CUMHURIYET E~ITIMINE GEÇI~TE
ATATÜRK'ÜN ETKISI
HIFZIRRAHMAN RA~IT ÖYMEN
Emekli Ö~retim eyesi

Konumuzu Cumhuriyet e~itimine geçi~~dönemi s~ n~rlar~~içinde
ele alaca~~z ve geçi~~y~llar~n~~da hesaba katarak Atatürk'ün etkisini
belirtme~e çal~~aca~~ z. Bu dönem bilindi~i gibi 23 Nisan 1920 de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anakra'da toplanmas~, 25 Nisan
1920 tarihinde de Icra Vekilleri Heyetinin kurulmas~yla ba~lar.
Cumhuriyetin ilan~~olan 29 Ekim 1923 y~l~ na kadar süren bu dönemin
e~itime ait durumu ve geli~ imi üzerindeki incelemelerimizi aç~klarken
kurtulu~~sava~lar~n~n ba~lat~lmas~ nda ve yeni devletin bu sava~ lar~ n
temel felsefesi üzerine kurulmas~nda öncülük eden Atatürk'ün Cumhuriyet öncesinden ba~ layan e~itime etkilerini de belirtece~iz. Bu
süreyi, üç kademede incelemek mümkündür.
t. ~~gal kuvvetlerinin vesayetine ve kontrolüne tâbi olan eski
ba~kent ~stanbul ve çevresiyle Yunan askerleri taraf~ndan i~gal edilen
Bat~~ Anadolu d~~~ndaki illerin ö~retim ve e~itim kurumlar~na el koyma ve
onlar~~ milli kurtulu~~sava~lar~~anlay~~~~içinde yürütme devri. Buna mevcut
örgütleri muhafaza ve idare etme devresi demek mümkündür. Bu durum
Büyük Millet Meclisi Riesi Mustafa Kemal'in ba~kanl~~~ nda toplanan
Icra Vekilleri Heyetinin mecliste okunan 9 May~s 1920 tarihli program~nda e~itim i~leri için saptam~~~oldu~u metinden ve ilk Umur-u
Maarif Vekilinin bu i~e ba~larken 5 May~s 1920 tarihli bildirilerde de
aç~kça görülmektedir. Tarihi özelli~i bak~m~ndan 1920 y~l~n~n ilk
e~itim çabalar~~durumunu anlatmak için bu ilk belgeyi buraya al~yoruz.
"Maarif i~ lerindeki gayemiz, çocuklar~m~za verilecek terbiyeyi
her manas~yla dini ve milli bir hale koymak ve onlar~~ cidal-i hayatta
muvaffak k~lacak, istinatgâhlarm~~ kendi nefislerinde bulduracak kudret-i
te~ebbüs ve itimad-~~nefis gibi seciyeler verecek, müstahsil bir fikir ve ~uur
uyand~ racak bir derece-i âliyeye isâl eylemek, tedrisat~~ resmiyeyi, bütün mekteplerimizi en ilmi ve as~l olan bu esasat ile kavaid-i s~ hhiye
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dairesinde yeniden tanzim ve programlar~n~~ ~slah etmek, mizac-~~millete
ve ~eraiti co~rafiye ve iklimiyemize, ananat-i tarihiye ve içtimaiyemize
muvaf~k ilmi ders kitaplar~~ meydana getirmek, halk kütlesinden lagatleri
toplayarak dilimizin kamusunu yapmak, bizde ruhu milliyeyi nemaland~racak asiir-i tarihiye, edebiye ve içtimaiyeyi erbab~na yazd~rmak, âsan
atikai-milliyeyi tescil ve muhafaza eylemek, garp ve ~ark~n müellefat-~~
ilmiye ve fenniyesini dilimize tercüme ettirmek, has~l~~bir milletin lufz-~~hayat
ve mevcudiyeti için en mühim âmil olan maarif umuruna dikkat ve
gayreti mahsusa ile çal~~makt~r. Bugün ise ilk i~imiz mekâtib-i mevcudiyeyi
hüsnü' idare etmektir."
Bu ilk meclis program~n~n son cümlesinde "bugün ise ilk isimiz
mevcut mektepleri iyi idare etmektir" cümlesi yukar~da belirtti~imiz i~e
el koyman~n resmi ifadesini vermektedir. Bu program~n mecliste
de Umur-u Maarif Vekilinin Maarif
okunmas~m izleyen ~~o May~s 1920
Müdürlüklerine gönderdi~i ilk genelgede de ~unlar yaz~l~d~r :
"Ankara'da umum mebuslar~ n (milletvekillerinin) intihabiyle
maarif vekâletine ait umur-u rüyete tayin olundum. Gayem millete
hizmettir. Bu da bütün maarif memurlar~n~ n gayret ve istikametleriyle edecekleri yard~ma muhtaçt~r. Bütün mülhakat ile merkeze ait
mekâtip ve müessesat~ n isim ve mahalleriyle derecelerini emr-i idare
ve tedris hususat~n~~gösteren istatistiklerle muallimlerin sicillerini, ihtiyacat, nevak~s ve ~ikayan ve her yerdeki mekâtib-i vakfiye ve hususiyeyi, her kazadaki köylerin ve mekteplerin adetlerini (say~lar~n~)
süratle göndermenizi rica ederim. ~dare-i hususiyeden maa~~alan
muallimlerin hal-i peri~arlisi malûmdur. Maa~lar~ n muntazaman itâ
ettirilmesini taht-i temine almakla me~gulüm."
Umur-u Maarif Vekili
Dr. R~za Nur
Bu genelgede de görülüyor ki, mevcut ö~retim ve e~itim kurumlar~n~, say~lan ve durumlar~~ ile tan~mak ve bilmek ihtiyac~~bq~ta ele
merkez te~kilat~n~n ilk
ahnmak gerekmi~tir. Bu nedenledir ki, 1920
yeni kurulu~u istatistik ve sicil müdürlü~ü mecliste okunan programda
önemle belirtilen Türk kültürü hazinesini de~erlendirme ihtiyaciyle
bir de Hars Dairesi kurulmu~tur. Bu dairenin i~leri 1926 tarihinde
789 numaral~~te~ kilat kanunuyla kurulan Talim Terbiye Dairesinin
i~e ba~lamas~ na kadar devam etmi~, özellikle birinci Maarif Vekilinden
sonra bu göreve atanan Hamdullah Suphi Tanr~över'in vekilli~i zama-
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mnda da önemli direktifler ve yönetmelilderle konu üzerinde çal~~~lm~~t~~. Anketler ve derlemelerle çaba harcanm~~t~r. Istatistik Dairesi
say~~ve malzemece Maarif Vekilli~i çal~~malar~n~~ayarlamak ve düzenlemek için ne kadar gerekli saydm~~sa Hars Dairesi de Kurtulu~~
sava~lar~n~ n temel gücünü Atatürk'ün deyimiyle halktan ve milletten alan öz
kayna~~n~~ de~erlendirmek ve bu aç~dan e~itimi millfle~tirmek amac~na
yararl~~olmak için ele al~nm~~t~r. Bu ara~t~rmalar Türk romantiznainin
de bir nevi kayna~~~ve be~i~i olmu~tur.
Ikinci safha ; Cumhuriyet e~itimine haz~rl~k safhalanyla geçen
süredir ki, 1921 Sakarya Harbi arifesinden zaferin kazan~lmas~na ve
Lozan Bar~~~'run imzalanmas~ na kadar bir dönemi kapsamaktad~r.
Cumhuriyet E~itimine do~rudan do~ruya geçi~~safhas~d~r ki, buna
Cumhuriyet E~itiminin hamle (at~l~m) devresi demek yerinde olur.
Nitekim 1923 ve 1924'ten ba~layarak ç~kar~lan yeni kanunlar de~i~tirilen yönetmelilder, programlar, dersler ve kitaplar üzerinde yeni
zihniyetle yap~lan çal~~malar~ nda kendini göstermektedir. Bu üç safha
ilerde niteli~ini aç~klayaca~~m~z Cumhuriyet E~itimi sistemine geçi~in
birbirini tamamlayan geli~ tirmeleri gibi degerlendirilecektir. Ancak
bu arada eskiyle yeninin, kültür de~i~meleri kanunlar~n~n do~al bir
gere~i olarak zaman zaman bir arada var oldu~u ve bazan yeterince
anla~~lmarru~~oldu~u da inkâr edilemez.
Kesinlikle belirtmek isteriz ki, bu safhalar~n ba~~ndan sonuna
kadar Cumhuriyetin hamle y~llar~nda birbirini izledi~ini gördü~ümüz
geli~melerin e~itim alan~ndaki e~ilimlerini ve de~erlerini son nefesine
kadar etkinli~ini belirten derinli~ine ve yaygmli~~na ili~kin rehberli~ini gözle görülen, elle tutulabilen belirgin karakteriyle ortaya
ç~karmakta önderlik etkisi Atatürk'ten gelmi~tir.
Cumhuriyet E~itiminin Temel ilkeleri asl~nda ona vücut veren
kurtulu~~ve özgürlük sava~lar~m~z~ n ilkelerinden do~mu~tur. Bütün
gücünü de bu sava~lar~n ruhundan alm~~t~ r. Çünkü bu sava~lar~~ba~latan, zafere ula~t~ran ve ilkelerini içe ve d~~a kar~~~dile getiren e~siz
kahraman Atatürk, önem verdi~i Cumhuriyet E~itiminin temel ilkelerini de daha Sakarya sava~larma girmeden önce aç~klama~a ba~lam~~t~. Çünkü her ~eyden önce Osmanl~~Devletinin süre gelen kozmopolit bir e~itim anlay~~~n~n yan~nda yeni Türk Devleti'nin yeni e~itim
görü~lerinin belirtilmesinin ve bunun gerçekle~ tirilebilmesi yollar~na
ba~vurulmas~na ihtiyaç vard~~ki, bu ko~ullar ve olanaklar Atatürk
tarafindan bir devrin bütünü içinde öne sürülmü~~Cumhuriyetin
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korunmas~~ve ya~at~lmas~~için vazgeçilmez bir dayanak olarak de~erlendirilmi~tir. Bu geçi~~devresinin yeni zihniyetini ise gene onun
direktifleri ~~~~~nda ayd~nlatan E~itim Bakanl~~~n~n bir dizi çal~~malar~~
harekete getirilmi~tir. Bunlar~~incelemeye geçmeden önce I. safhada
i~e ba~layan ihtilal Hükümetinin e~itim örgütleri ve mensuplar~n~~
uyarmak ihtiyac~~ile önemli bir bildirisini, o günlerin özelli~ini göstermesi yönönden yaz~m~za al~yoruz:
~~o May~s ~~g2o genelge: 2.
Maarif Müdürlü~üne
"Garb~ n köle etmek isteyen emperyalist tecavüzüne dûçar olan
vatan ve milletimizin ne müthi~~bir buhran kar~~s~nda oldu~u maliimdur. Demek din ve milletimizin hayat~~tehdit alt~ndad~r. Tarih sayfalar~ndan aç~kça görüldü~ü veçhile, Avrupahlar~n müstemleke
yapmak istedikleri memleketlerde tatbik ettikleri, bir vatan evlad~n~,
bir millet efrad~n~, birbirine dü~ürüp k~rd~rmak ve sonra gelip hepsine
birden boynuna esaret halkas~~geçirmek usulü, bugün bize de ayniyle
tatbik edilmek isteniyor. Bu hale dü~mü~~olan milletlerin hal-i fecilerini tarihten ö~renip ders almazsak biz de sonunda onlar gibi dövünüp inleyece~iz. Fakat i~~i~ten geçmi~~olacakt~r.
I~te bunun içindir ki, siz Maarif Memurlar~~ milletin en münevver
tabakas~~ve ilk s~n~f-~~diisi oldu~unuzdan bu babta milleti ir~ad etmek
vazifesiyle mükellefsiniz. Ecnebilere sat~lm~~lar~n ilkaat~na kimsenin
kap~lmamas~n~~temin ediniz. Bugün muhalefet ve muvafakat meselesi
yoktur. Sadece bir vatan meselesi vard~r. Bütün cehdimiz onu kurtarma~a
matûftur. Bu gayenin huzur-u mübarekinde ise her ne içtihad-~~siyasi
sahibi olursa olsun bütün milletin bir kitle te~ kil etmesi laz~md~r.
I~te kemal-i süld~n ve azimle el ele vererek çal~~arak neticeye muntaz~r
olmalar~n~~herkese tavsiye etmek ile sizi tavzif ediyorum. Bunu irfan
ve hamiyetinizden bekliyorum.
Büyük Millet Meclisi vahdet-i milliyeyi ihlal edecek gafil ve
hainler için bir H~yanet-i Vataniyye Kanunu yapm~~t~r ki, ~iddetle ve
bilamüsamaha tatbik edilecektir. Böyle ~edit bir kanundan umumu
haberdar ediniz. Milletimiz aras~ nda bu kanuna mahall-i tatbik
olacak bir fert yaratmam~~~olmas~n~~tanr~dan temenni ve bunun
tatbikini bana göstermemesini tazarru etmekteyim. Bu tahrirat~m~~
bütün mekteplere der'akap tamim ediniz.
Umur-u Maarif Vekili
Dr. R~za Nur
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Bu genelgenin temel nedenini bir de Gazi M. Kemal'in B.M.M.
de yapt~~~~konu~mas~ndan izleyelim:
"Ilk meclisimizin aç~l~~~günü, Istanbul'dan yönetilen ayaklanma,
Ankara'n~n sekiz saat yak~n~na kadar gelmi~~bulunuyordu. Samsun
ve dolaylar~nda ba~~gösteren korkunç isyan, bütün çevreyi sarmak
üzereydi. Yurdun do~usu, bat~s~, güneyi dü~man ate~leri içinde yan~yordu. I~te davran~~~m~z~n ba~lang~c~ndaki görünü~!...
"Bugünkü parlak sonuca ula~mak kolay olmad~. Ba~lang~ç noktas~yla yar~~~noktas~~ aras~ndaki mesafenin büyüklü~ünü ve kullan~lan
zaman~n azl~~~n~~ bir dü~ününüz !
Bu an~y~~her zaman için taze tutma= gerek. Çünkü bu bizim
için gelecek çal~~malar~m~zda güven kayna~~~olacakt~r. Sizden önceki
yüce meclis, ilk günlerin deh~eti kar~~s~nda y~lg~nl~ k göstermedi.
Ulustan ald~~~~büyük güçle ödevini yürüttü. Yeni devletin hükümeti
yi~itlikle sava~a at~ld~. K~~k~rtmalara kurban olan halk kendine getirildi.
Topsuz, tilfeksiz, cephanesiz, araçs~z bir y~k~nt~~haline getirilmi~~olan ordu,
diriltildi. Ilk sava~~günlerinde çok ac~~zorluklarla toparlanan düzensiz
kuvvetler hemen düzgün birliklere çevrildi. Bu de~i~ikli~i kendi
ç~karlar~na ayk~r~~ baz~~topluluklar~n haince direni~i kökünden kaz~nd~.
Memleketin talihi ve huzuru düzgün bir ordunun eline emanet edildi.
Ulusal ordunun daha ilk kurulu~~günlerinde gördü~ü büyük ve de~erli yararl~klar, milletçe hep ~ükranla hep minnetle an~lsa yeridir 1."
Umuru-Maarif vekaletinin yukardaki tamimi üzerine Muallimler aras~nda
ve halk~n itibarl~~ kimselerinden Heyet-i Nas~ha ad~yla baz~~heyetler kurulmaya
ba~lanm~~~t~r.
