1957
25.XI.1957
22.V.1959

1
~~
—
~~

6
4
7
5

9
6
~~2
27

23.V.1959
9.XII.~ 959

8.XII.1959
27.V.1960

—
—

6
5

20

2

29

2

I2

17

V. M1LL/ BIRLIK HÜKUMET/
6o — Prof. Fehmi Yavuz
Prof. Fehmi Yavuz (Vekil)
61 — Prof. Bedrettin Tuncel
62 — Prof. Turhan Feyzio~lu
Ahmet Tahtak~l~ç (Vekil)
63 — Ahmet Tahtak~l~ç

3o.V.196o
28.VI11.196o
8.1X.196o
6.1.1961
7.11.1961
3.111.1961

27.VI11.196o
8.1X.196o
5.13961
7.11.1961
2.111.1961

- I2

3 28
2

- 24