Bu bildiriyle ilgili bir an~m~z~~ buraya ilave etmekten kendimizi alam~yaca~~z. Bakanl~k genelgesinin okullara duyuruldu~u günlerde Kastamonu Erkek
Ö~retmen Okulunun Fenni terbiye ve Ruhiyat ö~retmenli~i ile ba~layan Hocal~~~m~n ilk y~l~ n~~ ya~~yordum. Istanbul Hükümetinin harekete geçirdi~i bozguncu
kuvvetler, Adapazar~ , Düzce, Bolu üzerinden Gerede'y~~ de kendilerine katarak
Kastamonu'nun Araç Ilçesi yak~nlar~na kadar sokulmu~lard~. Böylece hem Ankara'n~n o zaman tek ba~lant~~ yolu inebolu, Kastamonu-Ankara irtibat~n~~kesecekler, hem de Ankara'y~~çevirmi~~ve isyanlar~~ Anadolu topraklar~na yaym~~~olacaklard~. Vilayet erkan~~ oluk ba~~nda milis bölüklerini haz~rlay~ p yola ç~karmak
talimlerine ba~lam~~lard~. Hapishanenin bo~alt~lmas~~ bile du~ünülmekteydi. Vali
Cemal Bey (Veliaht Yusuf Izzettin Efendi'nin Mabeyincili~ini yapm~~~ ~air ruhlu
fakat Ankara hükümetine sad~k bir zatt~) makam~nda Vilayet Kad~s~~A.~ir Efendi
oldu~u halde, Kastamonu Lisesi Müdürü Mehmet Behçet (Yazar), Darülmuallimin
Fenni Terbiye (Pedagoji) ö~retmeni H~fz~rrahman Ra~it, ve Ulum-u Diniye
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O zaman Icra Vekillerinin her biri Büyük Millet Meclisi taraf~ndan do~rudan do~ruya seçiliyordu. Bu usule göre, Sinop Mebusu
Dr. R~za Nur Umur-u Maarif Vekili olarak seçilmi~ti. Ancak bu
seçim Hamdullah Suphi Tanr~över ile kendisi aras~nda birkaç tur
çeki~mesinden sonra hattâ Hamdullah Suphi Tanr~över'in söz alarak
kendisine verilen oylar~n R~za Nur Bey'e verilmesini önermesi üzerine
sonuçlanm~~t~~ki, bu sahneyi, o günlerdeki Milli Birlik havas~mn takdirle amlacak bir örne~i oldu~u için Meclis zab~tlar~ndan bu yan~n~za ahyoruz 2 :
"3 May~s 192o'deki seçime 137 ki~i kat~lm~~, E~itim Bakanl~~~~adaylanndan Hamdullah Suphi Bey 6o ve toplant~da bulunmayan öteki aday R~za
Nur Bey 43 oy ald~klar~ndan ço~unlu~u sa~layamayan iki aday da seçilememi~ti. Ikinci oylamada H. Suphi Bey 66 ve R~za Nur Bey 42 oy aldiklanndan
yine hiçbiri ço~unluk sa~layamam~~~ve ertesi günü yap~lan oylamada 64 salt
ço~unlu~a kar~~~65 oy alan R~za Nur Bey E~itim Bakan~~olmu~tu. Durumu
ö~renen Sinop Mebusu Dr. R~za Nur Bey, hemen meclise gelip söz alarak
kürsüye ç~km~~ ; oylaman~n üç kere yap~lmas~~zorunlu~unda kahnmas~n~n kenretmeni Nuri Efendileri Araç istikametine gönderilecek bir Heyet-i Nas~ha (ö~üt
verme heyeti) olarak görevlendirdi~ini bu Genelgeden de bahsederek emirlerini
~öyle aç~klam~~t~ :
"Atalar~m~z, Peygamber'in en~rine uyarak bir elde kalem, bir elde seyf (k~l~ç)
dü~manlar~~yüz geri etmek için sava~m~~lard~. Bugün memleket, ö~retmen ordusundan da bu kutsal hizmeti bekliyor. Istiklal sava~~na giri~enlerin çabalar~n~~engellemek için her yerde halk~~zehirlemeye koyulmu~lard~r. Hemen bu asi~erin s~zd~k' bölgelere yeti~mek üzere haz~rl~k~n~z~~görüp, sefere ç~kma zamamn~z~~da makama bildirmenizi rica ediyorum."
Bu ciddi sahnenin derin dü~üncesi içinde Vilayet makam~na ne için ça~r~ld~~~m~z~, bu konu~ma üzerine ö~renmi~~bulunuyorduk. Birinci Dünya harbi içinde Trabzon'un i~gali nedeniyle Kastamonu'ya göç etmi~~olan Tüccardan Ruhi
ve Cemal Beyler arac~l~klyle bir portatif karyola ted,ariki için bu~vurmam~n ertesi
günü yola ç~kmay~~dü~ündü~ümüz bir anda asilerin Gerede Bo~az~nda mills kuvvetler taraf~ndan bozguna u~rat~l~p geri çekilmeleri haberinin gelmesi üzerine
Vilayet, bizi de görevden al~koymak karar~n~~vermi~tir. Fakat, beraber çal~~t~~~m~z
ö~retmen arkacia~lardan Riyaziyeci Kemal bey (Filistin Cephesinde ~arapnal parçalar~yla yaralanaraka görme kabiliyetini oldukça yitirmi~~ve sonra Bursa, Lisesind verimli çal~~malar~yla çal~~m~~~bir arkada~t~) ö~retmen Okulu talebesini silahland~rmam~z için Mustafa Kemal'e mü~terek imzam~zla çekilecek bir telgraf
haz~rlam~~t~.
2 Mahmut Golo~lu, "Cçüncü Me~rutiyet 1920" 1970 - Ankara, sayfa ~~71 - 172.
2B Bir notumuz B. M. M. üyelerinin tereddüdünün sebepsiz olmad~~~, ölümünden sonra kötü maksatlarla yay~nlanan eserinden de anla~~lm~~t~r. H. R. O.
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disi hakk~nda bir tereddüdün 2 ifadesi oldu~unu, son oylamada ald~~~~oy
say~s~n~n da bu kan~y~~peki~tirdi~ini, salt ço~unluktan bir tek say~~fazla olan
zay~f güven oyunun anlaml~~ oldu~unu, parlamenter düzenin bunu gerektirdi~ini
anlatarak istifa etmi~~ve adayl~ kta rakibi olan Hamdullah Suphi Bey'i överek
"Hamdullah Suphi Bey gerçekten bu i~e yeterli ve l(yikt~r. Onu tavsiye ederim."
demi~tir. Hamdullah Suphi Bey ise, oylama sonucunun böyle olu~unun ~~ylar~n~n
iki adaya da~~lmas~ ndan ileri geldi~ini, yoksa R~za Nur Bey'in çok daha
fazla oya lây~k oldu~unu belirterek "Memleketimizdeki siyasi hayatta gerçekten iyi bir ün yapm~~~ve yurtseverli~ini ispatlam~~~olan bu arkada~~m~za
kar~~~Yüksek Meclisinize dü~en görev vard~r. Bu da, ona büyük ço~unlukla
güven göstermektedir." demi~, Meclis Ba~kan~~da Hamdullah Suphi Bey'in
bu iste~ini oya koymu~~ve "kabul, oybirli~i ile kabul, ya~asin birlik" sesleri
aras~nda, R~za Nur Bey'e oybirli~i ile güven gösterildi~ini aç~klam~~, o da bu
durum kar~~s~nda bakanl~k görevini kabullenmi~tir."
"Ya~as~ n Birlik" sözündeki içtenlikle biten bu ilginç seçim
yank~s~n~ n birbirini izleyen biçimde yüklenilen Umur-u Maarif
Vekâletinde R~za Nur'dan sonra Tanr~ över Türk kültürü ve Türk
dili üzerinde denebilir ki, birle~ik do~rultuda çabalar harcam~~lard~r.
Ne var ki, siyasi hayat~m~z~n ba~ka konularda da görüldü~ü gibi
Dr. R~za Nur Lozan anla~mas~ ndan sonraki davran~~lar~nda menfi
bir do~rultuya kendini kapt~rarak ç~kt~~~~yurt d~~~nda Atatürk'ün
büyük varl~~~n~~ ve ki~ili~ini yeren, küçültmek isteyen bir biçimde
yay~nlar~ n da yazar~~olmak talihsizli~ine u~ram~~t~r. Say~n Tanr~över
ise, ikinci defa Maarif Vekili olduktan sonraki ayr~l~~~ n~~ve Atatürk'ün
ölümünden sonra Türkocaklar~n~ n kapat~larak daha geni~~kapsaml~~
bir halk e~itimi örgütü olan Halkevlerinin kurulu~u arifesinde bu
ocaklar~n Genel Ba~kan~~olarak direni~te bulunmay~~kendi presti~i
hesab~na bir davran~~~özgürlü~ü olarak ortaya koymu~ tur. Her iki
bakan~ n daha çok Ziya Gökalp'ten esinlenerek e~de~~çizgideki çabalar~~ Türk dilini ve Türk hars~n~~(kültürünü) Bakanl~ k otoritesiyle
de~erlendirmede öncülük yapt~klar~n~~ söylemek yerinde olacakt~r.
Örne~in Dr. R~ za Nur'un o günlerin havas~na uygun davran~~lar~~göstermedeki direktifleri yan~ nda resmi yaz~~malarda "sade
bir Türkçe ile yaz~lmas~n~ , lüzumsuz Arapça ve Farsça kelimelerin, terki plerin, cemilerin, edatlar~ n terkedilmesinin, k~sa Türkçe sözlerle ve kesik
cümlelerle maksad~n anlat~lmas~n~, eskisi gibi elkab (lapaklar) ve
sonlar~nda da birtak~ m lüzumsuz ibarelerin kullan~lmamas~n~~sa~lam~~t~r. Ayr~ ca Milli Kamus'un Umur-u Maarif Vekâletinin görevleri
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aras~nda yer alan özelli~ini gerçekle~ tirmek için giri~ tikleri hareketlerde birbirini tamamlayan direktifler ve örnekler vermekte her iki
bakan~ n adeta yar~~a giri~ tikleri görülmektedir. Bu görüntüyü aç~kça
belirten Bakanl~ k emirleri örneklerini de bu yaz~m~za al~yoruz 3.
"Türk Hars~~Dairesinin vazifesi; Milli lisan ve edebiyat hakk~ nda
tetkikatta bulunmak, Milli vazinle yaz~l~~âsar ile son asr~ n Osmanl~~
Türkleri taraf~ndan yaz~lm~~~mühim eserleri, atasözlerini, bilmecelerini, hikâye ve masallar~, Milli oyunlar, k~ yafetleri, Milli anane,
itiyad ve itikatlar~~toplamak; ~ark~ lar, türküler ve maniler derlemek,
Milli âsar ve abideleri muhafaza ile Milli eserlerden mürekkep müzeler ihdas etmek, Milli opera ve tiyatrolarla me~gul olmak, tarih-i
Milliyi kayd ve tesbite müteallik vesikalar~~haz~ rlamak, milletin alimlerini, mucitlerini hulâsa milletin ne oldu~unu kendisine gösterme~e
ve tan~tma~a çal~~mak ...."
"Kuvvetli bir Harsa malik bulunan rakip milletler muvacehesinde mevcudiyetimizi koruyabilmek için dilimizi, hars~m~z~~kuvvetlendirmek ve bu türlü siyasi ve içtimai tesirlerin tahribinden korumak
vazifesini bir dakika unutmamak mecburiyeti kar~~s~nda bulundu~umuzu izaha hacet yoktur. Münevver ve asr~n icabat~ n~~müdrik
bulunan arkada~lar~m~n bu hususta ir~ada muhtaç bulunmad~klar~na
kaniim. ~stanbul lehçesinde gaip olmu~~ve fakat halk dilinde ya~amakta bulunmu~~olan bütün kelimeleri zabt ve kaydederek mükemmel
bir Türk kamusu yapmaya te~ebbüs ettim. Maiyetinizdeki her muallimin bulundu~u ~ ehir, kasaba ve köy halk~ n~n kulland~~~~Türkçe 1ügatlerden istanbulca malüm olmayan ve Kamus-u Türkide bulunmayan yahut telaffuz ve manaca yanl~~~kaydedilmi~~olan kelimelerin
izahat-~~lazimesi ile kayt ve zabt edilmesini rica ederim."
"Bu maksat için muallimler köylü ve ~ ehirli ahali ile temasa
gelerek mükâleme esnas~ nda tesadüf edecekleri lügatleri kaydetmekle
beraber dükkanlar~~ve saireyi dola~arak e~ ya ve aletlerin, hayvanat
ve nebatat~ n ve maadinin isimlerini sorup ö~renmek ve mümkünse
resimlerini de yapmak iktiza eder. Evvelce de bu bapta yap~lm~~~
tetkikat varsa onlar~ n da birer suretinin irsalini temenni eylerim."
"Darb~-meseller, milli masallar ve türkülerin de ayn~~zamanda
zabt~~lüzumunu hassaten ilave eylerim. Bu pek büyük ve mühim
vatani bir hizmet oldu~undan ilim ordusu kumandanlar~ndan olan
3

Say~n Halil Ibrahim Akçam'~ n günü-~ününe tutulmu~~özel notlar~ndan.
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muallimlerin tatil müddetlerini, di~er zamanlardan kesecekleri vakitleri seve seve bu maksad-~~milliye hasredeceklerinden eminim.
Keza idadi ve sultan! mekteplerinde oraya mahsus mahalli ve milli
birer tarih-i tabii müzeleri tesis ve bunun için de ora nebatat, hayvanat ve ahcar~mn (ta~lar~n~) toplan~p ahaliden isimlerini ö~renmek
kayd ve hayvanat~~tahnit ile h~fzeylemeleri laz~md~r. Art~k memurlar~m~z bu asri tarzda çal~~mazsa, vatan~m~z ecnebi ellere geçecek
ve neticeten mevkilerinden mahrum kalacakt~ r. Keyfiyeti lay~k oldu~u ehemmiyetle telâkki ederek husulüne bezl-i himmet olunmas~n~~
ve netice-i mesâinin de peyderpey bildirilmesini ve hizmet-i mahsusas~~sebkedeceklerin taltif olunaca~~n~~ilave eylerim. Her kelime bir
ka~~t üzerine ayn~~zamanda lâtin harfleriyle de yaz~ls~n. Manas~~izah,
mü~takkat~~kayd ve kullan~ld~~~~ ~ehir, köy i~aret edilsin efendim."
Bu genelgenin yan~s~ra "Türk varl~~~n~n 9 as~rl~k Anadolu'daki
hayat~n~~ispatlayan milli abidelerinin tahribattan korunmas~~gere~i
maarif örgütlerine ve mensuplar~ na önemle duyuruldu~u gibi belediye meclislerinin de murakabe ve mesuliyet ortakl~~~na kat~lmas~~
ve bu konuyu kapsayan eserlerin tutulacak numaral~~listelerinden
birer örne~inin de Vekâlete gönderilmesi lüzumu bildirilmi~ tir. Gene
bu cümleden olarak bulunulan yerdeki camilerin, tekkelerin, türbelerin, tarihi mezarl~klar~n, sebillerle çe~melerin, köprülerin, hanlar~n,
hamamlar~ n, kütüphanelerin, çinilerin, kervansaraylar~ n, elyazmas~~
kitaplar~n, eski silahlara ait tak~mlar ve i~lemeleri, bak~r kaplar~n,
eski hali ve seccadelerin, pe~ kirlerin, çevrelerin, Türk sanat ve zevkini
gösteren eserlerin, Turani men~ei olan Hititlerin heykeller üzerindeki
yaz~, i~aret ve ~ekillerin de denenmesi" bu görevin ayr~ nt~lar~yla
aç~ klanm~~t~r.
Hamdullah Suphi Tanr~över'in Maarif Vekilli~i s~ras~nda da
Hars Dairesi i~leri üzerinde milli e~itimin kökleri olarak an~lan bu
konuyu ilk genelgede olmayan baz~~ aç~klamalar eklenmi~tir. Her
iki vekilin Türkçülük ve Milliyetçilik yolunda bilinen duygusall~~~~
tarih ve güzel sanatlar dallar~ndaki ili~kileri Tanr~över'in Istanbul
Darülfünununda ve Darülmuallirnininde geçen Sanat tarihi ve terbiye
hocal~~~~s~ras~ndaki ilgisinin ve Türkocaklar~~ba~kanl~~~~ki~ili~inden
gelen etkileri de olmu~tur. Örne~in Tanr~över'in, dil ve edebiyat
konusunda bozlak, mani, ko~ma, ilahi, a~~t, ninni gibi yayg~n parçalar~n notalar~~ ile birlikte zabtolunmas~n~ , destan, masal, bilmece
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ve atasözleriyle kandil, bayram, dü~ün, ölüm gibi törenlerle ya~anan
adet ve geleneklerin, ~slam ve Türk eserleriyle abidelerinden oymac~l~k, tahta i~leri, kakma, ta~gl~k, mozaik, çini, sedef itibariyle kö~eleri, cepheleri, minber, mihrap, kap~, pençere, kubbe, levha, görz,
~amdan, kandil gibi parçalar~n da as~llar~n~n veya resimlerinin gene
yazma kitaplardan tezhip (süsleme), ciltleme, tasvircilik, minyatürler, iç çama~~rlar~n~n özelliklerini gösteren gelinlik, k~zl~k, kad~nl~k,
çocuk, güveylik gibi elbise lerle ahali, e~raf, her s~n~f halk giysilerinden
örnekler ara~t~r~l~p saklanmas~~ve mümkünse gönderilmesi de ilk
vekilin yukar~da geçen genelgesine ek olarak örgütlere bildirilmi~tir.
Ancak her iki vekilin de üzerinde önemle durduklar~~bu konular
o günlerin olanaklar~n~n azl~~~, sava~~haline yeniden giri~in istikrars~z
durumu ö~retmenlerin özel bir alaka ve uzmanl~k isteyen bu konulardaki ilgi ve haz~rl~klar~n~n yeterli olmay~~~~gibi nedenlerle önemli
bir ba~ar~~ve geli~me sa~lanamad~~~~gibi Hars Dairesi 1926 daki te~kilat kanunuyla 14N/edi1mi~tir. Buraya bir mü~ahedemizi de katmak
için Say~n Hamdullah Suphi Tanöver'in Ankara'daki mütevazi
vekalet makam~nda ziyaret etti~imiz zaman Hars Dairesi Müdürü
genç Hâmit Zübeyr (Ko~ay) ~n elinde tarihi bir k~l~ç ile odas~na girip
üzerindeki yap~l~~~tarihi ile yapan~n ad~n~~göstererek bilgi verdi~ini,
Bakanl~k çal~~malar~~için ba~ka bir deyimle klasik ö~retim usullerinin
d~~~na ç~kmayan bir bakanl~kta görülmemi~~bir hal olarak bugünkü
gibi hat~rl~yorum 4. Bu konudaki çal~~malar~n romantik bir görünü~~
olarak kalmas~n~n bir nedeni de denebilir ki, bakanl~k te~kilat~n~n
hemen her dairesinin birer müdür ve kâtipten olu~mas~~sonraki geli~melerinde görülen ve özellikle Atatürk'ün Onuncu y~l Nutku'nda
belirtilen güzel sanatlar~~sevmek ve onda yükselmek ~~ar~m Türk
varl~~~ndaki de~er ve istidad~mn aç~klanmas~~ve bununla ilgili olarak
ileriki bölümlerde incelemesine girece~imiz güzel sanat kurulu~lar~~
ile halk e~itiminin te~kilatland~r~lmas~, Türk tarih tezinin aç~ klanmas~~
ve Türk Tarih Kurumu'nun birer Enstitü gibi çal~~malar~~gerekmi~tir.
Ancak gene de o günlerden ba~layan bu davran~~~ilk çevre müzelerinin kurulu~una ve çevre bilgisinin derlenmesine ön ayak olunmu~tur.
4 Maarif vekâleti binas~~ o s~rada eski Ta~~mektep Ankara idadisi bahçesinde
(~imdiki numune hastahanesinin alt~nda) merdiveni d~~ardan ç~k~lan 2 katl~~ bir
~antiye binas~~ kadar ufak bir yerdi. H. R. O.
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~lk Umur-u Maarif Vekilli~inin bu do~rultuda önemli bir davran~~~~ da "atalar~m~z taraf~ndan kullan~ld~~~~halde sonradan özellikle islamiyeti kabulden sonra yava~~yava~~terkedilen ve son zamanlarda büsbütün ortadan kalkm~~~olan Türk adlar~n~n ö~rencilere verilmesine çal~~~lmas~, birbirlerini bu adlarla ça~~rmalar~n~~te~vik edici
olmalar~~ve her Türkün bir aile ad~~ve bir Türk ad~~bulunmas~~lüzumu
da maarif örgütlerine duyurmas~~olmu~tur. Nitekim bu vekalet duyurusuna uyarak o tarihlerde Eski~ehir Ö~retmen Okulunda ö~retmen
bulunan ve Birinci Dünya Sava~~~ s~ras~nda Almanya'da tahsil arkada~h~~m~z~~beraber yapt~~~m~z arkada~lardan Fuat ve Hakk~'dan
birincisi Gündüzalp, ikincisi de Tonguç soyadlar~n~~vekâletin bu
duyurusu üzerine alm~~lard~r. Ancak Hakk~~bu soyad~n~~Gündüzalp'ten çok sonra soyad~~kanunu ç~k~nca kullanm~~t~r. Besim Atalay yeni
vekâletin ilk Hars Dairesi Müdürü ve Kütahya milletvekili bu maksada yararl~~olmak için "Eski Türk Adlar~" derlemesini yazm~~~ ve
bast~rm~~t~r. Cumhuriyet y~llar~nda do~an çocuklara ad vermede
oldu~u kadar soyad~~kanunuyla sonradan genelle~tirilen bu durum
için bu esercikten yararlanan aileler çok olmu~tur.
Görülüyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 1920
de Ankara'da kurulan Umur-u Maarif Vekâletinin 1920-192 ~~ y~llar~ndaki çal~~malar~n~n ba~~nda milli intikaller ve halka dayah bir
ö~retim ve e~itim haz~rl~glyla dilin sadeli~i ve halk~n sanat eserlerinin
de~erlendirilmesine önem verilmi~, ayr~ca bir milli kamus haz~ rlama
i~i de programa al~nm~~t~r. Asl~nda bu konu o tarihlerdeki Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve o meclisin hükümetinin ayn~~zamanda
ba~kan~~olan Mustafa Kemal'in ba~kanl~k etti~i ~cra Vekilleri Heyetinin ilk maarif program~nda yer alm~~t~r.
Fikrin köklülü~üne ve ortaya ilk at~l~~~na kadar gerilere gitmek
bir cümle ile tarihi seyrini ve geli~imini izlemeye geçince burada
adlar~n~~ birer birer almay~~ dü~ünmedi~imiz öncülerden bu yana
Selânik'deki Genç Kalemler hareketine kat~ lan Türk dü~ünürü Ziya
Gökalp etkisini hat~ rlatmadan da geçemeyiz. Çünkü bu görevi yüklenen Hars Dairesinin ta~~d~~~~isim Hars kelimesi bile kültür kar~~l~~~~
olarak onun taraf~ndan bulunmu~~ve Türkçülü~ün Esaslar~~kitab~nda
yer ald~~~~gibi iki vekilin ele ald~klar~~konuyu bu eserinde "Türk edebiyat~~halk~n atasözleriyle bilmecelerinden halk masallanyla halk
ko~malar~ndan, destanlar~ ndan, halk cenknameleriyle menk~belerinden, tekkelerin ilâhileriyle nefeslerinden, halk~ n güldürücü kukla-
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lar~ndan ve halk tiyatrosundan ibarettir. Atasözleri do~rudan do~ruya
halk~n hikmetleridir. Bunlar Türkün mitolojik ça~larmdan ba~layarak
gelenek yoluyla zaman~m~za kadar gelen peri masallanyla dev masallar~d~r. Dede Korkut kitab~ndaki masallar da ozandan ozana sözlü
bir surette aktar~larak ancak bir kaç yüzy~l önce yaz~lm~~t~r. K~sacas~~
milli kültürün (hars~n) canl~~bir müzesi olan halkt~ r" diyen O'dur 5.
Ilk defa onun Me~rutiyet devrinde kulland~~~~"hars" deyimiyle
kapsam~n~n ayr~nt~lar~n~~da belirtti~i, bu konuyu Türkün destam ve
hamasi an~ lar~~bir nevi romantizmi olarak milli mücadele y~llar~n~n
benimsedi~i bu çabalar, e~itimin milli yap~s~~için de~erlendirilmi~~ve
Bakanl~kta kurulan Hars Encümeni'nden ba~ka ~~ Ocak 1924
de (Hars
Wetti~leri ile Hars ressam ve mimarlarzn~n görevlerine dair bir de talimatname ç~kar~lm~~t~r. Bu yönetmeli~in ikinci maddesinde "Hars Müfetti~leri do~rudan do~ruya Maarif Vekâletine merbut olup, ilmi ve
idari i~ler için Vekâletin Hars Genel Müdürlü~ü ile muhaberc ederler" denilmi~, dördüncü maddesinde de "Müfetti~ler gezdikleri mahallerde etnografya tetkikleri de yaparak halk aras~nda deveran eden
ve halkiyyat (folklor) nam~~alt~nda toplanan bilcümle mahalli deyimleri, darb-~~meselleri, hikayeleri, efsaneleri, türküleri, ~iirleri, destanlar~, ninnileri, ilâhileri, masallar~, bilmeceleri v.b. kay~d ve zabt
eserler. Türkü ve ilahilerin notalar~n~~da kaydetme~e çal~~~rlar. Tefti~~
ettikleri bölgelerin eski ve yeni tarihiyle co~rafyas~na ait malûmat
toplamak ve tetkikler yapmakla da mükellef tutulurlar. Ayr~ca belediyenin, zab~tan~n, mülki ve askeri makamlar~n dikkatlerini çekip
desteklerini isterler. Bu yönetmelikten ald~~~m~z maddeler (ki asl~~
onüç maddeyi bulmaktad~r) de gösteriyor ki, birinci Maarif Vekili
Dr. R~za Nur ve Hamdullah Suphi zamanlar~nda 1920-1921 y~llar~nda) giri~ilen bu yeni çal~~ma alan~~ Cumhuriyetin Han~m müteakip
plânlanmak istenmi~tir. Bu görü~, 1932 de Türk Dil Kurumu, Türk
Tarih Kurumu gibi milli benli~in özünü te~kil eden temel konular
yan~nda Halkevlerinin aç~lmas~~türlü dernekler kurulmas~~radyo ve
televizyonlarda bu ya~ant~lara yer verilmesi, genel ölçülerde canland~ r~lmas~na etken olmu~tur. Bu anlay~~, Me~rutiyetin ünlü pedagoku
Ismay~l Hakk~~Baltac~o~lu'na "Türke Do~ru" 6 adl~~ eserini yazd~rd~~~~
3 Türkçülü~ün Esaslar~ , Ziya Gökalp "Milli Kültür ve Medeniyet, Halka
Do~ru" haz~rlayan: Mehmet Kaplan.
Milli Terbiye ve Maarif Meselesi, Ziya Gökalp Maarif ve Hars, yeni Mecmua say~~ 2, Diyarbak~r Tan~tma ve Turizm yay~nlar~.
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gibi "Türk Gencine ()güder" ba~l~~~n~~ ta~~yan ~u cümlelerle 1973 de
gene onun taraf~ndan böylece tekrarlanm~~~oluyor: "Türk Kültürü,
efsanelerde, masallarda, Nasreddin Hoca, Bekta~i f~ kralar~nda, atasözlerinde, halk ~airlerinde, kahramanlardad~ r" 7.
Milli — Demokratik — E~itime Geçi~~
Dini inançlar ve bunlar~n ibadet ve törenleri Cumhuriyete kadarki ö~retim programlar~nda ve yönetmeliklerinde Osmanl~~imparatorlu~unun teokratik düzenine uygun olarak genellikle mecburiyet
kay~tlarlyla uyguland~~~~halde saltanat~n ve hilafetin kald~r~lmas~ndan
sonra ö~retim ve e~itim daha çok milli, demokratik ve lâik bir istikamette
geli~mi~tir. Bu durum Ziya Gökalp'in s~ralad~~~~umdeler aras~nda
ça~da~la~mak (muas~rla~mak) ilkesini de kar~~lam~~t~r denebilir. Ancak Kurtulu~~sava~lar~~boyunca Cumhuriyetin ilim~na kadar olan
ö~retim programlar~~ ve yönetmelikleri ve bakanlar~n tutumu milliyeti zaman zaman din ile bir arada ayr~lmaz bir bütün gibi ele almalar~na kar~~~bazen her iki ilkeyi tercihler yapmak suretiyle de~erlendirme egilimlerini de göstermi~tir. Bu hususta kesin bir sonuca varmak için e~itim dini mi olmal~d~r, milli mi olmal~d~r sorusu da ortaya
at~lm~~t~r. Bu soruyu Atatürk bir ara kendisini ziyarete gelen Istanbul
Darülfünun heyetinin o zaman ba~kan~~ s~fatiyle Darülfünun Emini
yani (rektörü) Say~n ~. H. Baltac~o~lu'na da sormu~tur.
Belirtti~imiz gibi Cumhuriyet e~itimine geçi~~devresini kurtulu~~sava~lar~~sonras~~ y~llar~ nda e~itimin Cumhuriyet öncesindeki
intikallerden (geleneklerden) kalan dini e~itim ile milli e~itimin uzla~t~r~lmas~~üzerindeki yaz~~malar ve tart~~malar B. M. M. içinde de
eksik de~ildi. Atatürk'e bir konu~mas~nda kulland~~~~namütenahi
(sonsuz) sözünü bir daha kullanmamas~m hulüs ile söyleyen mebuslar
bile I. Millet meclisinde vard~~g.
"Örne~in Ikdam Gazetesi Ba~yazar~~Ahmet Cevdet bu konuyla
ilgili bir yaz~s~n~n sonunu ~öyle bitiriyordu. "Tedrisat-~~Diniye, tedrisat-~~ milliye ile birlikte sevkolunabilir. Yaln~z müderrisleri bulmah
ve dinin ne veçhile tedris edilece~ini (ö~retilece~ini) bir heyet-i ilmiyye tayin etmelidir" diye bitiriyordu. Bu cümleyi Türkiye Maarif
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Hakan lakab~~ ile tan~nan K~ r~ehir mebusu Yahya Galip Bey gibi.
Bell~ten C. LII, 65
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tarihi adl~~eserinin son cildine aktaran Say~n Osman Ergin 9 ~u yorumda bulunmu~tur: "Cumhuriyetin ilân~ndan sonra terbiyenin
milli mi yoksa dini mi olmas~~münaka~as~~bizde de ba~göstermi~~ve
nihayet milli olmas~nda karar k~l~nm~~t~r." diyor ve konuya Atatürk'ün
bir davran~~~~ile ili~ki kurarak ~öyle devam ediyor:
"Atatürk'ün bu karar~~vermeden önce adeti veçhile, bu mevzuu
ne suretle ve kimlerle münaka~a etmi~~oldu~unu ve sonunda kafi
ad~m~~nas~l atm~~~bulundu~unu gösteren bir vesikaya sahibiz. O vesika, Profesör Ismay~l Hakk~~Baltac~o~lu'nun hat~rat~nda görülen bir
yaz~s~d~r. Baltac~o~lu diyor ki:
1924 ~ubat~~içinde Ankara'da bulunuyoruz. Maksad~m~z Darülfünun ihtiyaçlar~~ hakk~nda Maarif Vekâ.letiyle temas etmekti. Bir
heyet halinde idik. Bu heyetin içinde Edebiyat Fakültesi Reisi Köprülüzade Fuat, Hukuk Fakültesi Reisi Aynizade Tahsin, T~p Fakültesi Reisi merhum Dr. Vas~f ve Fen Fakültesi müderrislerinden riyaziyeci ~ükrü vard~. Ba~vekilimiz Darülfünun heyetini ak~am yeme~ine ça~~rm~~lard~. Ba~vekilimizi daha çok tan~mak f~rsat~n~~elde
etti~im için çok sevinmi~tim. Umumi mefl~umlar içine kendini hapsetmeyen, realiteleri bütün mudili~i ve tafsilâtiyle kavr~yan bir zekâ
kar~~s~nda bulunuyorduk. Cevaplar~m~zda objektif ve kat~~olmak
için bütün cehdimizi sarfediyorduk. Hiç ~üphe yok ki, idealist oldu~u
kadar da realist olan bir zekân~n kar~~s~nda bulunuyorduk. Maarif
Vekili merhum Ismail Safa da bu yemekte idi.
Izmir'e vard~k. Gazi, Milli kahraman~~1° kar~~lamak üzere istasyona gelmi~lerdi. Trenin penceresinden kendisini gördü~üm zaman
gayri ihtiyari heyecan duydum. Hemen a~a~~ya indik. Gazi her birimizin ayr~~ ayr~~ elini s~kt~~ve iltifat etti. "Buyurun" dedi, yürüdük.
istasyon kap~s~nda veda edildi, ayr~ld~k. O gün bir yaver geldi. "Bu
ak~am saat be~te Gazi Pa~a hazretlerine davetlisiniz, sizi tam saat
be~te kendi vesaitimizle alaca~~z, dedi. Biz çok heyecanl~~idik. Saat
be~i dört gözle bekliyorduk. Kendileri ufak bir odada bizi kabul
ettiler. Gazi tunçtan bir sanat eseri, bir heykel gibi ayakta ve hareketsiz duruyordu. Bu manzara çok ha~yet verici idi. Bütün samimiyetimle söylüyorum, ulu bir mabette mabudunun huzuruna ç~km~~~
bir âbit gibi vect, hu~û duymakta idim. Elini s~ kt~m. Hiçbir ~ey
9

Türkiye Maarif Tarihi, cilt 5, sayfa 1359.
Sözü geçen Kahraman Ba~vekil Ismet Inönü'dür. H. R. Ö.
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söylemedi ve oturmam~z~~ i~aret etti. Heyetin duydu~u saadet halini
kendilerine ifade etmek için müsaadesini istedim.
Hemen ilmi bir görü~me ba~lam~~t~. Mesele ~u idi: Terbiye dinf
mi olmal~, milli mi olmal~ ? Bu soruyu bana soruyorlard~. Bu, Türkiye'de
y~llarca terbiye mevzular~~üzerinde çal~~m~~, ders vermi~, ~imdi de
memleketin en yüksek ilim müessesesini temsil eden bir adama kar~~~
sorulan soru idi. Bahsin büyük ve tarihi ehemmiyetine kavu~uyordum.
Bütün dikkatimi toplad~m. Verdi~im cevab~n hulâsas~m buraya
yaz~youm. "Din içtimai bir müessesedir. Realitede ya~amaktad~r. Fakat
devlet onu mekteplerinde ö~retmeye mecbur de~ildir. Devlet terbiyesini lâikle~tirmelidir."
Gazi ikinci sorusunu sordular: "Böyle bir lâisizasyon (Laikle~tirme) hareketini halk nas~ l telâkki eder?" Hiç tereddütsüz cevap
verdim: "Türk milleti lâik terbiye esas~n~~çok iyi kabul edecektir. Çünkü
dünyan~n en realist en müsbet kafal~~bir milletidir."
Asl~ nda Atatürk ilerki sayfalarda ye alan tam metnini verece~imiz ve daha Sakarya Muharebesinin ba~lamas~ndan önce 1921 y~l~~
Temmuz'unda Ankara'daki Maarif Kongresini aç~~~nutkunda
e~itimin milli olmas~~esas~n~~ve hattâ yap~s~n~~temel çizgileriyle aç~klam~~~ve uzmanlardan sadece bunun program ve metodlar~n~n haz~rlamp uygulanmas~ na geçilmesini bir deriktif halinde belirtmi~ tir.
Fakat her i~aret ve direktifin yaratt~~~~hareket gücünün etkisiyle bir
tak~m ~ekillerin ortaya ç~kmas~~da do~ald~r. Örne~in Lâtin harflerinin
kabulü 1928 de oldu~u halde üzerinde konu~malar en az~ndan ~~o
sene öncesine kadar uzayan süre içinde türlü biçimle de hattâ Enver
Pa~a'n~n biti~meyen harfler ~eklinde eski alfabenin ~slâh~~konusunda
ileri sürülmü~, fakat hiçbirisi yürürlük gücüne kavu~turulmam~~t~r.
Yukar~da soru cevap biçiminde geçen diyalog gibi bir ba~l~k da bu
cümleden olarak ~stanbul Muallimler Cemiyeti taraf~ndan yay~nlanan Muallimler Mecmuas~nda "Liitin harfleri hakk~ nda bir istimzaç"
ba~l~~~yla o zamanki bas~ nda önemli bir tart~~ ma diye görüyoruz. Bu
münasebetle derginin açt~~~~ankete verilen cevaplardan birinin sonunda ~u mütalaa yer alm~~t~ r. "Türkler, muhtelif devirlerde birkaç
defa harf de~i~tirmi~ tir. Bunu bir din ve milliyet meselesi yapmakta
isabet olamaz II".
11 Muallimler

Mecmuas~, Say~~ 2, Sayfa 23 - 1922.
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E~itimin millile~ tirilmesi konusunda Cumhuriyetten önceki 3
bakan zaman~nda dini e~itimle milli e~itim birlikte ve ayr~lmaz bir
parças~~olarak hattâ üçüncü Maarif Vekili Mehmet Vehbi Bulak
zaman~nda medreseler ve dini de~itim konular~~yeni bir ~slahatla
ele al~nmak istenmi~se de e~itimin Cumhuriyetin ilan~~ile demokratik
ve lâik bir yönde geli~tirilmesi çabalar~~yepyeni bir yap~ya dönü~ülmesi fikrini daha çok güçlendirmi~ti. Bu de~i~mede ba~ta gelen etken
ise Türk devrimlerinin ba~ta devlet ~eklinin hanedan ve saltanat ve
hilafet müesseselerinden s~yr~larak modern bir niteli~e kavu~turulmas~~
olmu~ tur. Nitekim Cumhuriyeti izleyen ilk y~lda bu anlamda ö~retim
birli~i kanunu ç~kar~lm~~~oldu~u gibi ayn~~günde bir k~s~m ö~retim
örgütlerinin idaresine hâkim olan ~eriye ve evkaf vekâletleri ayn~~
günde ç~kan kanunlarla 14N/edilmi~~ve Cumhiuriyetin ilâmyle saltanat
ve onu izleyen y~ lda da hilafet müessesesi tarihe kavu~ mu~~ve bu
temel de~i~iklikler nedeninin ö~retim ve e'~itimde yapaca~~~de~i~iklikleri birbiri arkas~ndan gerektirmi~tir. Bu bölümün Cumhuriyete
geçi~ten sonraki dönemde ayr~ca inceleyece~iz. Burada sadece geli~me
istikameti olarak e~itimin dini bir ba~lang~çtan milli bir yap~ya dönü~tü~ü Cumhuriyetten bu yana ise Kurtulu~~sava~lar~n~n do~al bir
sonucu olarak güçlenen bu ak~m vatanda~l~k haklar~~ve görevleri ve
tam ba~~ms~zl~k ilkesinin gerekleri olarak demokratik ve lâik bir do~rultuda ve ça~da~~ölçülere uyularak ilkokul kademesinden üniversiteye kadar Yönetmelikler, programlar, dersler ve kitaplar~~üzerindeki
yeni zihniyetle yap~lan çal~~ malarda kendini göstermektedir. Bu üç
safha ilerde niteli~ini aç~klayaca~~m~z Cumhuriyet E~itimi sistemine
geçi~in birbirini tamamlayan a~amalar~~ gibi de~erlendirilebilir. Ancak bu arada eskiyle yeninin, kültür de~i~ meleri kanunlar~n~n do~al
bir gere~i olarak zaman zaman bir arada var oldu~u ve bazan yeterince anla~~lmam~~~oldu~u da inkâr edilemez.
Kesinlikle belirtmek isteriz ki, bu safhalar~ n ba~~ ndan sonuna
kadar Cumhuriyetin hamle y~llarm~ n birbirini izledi~ini gördü~ümüz
geli~melerin e~itim alan~na sard~r~lmas~ nda Atatürk'ün etkinli~i derinli~ine ve yayg~ nl~~~na ili~kin rehberli~i gözle görülen elle tutulabilen belirgin karakteriyle ortaya ç~kmaktad~ r.
Cumhuriyet E~itiminin Temel ilkeleri asl~ nda ona vücut veren
kurtulu~~ve özgürlük sava~lar~m~z~ n ilkelerinden do~mu~ tur. Bütün
gücünü de bu sava~lar~n ruhundan alm~~t~r. Çünkü bu sava~lar~~
ba~latan zafere ula~t~ ran ve ilkelerini içe ve d~~a kar~~~dile getiren
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e~siz kahraman Atatürk önem verdi~i Cumhuriyet E~itiminin temel
ilkelerini de daha Sakarya sava~larma girmeden önce aç~klama~a
ba~lam~~t~. Çünkü her ~eyden önce Osmanl~~Devletinin süre gelen
kozmopolit bir e~itim anlay~~~n~n yan~nda yeni Türk Devleti'nin yeni
e~itim görü~lerinin belirtilmesine ve bunun gerçekle~ tirilebilmesi yollar~na ba~vurulmas~na ihtiyaç vard~~ki bu ko~ullar ve olanaklar Atatürk taraf~ ndan yeni bir devrin bütünlü~ü içinde gene onun taraf~ndan öne sürülmü~, Cumhuriyetin korunmas~~ ve ya~at~lmas~n~n
vazgeçilmez bir dayana~~~olarak de~erlendirilmi~tir. Bu geçi~~devresinin yeni zihniyetini ise gene onun direktifleri ~~~~~nda milli E~itim
Bakanl~~~n~n bir dizi çal~~malar~~ izlemi~tir. Örne~in yeni programlar
kapsamlar~ nda gerekse metodlarda bu devrin damgas~n~~ ta~~yan
temel de~i~iklikler Cumhuriyetin ~~ o. y~l~~boyunca türlü reformlar
halinde kendini göstermi~tir. Bu devreye Cumhuriyet e~itiminin at~l~m:
devresi diyebiliriz. Bundan önceki zaman~~ da ~öyle özetleyebiliriz:
Mevcudu sürdürme ve yürütme devresi, 1920.
Yeni e~itim ilkelerine göre yap~lacak reformlara haz~rlanma devresi
2
1921-1923. Nihayet,
3— Cumhuriyet esaslar~na göre kökten de~i~melerin uygulanmas~na giri~me, ba~ka bir deyimle Cumhuriyet e~itiminin
hamle ve kökten de~i~me dönemi 1924-1936.
Atatürk'ün Cumhuriyet E~itimini etkileyen konu~malar~ :

Atatürk'ün Cumhuriyet E~itiminin kurulmas~nda ve geli~tirilmesindeki etkin önderli~i a~a~~da s~ralad~~~m~z biçimlerde olmu~tur:
Ö~retim ve e~itimle do~rudan veya dolayl~~ olarak ili~kisi
olan güçleri uyarmak ve bu do~rultuda harekete getirmek için yapt~~~~
aç~ k konu~malar.
Bunlar~n halka ve millete de mal etmek için ö~retmen topluluklar~~ d~~~nda yapt~~~~konu~ malar.
Ulusun özgürlük haklar~n~~kurtarmak ve korumak için kurdu~u siyasi partisinin kurultaylar~ nda Büyük Millet Meclisi kürsülerinde yüklendi~i sorumluluklar yoluyla yapt~~~~konu~malarda aç~kça
görülür.
Bu uyarma ve ayd~nlatmalar~ n sonucu olarak onlar~n realize
edilmesi gerçekle~tirilebilmesi için Cumhuriyet Kanunlar~n~~ haz~ rlatmak, ç~kartmak ve yürürlü~ünü sa~lamak, uygulanmalar~n~~ya-
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k~ndan izlemek, denetlemek ve gerekti~inde örnek rehberlik hareketiyle tahta ba~~na geçmekten ba~hyarak toplum bilgisi, dil bilgisi, tarih
bilgisi programlar~n~n ve ders kitaplar~n~n Türk devrimi aç~s~ndan
haz~rlat~lmas~na ve yeni metodlarla ö~retilmesine var~ncaya kadar
ba~~ö~retmenlik görevini yüklenmesi sureriyle kendini göstermi~tir.
O derecede ki Dumlup~nar Ba~kumandanl~k Muharebesinin ikinci y~l
dönümünde yapt~~~konu~man~n sonunda: "Ey yükselen gençlik!
Cumhuriyeti biz kurduk onu ya~atacak sizlersiniz" diyen Atatürk'e
bu konu~mas~ndan sonra Cumhurba~kan~~olmasayd~n~z ne olmak
isterdiniz sorusuna verdi~i cevapta "Maarifin ba~~na geçmek isterdim
sözünü Atatürk bu anlay~~~ve davran~~lar~yla ya~ad~~~~sürece yerine
getirmi~~olmakla de~erlendirilebilir. (Onun bu davran~~~ve ili~kilerinin
çok önceleri ö~rencilik hayat~ndan ba~layan bir yak~nl~kla belirdi~i
gibi Çanakkale Zaferinden sonra bir ara 1916'da Edirne'ye gitti~i
zaman erkek ö~retmen okulunu ziyareti ve tarih dersine girerek ö~retmeni ile yapt~~~~aç~klatmal~~konu~mas~nda da belirmi~tir 12.
Atatürk'ün e~itimle ilgili aç~k ve umumi konu~malar~~—Meclis
konu~malar~~tutanaklar~~hariç— 1921-1925 aras~nda yani Kurtulu~~
sava~lar~~boyunca ve onu izleyen yeni Türk devletinin kurulu~u y~llar~nda olmu~tur. Bu konu~malar~n sava~~ y~llar~~içinde Ankara'da
16 Temmuz 1921'de, büyük 30 A~ustos zaferiyle biten sava~~sonras~~
Bursa'da 1922 de ve Cumhuriyetin ilân~n~~izleyen 1924 y~l~nda biri
Samsun ~stiklâ1 Ticaret Okulunda onuruna verilen çay davetinde,
öbürü de 25 A~ustos 1924 de Ankara'da toplanan Muallimler Birli~i
Umumi Kongresinde olmu~tur. Tarihi de~eri özellikle demokratik
e~itimin ruhunu belirten ve irticalen yapm~~~bulunduklar~~bu son
konu~mas~~ile ilk konu~mas~n~~bu aç~klamam~za ekliyoruz 13.
"Bu iftima~~tertip ve bilhassa hakk~mda ibzal buyurduklar~~sözlerle bana
da huzurunuzda bir kaç söz söylemek f~rsat~n~~bah~ettiklerinden Vas~f Beyefendiye sureti mahsusada te~ekkür ederim."

12 Bu tarihi ziyarete ait bir resim. Say~n Ulu~~~~demir taraf~ndan Anafartalar Muharebelerine dair tarihçe ad~~ ile yay~nlanan eserde vard~r.
13 Bu tercih örneklerini sava~~içinde ve sonras~ndaki özellikleri bak~m~ndan
veriyoruz. Yoksa asl~nda bütün konu~malar~, Milli demokratik ve lâik bir do~rultuda Cumhuriyet e~itimine geçi~in olu~turulmas~n~~haz~rlamakta ba~~rolü oynam~~t~r. H. R. O.
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Han~mlar, Beyler
Güzide Heyetinizin içinde bulunmaktan mütehassil sürurum bipayand~r.
(sonsuzdur). Türkiye Muallimler Birli~i'nin Ankara'da aktetti~i~~kongresini
çok büyük bir memnuniyetle kar~~lad~ m. Memleketimizin sizler için k~ymetli
muallim han~m ve beylerinin burada toplanmas~~Cumhuriyetimiz için çok
feyizli neticelerin tecellisine vesile olacakt~r. Türkiye Muallimler
bütün memlekette taazzuvuna Konya'y~~oldu~u gibi Van'~~ve Hâkkari'yi de te~kilât~~dahiline almas~ na ve her köyde azaya malik bulunmas~na derin bir
alâka ile intizar edece~im.
Muallimler! yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri
siz yeti~tireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacakt~ r. Eserin k~ymeti sizin
maharetiniz ve fedakârl~~~n~ z derecesiyle mütenasip olacakt~r. Cumhuriyet
fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafizlar ister.
Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette yeti~tirmek sizin elinizdedir. Mümtaz vazfenizin ifas~na âli himrnetlerle hasr-~~mevcudiyet edece~inize, kendinizi verece~inize asla ~üphe etmem.
Arkada~lar,
Ben milli Maarifimi z ve milli terbiyemiz hakk~ndaki noktai nazarlar~m~~
muhtelif zamanlarda ve muhtelif vesilelerle söyledim. Fakat bu noktai nazarlar~m~~bir kaç kelimede teksif (yo~unla~t~ rarak) ederek tekrar etmeyi faydas~z
görmüyorum.
Muallimler! Erkek ve k~z çocuklar~m~z~n ayn~~suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin ameli olmas~~mühimdir. Memleket evlad~~her
tahsil derecesinde iktisadi hayatta âmil, müessir ve muvaffak olacak surette
techiz olunmal~d~r (donat~lmal~d~r). Milli ahlâk~m~ z medeni esaslar ve hür
fikirlerle tenmiye ve takviye olunmal~d~ r. Bu çok mühimdir. Bilhassa nazar~~
dikkatinizi celbederim. Tehdit esas~ na müstenit ahlâk, bir fazilet olmad~ktan
ba~ka itimada da ~ayan
Efendiler! Bu noktai nazarlar~ mda sizin tamamen benimle beraber
oldu~unuza ~üphe etmiyorum. Umumi Maarif ve terbiye program~m~zda bu
esasat~~ câmidir (toplam~~t~r). Fakat biliyorsunuz ki, noktai nazarlar~n,
programlar~n kat'i ve vaz~h olmas~ , çok mühim olmakla beraber, feyiz ve eser
verebilrnesi onlar~ n muktedir, müdrik ve fedakâr muallimlerimiz taraf~ndan
mekteplerimizde çok büyük dikkat ve himmetle tatbikine vabestedir (ba~l~d~r).
~~te bilhassa sizden rica edece~im husus budur. Sizin muvaffak~yetiniz Cumhuriyetin muvaffak~yeti olacakt~r."
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Arkada~lar,
Yeni Türkiye'nin bir kaç seneye s~~d~rd~~~~askeri, siyasi, idari ink~lâplar
sizin, muhterem muallimler sizin içtimai ve fikri ink~ lâptaki muvaffak~yetlerinizle teyit olunacakt~r. Hiç bir zaman hat~r~n~zdan ç~kmas~n ki, Cumhuriyet
sizden `!fikri hür, vicdan~~hür nesiller ister."
Bu özlü konu~ mada Atatürk'ün bundan önce yapt~~~~konu~malar~n bir özetini yapmas~~ yan~ nda dikkati çeken yönü k~z ve erkek
ö~rencilerimizin demokratik e~itimimizin bir kural~~ olan e~it haklara
ve firsatlara de~inmesi her tahsil derecesinde yarat~c~~ ve yap~c~~unsurlara
önem vermesi ve özellikle çok partili hayata geçtikten sonra da tam
uygulanmas~na ba~aramad~~~m~z hür fikirleri, milli ahlâk~m~z~n temeli
olarak de~erlendirmesi ve tehdit esas~na dayanan bir disiplinin e~itimi
karakterine uyam~yaca~~n~~önümüze sürmesidir. öte taraftan ö~retmenlerin inanç ve ba~ar~lar~n~ n askeri, siyasi ve idari sahalardaki
kazançlar~n teminat~~ olaca~~n~~ ve buna göre yeti~melerinin gereklili~ini de ortaya koymas~d~r.
Büyük eserinden ba~ka O'nun sadece bu konu~mas~~bile ça~da~~
e~itim dü~üncelerinin parlak bir abidesini te~ kil etmektedir. Bu nedenledir ki, Ba~kent Ankara'n~n o y~llarda ve bu konu~ma üzerine
binas~n~n kurulu~una ve yükseli~ine özenle emek verilen ve büyük
Türk Mimar~~Kemalettin'in bir sanat eseri olan Gazi E~itim Enstitüsü binas~na Gazi Mustafa Kemal Ö~retmen Okulu ve E~itim Enstitüsü
ad~~verilmi~tir 14.
Hat~rlatmak isteriz ki, Cumhuriyet e~itiminin at~l~m devresinin
E~itim Bakan~~ olarak hakl~~ bir ~öhret yapan Mustafa Necati'nin
hattâ daha önce Cumhuriyetin birinci E~itim Bakan~~olan Ismail
Safa özler'in yaz~lar~ nda ve bildirilerinde, gece yar~lar~ na kadar
fitili tükenen lâmbada çal~~an ö~retmenlerin hakk~~ve eme~i sözleriyle
idealize ettikleri meslek gücü ve de~eri, asl~nda Gazi Mustafa Kemal'in
ö~retmenlere de~er ve itibar sa~layan bu ve benzeri konu~malar~ ndan
ve onun ki~ili~inden etkilenerek söylenmi~~ve böyle bir de~erlendirme
yolu ile meslek kanunlar~ , yürürlük gücü kazanabilmi~ tir. Gene bu
konu~malar ~~~~~ nda der ki Cumhuriyet Maarifinin Büyük Millet
14 19 May~s Stadyumu yap~l~ ncaya kadar 19 May~s Gençlik Bayram~~ gösterileri de bir süre Gazi E~itim Enstitüsü binas~n~n aç~k tribbnlerinde yap~lm~~t~r.
Konya'da daha önce Orta Muallim Mektebi ad~~ ile kun~lmu~tur. H. R. 0.
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Meclisi konu~mas~nda °5 Saltanat devri Maarifiyle k~yaslama f~rsat~~
bulan Mustafa Necati aradaki fark~~ ~u cümlelerle özetlemi~ti:
"Bu fark, Maarifimizin amac~n~n de~i~mesinden ileri gelmi~tir.
Dünkü Maarif dünyevi de~ildi, Milli de~ildi. Bittabi demokratik de de~ildi.
Bugünkü maarif, dünyevidir (Laik anlam~na kullan~lm~~t~r). Yani
tefekkür ve vicdan hürriyetini daraltan, her türlü tesirlerden uzakt~r.
Bugünkü Maarif moderndir. Yani terbiyenin esaslar~nda, usul ve tarzlar~nda tamamen ilmi esaslar hâkimdir. Bugünkü maarif millidir.
Yani gençleri, bütün ya~atan müesseselere, emele ve mefkürelere
elhas~l Türk Cemiyetine intibak ettirmek ve onlara azami sosyal
(içtimal) kabiliyet vermek hcciefini takip eder. Hulâsa maarifimizin
hedefi, büyük Reisicumhurumuzun en veciz ve en beli~~(aç~ k)
surette ~~ 923'de ifade etti~i ~u yüksek düstur ile gösterilebilir:
"Türkiye Maarifinin hedefi, maliimat~~insan için fazla bir süs ve
bir vas~tai tahakküm veya medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta
muvaffak olmay~~ sa~layan, ameli, kabili istimal bir cihaz haline getirmektir." Vekâletiniz bu büyük yolda yürüyor."
Ölüm y~ldönümlerinde hâlâ sevgi ve sayg~~ ile an~lan Mustafa
Necati, bu meclis konu~mas~~ile Atatürk'ün meclis ve meslek toplulu~u
önünde yapt~~~~konu~malarinda geçen sözlerini Bakanl~~~n nas~l benimsedi~ini ve içtenlikle yürüttü~ünü dile getirmi~tir.
Asl~ nda Atatürk, bu direktifleri, konu~mam~z~n ba~~nda belirtti~imiz gibi, milli kurtulu~~davas~na kendini adad~~~~günlerden bu
yana aç~ klam~~~ve yürürlük gücü kazanmas~~ko~ullar~n~~da haz~rlamak
suretiyle gerçekle~tirilmelerinin de yine kendisi, ba~~etkeni ve rehberi
olmu~tur. Bu olu~ma safhalar~~O'nun 1921 y~l~n~n ~~ Mart~nda Büyük
Millet Meclisi Reisi olarak yapt~~~~meclis konu~mas~~ile bundan üç
ay sonra dü~man toplar~n~n Ankara'dan i~itilece~i ve hükümetin Ankara'da verilecek sava~~n gerektirdi~i ko~ullar bak~ m~ ndan da Genelkurmayl~kça görülen lüzum üzerine Kayseri'ye ta~~nma~a ba~lad~~~~
günlerin arifesinde, ilk Maarif Kongresinde esasl~~ bir ~ekilde aç~ klam~~t~r. Onun bu konu~mas~na uyan haz~rl~~~n yap~lmas~~istikametindeki durumu ad~m ad~m izleyen ve her yenili~in geli~me safhalar~n~~
Büyük Millet Meclisine duyuran Mustafa Kemal bu tespitlerini
raporlardan de~il, kendi mü~ahedelerinden ç~kard~~~n~~realist ölçüleri
ile ~öyle aç~kl~yor:
15

1927 y~l~~Maarif bütçesi müzakereleri. Maarif Vekâleti Mecmuas~.
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"Özlemini çekti~imiz e~itim kurumlar~n~n gerektirdi~i ö~retmen ve yap~~
say~s~~ve niteli~i, daha uzun y~llar, tamamlanam~yacak bir geni~liktedir. Bunu
biliyoruz. Bununla beraber, sekiz ayl~k bir süre içinde yeni ilkelerin ba~ar~~
ile uygulanmakta oldu~u da meydandad~r. Daha ~imdiden kad~n ve erkek
Cumhuriyet ö~retmenlerinin yeti~tirmekle olduklar~~ ö~rencilerle, gerçek bir
kültür ordusu yaratmakta olduklar~n~, yurdu dola~~p gözlerimle görmü~~bulunuyorum."
Bu ayd~n topluluklar~n bulunduklar~~çevrelerde ders verdikleri ö~rencilerden ba~ka do~rudan do~ruya halk üzerindeki verimli etkiyi büyük bir sevinçle
anmak istiyorum. Bu, Cumhuriyeti kavrayan ve ilerlemeye gönül veren halk~m~z~n okula, ~~~~a olan özlemini ve dar kafal~~bilgisizli~e kar~~~duydu~u hu~pn
büyüklü~ünü gösteren en belirli belgedir." (1 Kas~m 1924 Büyük Millet Meclisinin 2. dönem toplant~~ y~l~n~~aç~~~nutkundan) 16 .
Atatürk'ün gözleriyle gördü~ünü sevinçle belirtti~i bu durumu
aç~klarken, ~~ Mart 1921 yani üç y~l önceki meclis nutkunda Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümeti Reisi olarak yapt~~~~konu~mada
Millet Meclisi üyelerini ümitlendiren sözlerinde yan~lmad~~~n~~göstermesi bak~m~ndan da özel bir de~er ta~~maktad~r.
O cümlelerini de ~~ Mart 1921 deki meclis nutkundan buraya
al~yoruz:
"Daha e~itimde, sa~l~kla, bay~nd~rl~kta pek göze görünür sonuçlar
alacak kadar zaman geçmedi. Bu konuda sevindirici ba~ar~lara ula~abilmemiz
daha çok çabaya, araca, gerece, paraya ba~l~~bulunmaktad~r. Ne de olsa ülkenin
ve ulusun isteklerini kar~~lamak ve yerine getirmek için gereken çabalar harcanmakta, ara~t~rmalar yap~lmakta, inscelemeler sürüp durmaktad~r. Yak~n bir
gelecekte sevindirici sonuçlar alaca~~m~ z ümidindeyiz"" :
Unutmamak lâz~md~r ki, Atatürk bu umutlu durumunu aç~ klarken memlekette istiklâl Mahkemelerinin faaliyette bulunmas~~ da
bir zaruretti. Çünkü 1920 Nisamnda Büyük Millet Meclisinin toplant~ya ça~r~ld~~~~ve onun hükümetini kurma~a giri~ti~i günlerde
yine onun Cumhuriyetin ilan~~üzerine yapt~~~~Meclis konu~mas~nda
aç~klad~~~~gibi, dü~manla i~birli~i yapan saltanat hükümetinin ç~kartt~~~~isyanlar bugünkü sür'at ölçüleriyle Ankara'n~n iki saat yak~n~na
kadar gelmi~~ve yurdun bir çok yerlerine de s~çrama~a ba~lam~~t~.
le
17

B. M. M. aç~~~konu~mas~ndan 1924.
Mart B. M. M. 1924 nutkundan.
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Bir y~l sonraki yani ~~Mart ~922'deki Meclis konu~mas~nda Kurtulu~~
Sava~lar~n~n devam etti~i o günlerde Atatürk e~itim görevinin önemine ve izleyece~i program~na hatta o büyük kurtulu~~sava~lar~n~n
felsefesine dayanan dü~üncelerini de ~öyle aç~klam~~t~r:
"Hükümetin en verimli ve en önemli görevi, MilU E~itim i~idir. Bu
i~te ba~ar~~sa~layabilmek için, Ulusumuzun durumuna sosyal ve hayatt ihtiyaçlar~na, çevrenin ko~ullar~na ve yüzy~l~m~z~n gerçeklerine uygun bir program
izlenmelidir. Teti~ecek çocuklar~m~za ve gençlerimize, görecekleri ö~renim s~n~r~~
ne olursa olsun her ~eyden önce Türkiye'nin ba~~ms~zl~~~na, kendi benli~ine,
ulusal geleneklerine dü~man olan bütün unsurlarla sava~mak, mücadele etmek
gere~i ö~retilmelidir."
Mart~nda Meclis kürsüsünden aç~klad~~~~bu
Atatürk'ün 1922
sava~~ruhu, asl~nda kurtulu~~sava~lar~n~n ruhunun e~itim alan~na gelecek nesillerin yeti~tirilmesi görevine ~~~k tutmas~~bak~m~ndan özel
bir de~er ta~~maktad~r. Bu konu~mas~ndan önce bu temel felsefeyi
Sakarya sava~~~arifesindeki Maarif Kongresini aç~~~konu~masiyle
belirtmi~, zaferden sonra 1922 Eylülünde ~stanbul ve Bursa O~retmenlerinin O'nun için yapt~klar~~ bir toplant~da daha da aç~kl~~a
kavu~turmu~~ve dinleyicilerini etkilemi~ti. Bu konu~malar~n tahlilini
yaparken ileriki sayfalarda bunlar~n tam metinlerini de bulacaks~n~z.
Atatürk'ün Sakarya sava~~~arifesindeki konu~mas~~saltanat devri
e~itiminin imparatorlu~u çöküntüye götürdü~ünü ba~ta belirtmi~~sonra da muhtaç oldu~umuz milli e~itimi tan~mlam~~t~r. Bu konu~mas~nda ~ark~n ve garb~n rastgele al~nan görü~lerinden ve bask~lar~ndan s~yr~lan ve ancak milletin istiklaline ve özgürlü~üne güç katabilecek bir
e~itimi de~erlendirmesi elbetteki sebepsiz de~ildi. Çünkü Cumhuriyet öncesi e~itimin temel dayanaklar~~ kozmopolit bir e~itim karakterini
ta~~maktan tamamen kurtulamam~~t~.
Biliyoruz ki Ziya Gökalp bir benzetmesinde me~ rutiyete kadar
olan devrin
~~. Cübbeli e~itim (islami Devre)
2 . Redingotlu e~itim (Tanziinattan bu yana ba~lat~lan e~itim)
deyimleri ile ifade etmi~tir. T~pk~~ medresenin Türk'ü gayr~türk,
Enderunun da gayr~türkü Türk yapt~~~n~~söylemesi gibi 18 .
18

Ziya Gökalp, Milli Terbiye meselesi.
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Dini e~itimin esas oldu~u devirlerde yaln~z Türkiye'de de~il
bat~da da e~itimin milli niteli~ini gölgeleyen bir etki b~ rakmad~~~~
söylenemez. Bu durum ortaça~~boyunca hattâ rönesans'tan sonra
milliyet cereyanlar~n~n ve romantizmin uyan~~~na kadar oralarda da
etkisini göstermi~ti. Örne~in 17. yüzy~lda Paris Üniversitesinde Fizik
derslerini ana dilinde vermek isteyen bir profesör Üniversiteden at~lmakla tehdit edilmi~~ve neden sonra buna muvaffak olarak arkada~lar~n~~da kendi taraf~ na çekebilmi~tir.
~~te Atatürk, Türk milli e~itiminin temel ilkelerini milli kurtulu~~
sava~lar~n~n temel felsefesinden ç~kararak ortaya koydu~u zaman bu
e~itime yabanc~~olan unsurlarla mücadele etmek ve onlar~n etkisinden
uzakla~mak gere~ini bu Sakarya Sava~~~arifesindeki konu~mas~nda
hakl~~olarak vazgeçilmez bir ko~ul olarak öne sürmü~tür.
Gene biliyoruz ki, Cumhuriyet öncesi e~itim belliba~l~~üç devreden geçmi~tir:
. islând devir ki 19. yüzy~la kadar mutlak bir etki ile Türk e~itimine de hâkim olmu~, Milli dil, milli tarih bir kelime ile milli benlik
ve bilinç ile ba~da~mas~~güç bir do~rultuda k~sacas~~dünyan~n öbür
yüzüne dönük bir biçimde cereyan etmi~tir. Bu devir sadece ana dile
ve milli tarihe de~il, bütün ö~retim ve e~itime hâkim olarak tesirini
göstermi~tir. Derslerin ad~, okullar~n ad~~ bütün muhteva ve terimler
kutsal kitab~n dili say~lan Arapça ile söylenmi~~ve yaz~lm~~t~r. Bir
cümle ile Türk ö~retim ve e~itimine Lisant ~eriat olan Arapça ve Lisant
Zarafet say~lan Farsça hâkim olmu~tur. O derecedeki 16. yüzy~llarda
ç~ kar~lan bir fetvâ örne~inde (Cennette konu~ulan dil hangisidir?)
sorusuna "elcevap Arapçad~r" biçiminde fetvâ verilmi~tir 19. i~te
Atatürk'ün dil, tarih ve yurt bilgisi anlay~~~ nda ve uygulamalar~nda
yürüttü~ü sava~~bu yabanc~~ tesirler yerine kendi de~erlerimizi ve
gücümüzü varl~~~m~z~ n temeli haline getirmesinde toplan~r.
Genel karakteri ile al~mnca dünyan~n öbür yüzüne bakan ortaça~~
e~itimini dünyan~n beri yüzüne yönelen bir e~itime çevirme te~ebbüsü,
bizim yak~n tarihimizde en az~ndan 15o y~ll~k bir gecikmeden sonra
tanzimat hareketiyle ba~layabilmi~tir. Bat~~dünyas~nda müsbet bilimlerin ve onun verilerinin hayata uygulanmas~ndan ba~ka bir ~ey
olmayan teknik geli~melerin hattâ bir nevi endüstri ihtilâlinin kar~~19 Behçet-ül-fetava adl~~ eserden. Nakleden Ömer As~m Aksoy. T. D. K. Konferanslar'.
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s~nda birbirini kovalayan y-enilgilerimiz, öte yanda Osmanl~~ imparatorlu~unun kozmopoli t yap~s~~içinde Osmanl~~Devletinin d~~~nda sahip
arayan az~nl~ klar~n, haklar~ n~~ ve isteklerini korumakta kendi ç~karlar~n~~ da hesaba katan yabanc~~ devletlerin, etkilerini de kabul ettirmeleri sureitnde ortaya ç~kt~~~~için tanzimattan umulan sonuçlara
gere~ince ula~~lamam~~t~r. Üstelik köktenlikle yap~lamayan bu de~i~iklik, ikili bir sistemin yani teoktratik bir e~itim düzeni ile dünyevi
bir e~itim sisteminin birbirine yan bakan bir biçimde bir arada
ya~amas~na sebep olmu~~ve böylece üretilen kozmopolit bir e~itim
görü~ü, Türk milli e~itiminin kendi benli~ine kavu~mas~n~~Cumhuriyetin kurulu~una kadar engellemi~tir.
E~itim alan~m~zda askeri e~itimin yenilenmesiyle ba~layan reform
hareketlerini izleyen sivil kurulu~lar ise, devletin daha çok kendi hükümranl~~~n~~sürdürme amac~n~n yeni kadrolar~na olan ihtiyac~~ ile
aç~lm~~t~r. Bu nedenle baz~~yazarlar~n yorumlar~ na ra~men bu kurulu~larda e~itsel anlamda bir yenilik modern e~itim görü~lerinin izlerini
bulmak bizim aç~m~zdan mesnetsiz kalmaktad~ r.
Ancak me~rutiyetin, liberal katk~lar~n~n ve e~itim sahas~nda
bat~l~~ölçülerde çok yetersiz bir seviycde görülen Darülfünun-u Osmani
(Üniversite) ile ona ö~renci sa~layan Sultanr lerin yâni liselerin ~slah
hareketiyledir ki, elit-seçkin bir rehber kadronun yeti~tirilmesine giri~ilmi~tir ve ne var ki bir taraftan yenilgi ile sonuçlanan Birinci Dünya
Sava~~n~n uzun harp y~llar~, öte taraftan halk~n tümünün hukuk ve
kültür devleti anlam~nda ele al~namam~~~olmas~, umulan sonucu
verememi~tir.
Ortaça~~n berisinde, milli, demokratik ve lâik bir e~itimin ilkelerini
de~erlendiren Cumhuriyet e~itiminin bu yepyeni ilkelerine geçilmesinden imparatorluk devresinde söz etmek elbette mümkün olamazd~. Bunun içindir ki,
Atatürk, Ankara Üniversitesinin ilk fakültesi say~lan Hukuk mektebinin
aç~l~~~konu~mas~nda "Bütün dünya kar~~s~nda Istanbul'u Türk'e mal eden
büyük güç, yakla~~k olarak ayn~~ y~llarda ortaya ç~kan ve kültür gücünü h~zla
art~ran matbaac~l~~~n, memleketimize giri~ine kar~~~direnen gerici ve tutucu
hukuk anlay~~~m gö~üsleyememi~tir". diyerek Hukuk Fakültesinin gençlerine
Cumhuriyetin yeni anayasas~n~n ve kanunlar~n~n bekçileri olaca~~n~~söylemi~~
ve bu yeni hukuk zihniyeti ile kurulan müessesenin aç~l~~~ndan duydu~u sevincin,
âdeta e~siz oldu~unu söylemekten kendini alamam~~t~r".
20 Ankara Hukuk mektebinin aç~ l~~~konu~mas~, 1925.
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Cumhuriyet öncesi e~itimin durumunu böylece belirttikten
sonra bu yeni döneme geçi~~çabalar~n~n ve ba~ta Atatürk olmak üzere
Onun yönetti~i etkileri belirtme~e devam edece~iz. Bu münasebetle
Atatürk'ün yan~~ba~~nda sava~an ve Lozan ban~~nda e~itimi geçmi~~
devirlerin e~itim kapitülasyonunun engellerinden kurtarma sava~~~da
veren bu sava~~n an~lar~n~~Cumhuriyetin 50. y~l~n~~T. T. Kurumu'nun
kutlama seminerinde saatlerce anlatan Inönü'yü de ~ükranla hat~rlamak
yerinde olacakt~r. Atatürk'ün ileri sürdükleri devrimci e~itim ilkelerini
Ba~vekil olarak yürütmek, devrimci kanunlar~~ç~karmak hatta k~sa bir
süre de olsa Milli E~itim Bakanl~~~n~~da üzerine almak gibi hareketleri ve siyasi partilerin kurultaylar~nda Atatürk'ün direktiflerini aç~klamada gösterdi~i çabalar, bu am~~m~z~n yeter nedenleri say~labilir.
Bilindi~i gibi her türlü e~itimin temelinde ki~inin ve içinde birlikte ya~ad~~~~ulusunun özel yat~nm~~vard~r. Bu, e~itimin ba~ta gelen
ko~uludur. Atatürk bu özel yat~nn~larla yüklü olarak dünyaya gelmi~~
ve ulusunun da kendisi gibi en zor ko~ullar alt~nda dahi güçlü olabilme niteli~ine inanm~~, dünya çap~nda bir liderdi. E~itim olay~n~n
kendisi ise ki~inin, de~er ta~~yan bir toplumda, de~er ta~~yan bir ~ahsiyet haline eri~mesi demekti ki Atatürk, ulusunu ve onun yeti~en
ku~aklar~n~~bu aç~dan güçlendiren bir e~itimci oldu~unu bütün dünyaya da kabul ettirmi~tir.
~uras~~bir gerçektir ki, Cumhuriyet e~itimi, O'nun öncülü~ünde
kazand~~~~bu yeni de~erleri Türk insan~na, Türk varl~~~na mal etme
sava~~n~n ve çabalar~n~n verimi olan bir e~itim dönemidir. O'nun
önderli~i kurtulu~~sava~lar~n~n felsefesinden ç~kard~~~~Türk e~itiminin
temel ilkelerini, önce konu~malar~~sonra bu ileklere uygun kanunlar~n
uygulanmalanm yerlerinde izlemesi, gerekti~inde tahta ba~~na ve
ö~retim kürsülerine ç~kmas~, kitaplar~n~~yaz~drmas~, hatta üzerlerinde
bizzat düzeltmeler yapmas~~suretiyle cereyan etmi~tir. Bunlar~, birbiri arkas~na izleyince Cumhuriyet e~itiminin, tarihi yönden bir devrim e~itimi oldu~u kadar yeti~en ku~aklar hesab~na bir e~itim devrimi
de oldu~u anla~~lacakt~r.
Osmanl~~devri e~itiminin aksakliklann~n ilerleme yolunda ne
kadar engelleyici oldu~unu ve yeni bir hukuk düzenine olan ihtiyac~~
Osmanl~~devri sonuna kadar inceleyen bir görü~ü de Bilim âleminde
tan~nm~~~bir eserden buraya aktar~yoruz 21:
21

Türkiye ö~retiminin durumu (sayfa
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W. Rein, E~itim Ansiklopedisi).
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"Türkiye, eski ve yeni ö~renim kurulu~lar~n~~birbirine dü~man
gibi bakan durumunun bir bütünlük haline getirilemeyi~inin bunal~m~n~~sürdürmektedir. Tamamen Ruhanilerin elinde olan eski ö~retim i~letmesi ( Medreseler) yan~nda yap~lan yeni ilâveler de benzeri
biçimde bir ö~retimi devam ettirmi~lerdir. 1846 dan bu yana —hiç
olmazsa ka~~t üzerinde— bat~l~~ örneklerine göre kurulmu~~olan umumi
ö~retim Kurumlar~, bu adla örgütlenen nezaretin gözetimini ve ruhani meslekten gelme olmayan bir zümrenin yürütümüne tâbi tutulmu~tur. Ancak, yabanc~~bir kurulu~~gibi yeteri kadar hazmedilmemesi
ve Ruhani zümrece pek benimsenmemesi yüzünden hükümetin deste~ine ve çabas~na ra~men uzun y~llar ba~ar~~gösterememi~tir.
Islam~n hemen bütün ülkelerinde oldu~u gibi Türkiye'de de,
Yeniça~'a kadar her türlü ö~retim hâkim karakteriyle dini nitelikteydi. Yani, ö~retim ve bilim dinin esaslar~na göre ele al~nm~~t~. Bunun
da ba~l~ca kayna~~~olan Kuran (Kelam-1 Kadim) Islam'~n bu kutsal
kitab~~ba~ka dillerc çevrilemezdi. Bu da Arapça metin halinde oldu~u
için, ana dili Arapça olmayan Türklerin de bu dili ö~renmelerini
gerektiriyordu. Böylece daha ba~lang~çta ilâhiyattan hareket ederek
Arap Filolojisini geli~tirdi. Ayr~ca Kuran, sadece din kitab~~de~il,
ayr~l zamanda hukuk kitab~~da oldu~u için, hukuk bilimi de fik~h
bilimi olarak ondan ç~kar~lmak yoluna gidildi. Felsefe de, öteki bilimler gibi Kur'ana dayanan bir do~rultuda kelam ilmi olarak mühimseniyordu. Böylece Islam bilim adamlar~, Arap Filolojisi, Islam
Hukuku; Kelam ve Tefsir üzerinde çal~~maya mecbur oluyorlard~.
Bununla beraber, Islam'~n (ilk yüzy~llarda) ilme kar~~~ dü~manl~k
gösterdi~i söylenemez. Tersine olarak, zaman~n ilmini de ö~renmek
hattâ Bat~'ya aktarmakta büyük bir anlay~~~göstermi~tir.
Ö~retim, ilk, orta ve yüksek olmak üzere ikiye bölünmü~tür.
Ilk kademeye mektep, ikincisine de Medrese denilmi~tir. Bunlar da
vak~flar yoluyla kurulup yürütülmü~~devlet büyüklerinden destek
görmü~, fakat Osmanl~~Imparatorlu~unda da görüldü~ü gibi, Ruhani
ba~~olarak ~eyh-ül-Islaml~~a ba~l~~ bulunmu~tur. Onun emrinde
bulunan ders vekaleti, dini ve ahlaki bir e~itimin temeli olarak
Kuran'~n okunmas~, ezberlenmesi ve ilmihal, yani dini bilgiler, ve
uygulamalar~~okulun esas dersleri say~lm~~t~r. 1846'ya kadar, Osmanl~~
Devleti Müslüman olmayan teb'amn ö~retimiyle bu yüzden ilgilenmemi~, bu i~~kendi dini cemaat te~kilat~na b~rakm~~t~r. Kendi umumi
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okullar~nda ise, hayat için ameli bir faide sa~lanmas~~hususunda pek
verimli olamam~~t~r 22 ."
16 Temmuz 1921 de Ankara'da toplanan ilk Maarif Kongresini
aç~~~nutkunun ba~~nda Türk Milli E~itiminin geçmi~~devirlerdeki bu
ac~kl~~durumunu Atatürk bir e~itim tarihçisi gibi yak~ndan izledi~ini
de göstermi~tir. Türk e~itimini ça~da~~düzeyine yükseltmek için
yap~lmas~~gerekenleri zaferden sonra Istanbul'a onu ziyaret için gelen
bir grup ö~retim heyetinin de kat~ld~~~~Bursa'da 1922 Eylülündeki
ikinci konu~mas~nda daha da geni~letmi~, bilimsel zihniyet ve ça~da~~
e~itim do~rultusunda de~erlendirmi~tir. Dil devriminin ilk belirtilerini kad~n ve erkek bütün vatanda~lar~ n e~it f~rsatlardan yararlanmalar~~gere~inin hattâ ö~retim birli~i kanunun ilk i~aretlerini de bu
konu~mada vermi~tir.
O'nun bu konu~mas~~ ki~ili~i ve o tarihi günlerin durumu yönünden de bir özellik ta~~r. Bir yanadan Büyk Zaferin parlak sonuçlar~n~n izlerinin üzerinde ta~~d~~~~tazeli~i, öte yandan 1919 May~s~ndan
bu yana sava~~boyunca ya~ad~~~~hasretli~ini dindirir gibi görünen
Istanbul ö~retmenlerinden bir grubun O'nu görme~e geli~leri belli
idi ki, Bursa konu~mas~nda Atatürk'ü ayr~ca etkilemi~ti: "~imdi kar~~n~zda içime dolan samimi' duyguyu müsaadenizle aç~kl~yay~m. isterdim ki
çocuk olay~n~~ve sizi ders vermekle ~~~k saçan çevrenizde bulunay~m, sizden
feyZ alay~m, siz beni yeti~tiresiniz. O zaman ulusum için daha faydal~~olurdum.
Ama ne çare ki art~k elde edilemeyecek bir iste~in kar~~s~nday~m. Bu ists~in
yerine ba~ka bir dilekte bulunaca~~m: Bugünün çocuklar~n~~yeti~tiriniz. Onlar~~
ülkeye, ulusa yararl~~insanlar yap~n~z. Bunu sizden bekliyorum 23 ."
Bu konu~madan ald~~~m~z yukar~daki cümleler O'nun ö~renme
tükenmezli~ini ve ö~retimcilere olan sayg~s~n~~oldu~u kadar Çanakkale Sava~lar~nda bir defa daha kurtard~~~~Istanbul'u özleyi~inin
belirtileri bu sat~rlar~n içtenli~inde yans~maktad~r. E~itim alan~nda
oldu~u kadar devrimlere tümü ile giri~me zaman~n~n geldi~ini de
anlatmas~~bak~m~ndan bu konu~man~n önemli gördü~ümüz pasajlar~n~~buraya al~yorum:
"Bayan Ö~retmenler Bay Ö~retmenler!
Belki de eski deyimle "muallime" demedi~im için beni hatal~~ say~yorsunuz. Ben dilimizde ta'i-tenis (di~ilik hemzesi) gibi yabanc~~ekler kullan~l22
23

Ad~~geçen eserden
Atatürk'ün 1922 - Eylül Bursa'da ö~retmenlere kar~~~yapt~~~~konu~madan.
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mas~n~n gerekli olmad~~~n~~ san~yorum. Evet, Bayan ve Bay Ö~retmenler"
diyerek anlatmak istedi~i dilin ar~nmas~na do~ru gidi~in bir ba~lang~c özelli~in
ta~~r.
"Bilirsiniz ki ulusumuz, u~rad~~~~sald~r~lardan ayd~nlar~n~n do~rulu~u
namusu, ulusu ve yurdu sevip kollayan çabalar~~ve hele günlük ç~karlar~~hiçe
sayan yüce duygulartyla kavu~abilmi~tir. Fakat bugün ula~t~~~m~z nokta, gerçek
kurtulu~~noktas~~ de~ildir. As~l kurtulu~, sosyal yap~daki hastal~~~~bulmak ve
iyile~tirme yollar~n~~aramakla elde edilir. Ancak bilimsel yol tutulmu~~olursa
sa~l~k gerçekle~ebilir Yoksa derme çatma tedbirlerle hastal~k hiç iyi edilemez
bir hale gelir. Bir sosyal toplumun eksikli~i ne olabilir? Ulusu ulus yapan,
ilerleten ve geli~tiren güçler vard~r: Dü~ünce güçleri, sosyal güçler. . . .
Dü~ünceler anlams~z, faydas~z, akla s~~maz saçmalarla dolu olursa o
dü~ünceler hastal~kl~d~r. Bir de sosyal ya~ay~~~ak~ldan, mant~ktan uzak faydas~z,
zararl~~ bir tak~m görmek ve geleneklerle dopdolu olursa bu ya~ama say~lmaz.
~yiniyet, feragat gereklidir ama, bunlar~n yan~nda bilgi de teknik de gereklidir.
Bunlar~n olu~ma çevresi ise oku/dur. Okul ad~n~~hep birlikte sayg~~duyarak,
kutlayarak ayakta anal~ m 24 ."
Konu~mas~n~ n bu cümlesini bitirince dinleyenlerin hepsi aya~a
kalkarak O'nun i~aretini verdi~i ihtiram duru~unda bulunmakta
gecikmediler. Bu cümlelerde Atatürk'ün okula ve ö~retmene verdi~i
önem bir bayrak gibi gösterilmi~tir. Ayr~ca sosyal güçler ve dü~ünce
güçleri için de besledi~i içten ilgileri (zaferin kazan~lmas~ndaki s~rr~n
kullan~lmas~na kadar götürdükten sonra "ulusumuzun siyasal, sosyal
ya~am~nda da ulusumuzun dü~ünce e~itiminde de rehberimizin bilgi
ve teknik olaca~~n~" söylemi~~ve "Türk ulusunun sanat~, ekonomisi, ~iir
ve edebiyat~~bütün ince güzellikleriyle belirip geli~ecektir" diyerek) bundan
sonra tutulacak yolu göstermi~tir.
Bu yolu bir çe~it direktif niteli~inde olan a~a~~daki sözleriyle
daha da kuvvetlendirmi~tir:
Bayanlar, Baylar! Cklemiz içinde uygar dü~üncelerin, ça~da~~ileriliklerin
vakit kaybetmeksizin yay~lmas~~ve geli~mesi zaruridir. O~retmenlerimiz, ozanlar~m~z, yazarlar~m~z ulusa geçmi~~y~k~l~~~günlerini, bunun gerçek nedenlerini
anlatacaklard~r. Bu kara günlerin geri dönmemesi için yeryüzünde uygar ve
ça~da~~bir Türkiye'nin varl~~~n~~ tan~mak istemeyenlere onu tan~tmak zorunda
oldu~umuzu hat~rlatacaklard~r. Görülüyor ki en önemli ve verimli ödevlerimiz
24
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ö~retim ve e~itim i~leridir. Bu i~lerde ne yap~p yap~p ba~ar~ya ula~mam~z
gerekir. Bir ulusun gerçek kurtulu~u ancak bu yoldad~r. Bu zaferin sa~lanmas~~
için hepimizin bir vücüt gibi belirli bir program üzerinde çal~~mam~z gerekmektedir. Bence bu programdan beklenen iki ~ey vard~r:
I- Toplum ya~ay~~~ m~z~n ihtiyaçlar~na uygunluk.
2- Ça~~m~z~n getirdi~i ve gerektirdi~i gerçeklere uygunluk.
"Gözlerimi zi kapay~ p herkesten ayr~~ ve dünyadan uzak ya~ad~~~m~z~~
dü~ünemeyiz. Ülkemizi bir çenber içine al~ p dünya ile ilgisiz ya~ayamayiz.
~leri ve uygar bir ulus olarak ça~da~~uygarl~k alan~n~n ortas~nda ya~ayaca~~z.
Bu ya~ama da ancak bilgi ile teknik ile olur. Bilgi ve teknik nerede ise oradan
alaca~~ z. Ulusun her bireyinin ayr~~ayrz kafas~na koyaca~~z. Bilgi ve teknik
için ba~ka ko~ul yoktur."
Bu sözleriyle Atatürk dünyaya aç~lan bir do~rultuyu yani ça~da~~uygarl~k
halkas~na faal bir biçimde kat~lmay~~içtenlikle benimsedi~ini ve ulusca bu
yoldaki çabalara sar~lmad~kça yerimizde sayaca'~~m~z~~ da, hattâ
"yerinde duran bir ~eyin ise geriye gidiyor demektir" sözü ile aç~kça
ifade etmi~ tir. Bu suretle Atatürk e~itimi yaln~zca milli s~n~rlar içinde
dönüp dola~t~ rmakla yetinmeyip tüm dünyaya çevrilen yüzü ile de
de~erlendirerek geni~letmi~tir.
Atatürk'ün Bursa nutkunun bu bölümü Osmanl~~devletinin ilk
kurulu~undaki ba~ kentinde ve o y~llardaki geli~menin Istanbul'un
fethine ve ötesine kadar uzanan ilerleme devresinin s~n~rlar~n~~bundan
sonraki gerileme ve çökme devirlerinin nedenlerini de bir arada göstermesi bak~m~ndan ayr~ca önemli say~lmas~~gerekir. Nitekim bu
önem bu muhtevas~ yla Büyük Millet Meclisinde yapt~~~~bir konu~mada hemen hemen ayr~l anlamda ve kuvvetle tekrarlanm~~~ve Cumhuriyet e~itiminin ilk temel direktifleri halinde güçlendirilmi~tir.
Bursa konu~mas~n~n ba~ka bir önemi de Osmanl~~devletinin gerileme
ve çökme durumunun vard~~~~sonuç bir yok olma derecesine kadar
geldi~i için ondan art~k fayda beklemenin de bo~una olaca~~na i~aret
etmesi ve siyaset alan~nda yap~ lacak büyük devrimlerin ilk i~aretini
de ö~retmenlere kar~~~yapt~~~~bu konu~ mada kesinlikle ortaya koymas~d~r. Bilindi~i gibi bu durumu son yüzy~llar~ n siyaset adamlar~~
"Bosfor'un hasta adam~" diye tammlad~klar~~ve onun miras~n~~payla~maga giri~ tikleri dönemdir. Osmanl~~hanedan~= yurdu i~gale ba~layan dü~man kuvvetleriyle i~birli~i yapmas~~suretiyle ulusal davam~za h~ yanet etmesi ise bu yarg~n~n yürürlü~e konmas~ru gerektir-
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mi~ tir. Bu nedenledir ki Atatürk konu~mas~n~n sonlar~na do~ru
"A~a~~l~k ç~karlar~~için, kendi ki~iliklerini korumak için ülkenin ba~~ms~zl~~~n~~
ve ulusun özgürlü~ünü dü~mana pe~ke~~çekmekte sak~nca görmeyen ba~~ms~zl~~~~
yok edecek hükümlerle dolu Sevr andla~mas~n~~kabulden çekinmeyen sultanlar~n
bu davran~~lar~n~~Türk ulusu art~ k bir daha görmeyecek, ancak tarihte okuyup
ibret alacakt~r 25." sözleriyle padi~ahl~~~n ve arkas~ndan hilâfetin sürdürülmesine yer kalmad~~~~gerçe~ini ilân etmi~tir. Gene e~itim ordusuna dönerek
konu~mas~n~~"Ordular~m~z~n kazand~~~~zafer sizin e~itim ordular~n~z~n zaferi
için bir yol haz~rlad~. Gerçek zaferi ise siz kazanacak, siz koruyaup sürdüreceksiniz. Bunu ba~araca~~n~zdan ~üphem yoktur." sözleri ile bitirmi~tir.
Bu toplant~ya Istanbul'dan kat~lan ö~retmenlerin kendisine yukar~da da
belirtti~imiz gibi duyguland~rmas~~nedeniyle "Getirdi~iniz selâmlar~~ bütün
ulusa ula~t~raca~~z. Benim de sizden iste~im odur ki, oradaki karde~lerimize
selâmlar~m~z~~götürünüz. Istanbul'un tarihi, Istanbul'da ya~ayan öztürklerin
gönlündeki, vicdan~ ndaki isetklere uygun olarak belirip parlayacakt~r."
Ibrahim Alâeddin Gövsa, Büyük Zafer'den sonra, Ona ö~retmen arkada~lar~n~n ve ö~rencilerinin ~ükran duygular~n~~iletmek için
bir kafilenin ba~~nda Bursa'ya gitmi~lerdi. Bu seyahatin manas~m ve
Atatürk'le bir arada bulunman~n insana verdi~i gücü, Istanbul
Ö~retmen Okulu'nun o zamanki müdürü, "Küçük E~itimciler, Büyük
E~itimcinin Huzurunda" ba~l~kl~~ bir yaz~s~nda ~öyle anlat~yor 26 :
"Müessesemiz, bu ders y~l~na en canl~~ve heyecanl~~bir ders ile
ba~lam~~~oluyor. Ö~retmen adaylar~, küçük e~itimciler, milletin en
büyük e~itimcisi ile temas ettiler ve idealin iksirini kayna~~ndan içtiler."
24 Eylül Per~ embe günü Bursa'ya giden 45 ö~renci idare kadrosundan 6 ki~i, Istanbul'un Erkek Ö~retmen Okulu'nun ufak bir ~ükran hat~ras~~olarak, Gazi Mustafa Kemal'e, resim dersli~inden seçilmi~~
bir koleksiyon, el i~leri dersli~inden yap~lm~~~iki vazo, bir silâh armas~,
bir tabura ve tahnit dersli~inden de ipek böce~inin geli~me safhalar~n~~
gösteren bir tablo sundular.
25 Eylül Cuma günü saat 6,5 da Istanbul Ö~retmen Okulu heyeti Gazi taraf~ ndan kabul edildi. Müessesenin, hayat~, çal~~malar~~
ve çe~itli derslerin konular~~ve ö~retmenleri üzerindeki sorularla yak~ndan ilgilendiler. Ayn~~gece, ö~rencilerin, Bursa Muallimler Birli~i
salonunda haz~rlad~klar~~müsamereye Gazi ~eref verdi. Istiklâl
26
28

Atatürk'ün ad~~geçen konu~mas~ ndan 1922 Eylül.
Tedrisat-~~iptidaiye Mecmuas~ , Eylül - Ekim No. 68.
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Mar~~, Ö~retmen Okulu Mar~~~söylendikten sonra, Okulun Müdürü
Ibrahim Alâeddin (Gövsa) ~u konu~may~~yapt~ :
"Bu gece, bir insan için mukadder olabilecek saadetlerin en
büyü~ünü idrak ediyoruz. Biz Istanbul Muallim Mektebi Heyeti,
Ö~rencilerimizi buraya getirirken dü~ündük ki, Büyük Gazi'mizin
pek kudretli bir ~ahsiyeti var. Ona temas eden herkes, güne~ten ayr~lm~~~bir
parça gibi senelerce bir karanl~~~~ayd~ nlatmaya yetecek bir iman gücü kazan~r.
Gelecek ku~aklar~ n huzuruna ç~ kacak olan bu ö~retmen adaylar~~
Büyük Gazi'mizden ald~klar~~nuru, gelecek nesillere ula~t~ racaklard~r.
Gazi Pa~a, bir okul müsameresini te~ rif buyurmak suretiyle yeni bir
büyüklük gösterdiler. Müsamere, yaz~k ki pek nâçizdir. Fakat ~u
içtima~n en büyük ~iiri ve en büyük güzelli~i burada Gazi Pa~a hazretlerinin
isbat-~~vücut etmi~~bulunmalar~d~r."
Ba~lar~ nda müdürleri oldu~u halde Istanbul'dan gelen ö~retmen
adaylar~, Gazi'nin gösterdi~i arzu üzerine, Bursa ö~retmenlerinin ertesi
ak~am için haz~rlad~ klar~~müsamereye de kat~ lmak üzere bir gün
daha Bursa'da kald~lar ve o gece, ö~rencilerin ba~ ta zeybek olmak
üzere, oynad~klar~~milli oyunlar, Gazi Pa~a taraf~ndan defalarca
tekrar ettirildi. Ve gençlere iltifat ettiler.
Tan~nm~~~ e~itimci, Fikret'in a~iyan'~ndan sonra bir daha kar~~la~maktan edindi~i izlenimlerini, Gazi'nin daha devrimlere giri~meden önceki görünü~üne de~inen karakter çizgilerini bak~ n nas~l
belirtiyor:
"Gazi Pa~a, vasat~~biraz tecavüz eden mutedil ve mütenasip bir
kametin üstünde, geni~~omuzlarla ve vüs'atli bir gö~üsle heykeli
(heykel gibi) bir endam ta~~yor. Bu heybetli heykele alt~n sar~s~~saçlarla, e~ya ve hâdiselerin ruhuna nüfuz eder gibi bakan gök mavisi
gözlerle, tunç salabetini veren adali bir sima ile cidden mümtaz (üstün)
bir ba~, riyaset ediyor. Belli ki, O ba~, yaln~z Mustafa Kemal'in de~il,
bütün Türklerin ba~~d~r ve milletin zekâ ve irade kudretleri orada toplanm~~t~r."
"Muhtelif konular hakk~ nda konu~tu~u zaman inan~yorsunuz ki:
Çanakkale'nin istikbalini Anafartalar'dan, Izmir'in ve Türkiye'nin,
kurtulu~unun Dumlup~ nar'dan sezen o, e~siz kahraman yaln~z bir
askeri deha de~ildir. Milli hayat~ n, iktisadi ve içtimai safhalar~, medeni
ve asri dünyan~ n hakiki ve gerçek ihtiyaçlar~~onun kudretli görü~ü önünde billurla~m~~~ve apaç~k bir halde duruyor." "F~tratm bir çok bedayii (güzel-
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likleri) vard~ r. Fakat ~üphe yok ki mükemmel bir insan bütün o bedayiin fevkinde (üstünde) bir ~aheserdir. ~u hükme tam bir kanaatle
i~tirak etmek için büyük Gazi'nin huzurunda bir an bulunmak
yeter 27 ."
Gazi Mustafa Kemal'in, Bursa ö~retmenleriyle ve daha önce
Mart 1922 de daha Cumhurba~kan~~olmadan, Büyük Millet Meclisindeki seneba~~~nutkunda e~itim ve ö~retim usulünün amen ve
tatbiki (pratik ve uygulamal~) olmas~~yani yararl~~ve fayda sa~liyaca~~, bir kelime ile pragmatik olmas~~anlay~~iyle de uyulmas~n~n ~art
oldu~unu ileri sürmesi ise, Türk e~itiminin modernle~mesinde büyük
rol oynam~~t~r. Ba~l~ba~~na bir konu olan iktisadi hayat~n geli~mesi
ve milli iktisad~n kurulabilmesi olanaklar~n~n elde edilebilmesinin de
ilk haz~rl~ klar~n~~te~kil etmi~tir. Bu öylesine, bir farkt~r ki, Cumhuriyet
maarifinden önceki devirlerde (k~z ve erkek) bu iki basit hizmet
okulunun ileri gitmeyen bir ö~retim d~~~nda, lonca devrinden kalma,
ç~rakl~k kurslar~~seviyesinde kalm~~t~. Maddi hayata hâkim olman~n
gücünü kazand~racak olan, böyle bir ö~retim ve e~itim, ilk i~aretlerini
Gazi Mustafa Kemal'in Sakarya Sava~~~arifesi konu~malar~ndan ba~l~yarak izlemek mümkündür. Hattâ bu alanda da Gazi Mustafa
Kemal'in, sadece, yön vermekte de~il, do~rudan do~ruya bu müesseselerin çabalar~n~~ve ba~ar~lar~n~~kontrol etmede, ne kadar titiz oldu~unu görmemek mümkün de~ildir 28.
Me~rutiyet devri maarifinin merkez örgütlerine yani Maarif
Nezaretinde bir meslek ö~retimi, bir teknik ö~retim müdürlü~ü olmad~~~~halde dikkati çeken bir örnek olarak ~zmir Sanat okulunun
Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk y~l~ndan ba~layarak, üç y~l
üstüste görme~e gitmi~~ve her defas~nda da intibalarm~~ve direktiflerini günü gününe tesbit etmi~tir. Bütün seyahatlerindeki konu~malar~~
da izlenince görülür ki, gitti~i yerdeki toplu konu~malar~n~n birini
ö~retmenlerle ve onlar~n çal~~t~klar~~okullarda yapm~~t~r.
~zmir Sanat Okulu'nu ~~3 ~ubat 1923 de gördü~ü zaman, Okulun
defterine ~unlar~~yazm~~t~r:
27 Maarif Vekâleti Mecmuas~, sayfa: 147. 16 Nisan 1927. Resmi Ceride.
Ikinci intihap devresi, dördüncü toplant~~ve zapt~.
28 Konya'da 3.IV.1922 de Nalband Okulunun diploma töreninde yapt~~~~
k~sa bir konu~mas~nda da Mustafa Kemal, onlar~n çabalar~n~~ve emeklerini övmekten ayr~~bir zevk duymu~tur. Babal~k Say~ : 363. Söylev ve Demeçler.
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"Izmir Sanatlar Mektebi tarih-i ihyas~ndan (yeniden canland~r~lmas~ndan) henüz iki ay geçmi~~olmakla beraber, çok ümit ve
itminan (güven) veren bir mahiyet (nitelik) gösteriyor. Müdür ve
Muallimleri yeni Türkiye Devletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini ve
hükümetini bütün manasiyle, bütün yeni emelleri ile ian~tm~~t~. Bu, çok memnuniyeti mucibtir. Ancak böyle zihniyetlerin terbiye ve talimi (e~itimi
ve ö~retimi) içinde, talebelik halini ve mesaisini (çal~~malar~n~) görmekten mütehass~l (do~an) ne~'e ve sürûr (sevinç) ile mali (dolu)
dakikalar geçirdi~im Izmir Sanatlar Mektebi 31 sene zarf~nda ~~oo
sanatkâr yeti~tirmi~~(tahkik neticesi takribi) (yakla~~k olarak) kâfi
de~ildir. Her sene ~~oo talebe yeti~tirseydi 3000 i mütecaviz (a~an)
sanatkâra malik olacakt~k." Yeni Türkiye Devleti" ~zmir Sanat Mektebinden bu nisbette sanatkâr ister. Çok himmet, çok gayret ve çok dikkat liiz~ md~r.
Vas~l olma~a mecbur bulundu~umuz seviyeye bugünkü kadar uzak kal~~~m~z~n
mühim sebeplerinden biri sanata ve sanatkârl~~a lây~k oldu~u derecede ehemmiyet verilmemi~~olmas~d~r."
13 ~ubat 1339 (1923) Gazi Mustafa Kemal ertesi y~l 16 Ocak
1340 (1924) de geli~inde de ~unlar~~yazm~~ : "On bir ay evvel mektebi
ziyaret etmi~tim. O zamanki me~hudat~mla bugün gördüklerim aras~nda mühim, müsbet farklar vard~r. Çal~~~l~yor, mesai ümitbah~~
(ümit verici) noktaya müteveccih (yönelmi~) ~ayan-~~memnuniyet
bir surette yürüyor. Türkiye Cumhuriyeti bu sanat mekteplerinin tam inki~af~na çok muhtaçt~r, mensuplar~n~n daima bu hakikati, bu ciddi ihtiyac~~
nazar-~~dikkatte (gözönünde) bulundurmalar~n~~bu vesile ile de hat~rlat~r~ m. Gazi M. Kema129.
Ertesi y~l, —14 Ekim 1925— geli~inde Gazi, miladi y~l~n~~kullan~yor.
"Bu defaki ziyaretimde daha çok memnun oldum. Her sene
biraz daha terakki var. Daha çok lâz~ m. Gazi M. Kemal.
Alt~n~~çizdi~i sat~rlarda ise, Mustafa Kemal, bir sanat okulunda
dahi her ~eyden önce, Yeni Türkiye Devletinin temel anlay~~~n~n
eserlerini görmek istiyor ve gene görülüyor ki, sürekli alâka ve takip,
i~in tamamlanmas~~için ba~~ ~art~~Mustafa Kemal, bütün ö~retim ve
e~itim alan~nda sadece ilkelerinin tesbitinde de~il, onlar~n uygulan29
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malar~ nda da örnek bir dikkatle göstermi~tir. Bu ilgi, üniversiteden 3°
tâ, Konya'daki askeri bir nalbant okuluna kadar izlenebilecek zenginliktedir.
Cumhuriyet maarifinin, Istanbul'un dü~man i~galinden kurtar~lmas~ndan sonra, Maarif Vekilli~i te~kilat~na eklenebilen (çünkü
Anadolu'da o zaman bir tek yüksek okul yoktu) (H. R. Ö.). Yüksek
ö~retim Dairesinin bir ~ubesi Mesleki Ö~retim Müdürlü~ü olarak
adland~r~lm~~, bu Müdürlük daha sonra 1927 y~l~nda Umum Müdürlük, 1933 y~l~ nda da Meselki ve Teknik Ö~retim Genel Müdürlü~ü
ve nihayet Teknik Ö~retim Müste~arl~~~~seviyesine yükseltilmi~. Bu
i~lere ba~ larken, önce eserleri ile tan~nm~~~fizik hocas~~Müste~arl~k,
Merkez Bankas~~Genel Müdürlü~ü ve Milletvekilli~i yapm~~~olan
Kemal Zaim Sunel, ondan sonra da Rü~ tü Uzel Teknik Ö~retimin
ba~~na getirilmi~~ve dünyaca tan~nan, Belçika% O. Boiz'in 1926 sonlar~nda Türkiye'ye ça~r~larak verdi~i proje ve raporlar~~de~erlendirme
görevini de bu iki meslek e~itimcimiz yürütmü~lerdir. Bu yönden,
ö~üt olarak ve i~~olarak Cumhuriyet maarifin, geçmi~~devirlerin maarifinder~~farklar~~ arand~~~~zaman ba~ta bu yeni ilave görev gelir ki,
bu da, Gazi Mustafa Kemal'in bilimci oldu~u kadar ak~lc~~ve realist
görü~lerini ortaya koymas~ndan bu yana verdi~imiz örneklerde de
gösterildi~i gibi hareket h~z~~kazanm~~t~r.
Bu vesile ile Say~n Kemal Zaim Sunel'in bir muht~ras~ndan
birkaç cümleyi buraya aksettirmeyi yerinde buluyoruz:
Gazi Mustafa Kemal'in konu~malarinda ileri sürülen amen
ve i~e yarar bilgilerin ve hünerlerin kazand~ r~lmas~~ve böylece memleketin iktisadi hayat~na güç kat~lmas~~fikri, meslek ve teknik ö~retimin do~rudan do~ruya ve bütün icaplar~~ile benimsiyece~i bir saha
olmakta da ileri olarak, bu görü~~yeni ilkö~retim programlar~ndan
ba~l~yarak, "~~~Prensibi" ve i~~esaslar~na uygun ö~retim biçiminde ö~retim
programlar~n~n ba~~nda yer alm~~t~r 31.
30 Exil-u Bildungshilfe Horst Widmann Prof. Dr. 1933 ten sonra Türkiye'ye
s~~~nan Alman ilim adamlar~n~n serüveni ve Türkiye Üniversitesindeki çal~~malar~n~~ inceleyen bu ciddi ara~t~rma eserinde Dr. Re~it Galip'in Üniversite ~slahati
ile ilgili sözle~menin as~llar~. Dr. Schvartz beyanlar~na dayan~larak Maarif Vekili
Re~it Galib'in Gazi ile yapt~~~~temas ve konu~malar ünlü cerrah. Sauerbruch'ün
Ba~vekil ~smet Pa~a ile temaslar~~ve önerileri dikkat çekicidir.
31 Maarif vekâleti mecmuas~~ Say~ : 13 - 14, sh. 447 .ve 1926 ilkokul programlar~n ilk cümlesi.
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Böylece ö~retim, orta ça~dan beri süregelen ezbercilik ve basma
kal~pç~l~ ktan da kurtar~lm~~~olacakt~. Bütün ö~retim alan~~ için bir
metod anlay~~~~halinde benimsenen bu yeni görü~, ça~da~~e~itimin
özellikle Birinci Dünya Sava~~ ndan sonra ileri ülkelerin hepsinde
de~er bulmu~, nihayet endüstri devriminin ve teknik dünyan~n da
do~al bir basama~~~olmu~ tur. Gazi Mustafa Kemal'in, bugünkü
teknik ba~ar~lara ~~~ k tutan bir istikamette ö~retimin geli~tirilmesini,
nerede ise, 50 y~ l öncesinden Türkiye için de benimsenmesini istemesi,
uza~~~ve ileriyi görü~ ün ayni alanda yeni bir belgesini verdi~i gibi,
onun kamu hizmetlerine sadece kumandan olarak bakmad~~~n~~ da
gösterir.
Kabul etmek laz~md~ r ki, uzun yüzy~ llar, sadece toprak kültürü
el sanatlar~~ve meharetleri devresinden kalm~~~olan Türkiyemiz için,
bu alandaki kurulu~ lar ve onlar~~yürütenlerin bilgisi ve görgüsü
pek iptidal olacakt~ . Bu nedenledir ki Cumhuriyet Türkiyesi'nin i~~
ve meslek hayat~~ile ilgili ö~retim ve e~itim problemlerini ele almakta,
uzmanlann k~lavuzlu~una ihtiyaç vard~ . Bunu daha Bursa'daki
konu~mas~~ile, dünya ile irtibat~m~z~~kurmal~y~ z. Gözlerimizi dünyaya
çevirmeliyiz, diyen Gazi Mustafa Kemal, mesuliyet ta~~yanlara hat~ rlatm~~~oluyordu. i~te bu hayati davran~~~ n verimli olabilmesi için
bat~da bu ö~retimi organize etmi~~ve yürütmü~~uzmanlardan yararlanmak yoluna gidilmi~~ve Almanya'dan Dr. Kühne, ve Belçika'll
meslek ö~retimi umum müdürü Omer Boyse memleketimize davet
edilmi~ tir. Her ikisi de, memleketlerinde birinci planda bu i~lerle
u~ra~m~~~ve eserleri dünyaca tan~nm~~~ki~ilerdi 32. "üst taraf~~için, yani
öteki yabanc~~uzmanlar için —Güzel Sanatlar hareketinin ve operan~n
kurulu~ u hariç— lüzumlu veya lüzumsuz idi kabilinden sözler söylenebilir. Fakat i~aret etti~imiz bu konularda durumumuz, böyle bir
rehberli~e muhtaçt~.
Bu durumu, mesleki ö~retim hakk~nda bir muht~ra haz~ rl~yan o
devrin yüksek ö~retim Umum Müdürü Say~ n Kemal Zaim Sunel,
konuyu her yönü ile bu muht~ ras~nda ele al~ rken, raporuna: "Milletimiz, Büyük rehberi Gazi Hazretlerinin idaresi alt~nda, astrlardan beri kay32 Ömer Boyse. Birle~ik Amerika'n~n teknik ö~retimi hakk~ nda üç büyük
cilt halindeki eseri (Umumi ve Ali Amerika Terbiye Usulleri) ad~~ alt~nda Dr.
Abdullah Cevdet Karl~da~~taraf~ ndan dilimize çevrilmi~~ve Milli E~itim Bakanl~~~nca bas~lm~~t~r. Her iki uzman~n, raporlar~~ da Türkçe olarak bütün ayr~nt~ lar~~
ile bas~lm~~t~r. Maarif Vekaleti dergilerinde özel bask~~ olarak. (H. R. O.).
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betmi~~bulundu~u siyasi istiklâlini elde etmi~~bulunuyor. ~imdi mütevali (birbir
arkas~~ s~ra) sabva~lar~n, memleketimizin iktisadi bünyesinde tevlit etti~i
(meydana getirdi~i) sars~nt~lar~n âsar~n~~(eserlerini) tamir etmek ve memleketimize iktisadi istiklâlini (ekonomik ba~~ms~zl~~~ ) te'min ederek refah ve
tekâmül vadisinde l(y~k oldu~u istiklâli haz~rlamak için mücahedeye, sava~a
girmek lâz~md~r." dedikten sonra, bu yeni sistemin esas çizgilerini
aç~klama~a giri~mi~~ve ilk i~~olarak o zaman~n Ankara'y~~mesleki ve
teknik ö~retim için memleketin dima~~~ve ~~~ k merkezi haline getirme
plan~~içinde, iki önemli müessesenin kurulu~unu ileri sürmü~tür.
Bunlardan biri:
"Gazi Mustafa Kemal I~~Darülfünunu (Üniversitesi) dir. I~~Darülfünunu ~~ oo ö~renci alabilecek 33 ve tam rand~manla i~leme~e
ba~lad~~~~zaman y~lda 240 kalifiye i~çi, 50 teknisyen, 20 ö~retmen
ve ~~o uzman yeti~tirilecektir 34. Bu müessese modern bütün vas~talarla donat~lacak, te~kilat~~itibariyle de en son mükemmelli~i gösterecektir. Ayr~ca memlekette mevcut di~er sanat müesseselerinin say~s~n~, eserlerini, izliyen bir teknoloji müzesi, zengince bir kitapl~~~,
ara~t~rma Laboratuvarlar~~ve çe~itli koleksiyonlar~~olacakt~ r 33.
Bu ad~~ile kurulamam~~~ olan bu i~~Üniversitesinin eksikli~ini
Istanbul Teknik Üniversitesi haline getirilen ilk Yüksek Mühendislik
Okulu ve Teknik Okullar, ve nihayet Orta Do~u Teknik Üniversitesi'nin kurulu~u bu alanda daha o zaman ba~lanmas~n~~öngören bir
davran~~~ n geciktirilmi~~olmas~n~n bo~lu~unu bir dereceye kadar
gidermi~lerse de, konunun dü~ünülen, mükemmelli~ine hala kavu~turulamam~~~oldu~u da bir gerçektir. Özel paral~~yüksek okullar~n,
meslek alan~ndakilerden ba~lam~~~ve k~sa zamanda üremi~~olmas~~da
bu bo~lu~u bir daha ortaya koymaktad~r.
Gazi Mustafa Kemal'in i~~e~itimi üzerindeki teorilerinin ve kad~n erkek vatanda~lara e~it ö~retim f~rsat~~isteyen do~rultusunda hareket
h~z~~kazanan müesseseler için, Gazi Mustafa Kemal I~~Darülfünundan
sonra yap~lm~~~ikinci teklif ise, "K~z Enstitüsü" nün kurulu~udur.
"Ismet Pa~a K~z Enstitüsü" nün kurulu~u bu teoriden ç~km~~t~r.
55 Maarif Vekâleti Mecmuas~. Kemal Zaim Sunel. Mesleki tedrisat hakk~ nda
muht~ralar. Sahife: 447.
34 O tarihe göre 1927 - 1928 lerde.
35 Etrafl~~ bilgi için Maarif Vekâleti Mecmuas~'n~n 13 ve 14. say~lar~na ba~vurulabilir.
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Kemal Zaim Sunel, muht~ras~nda, bu iki yeni kurulu~~teorisi için,
~u tan~mlamay~~yapmaktad~r:
"~~~Darülfünunu erkekler hakk~nda ne ise, K~z Enstitüsü de k~zlar
hakk~nda o olacakt~r."
Ilâve etmek isteriz ki sonradan, Vilayet merkezlerine, hattâ baz~~
büyücek kazalara kadar götürürken bu ikinci kurulu~lar~n, ak~am
kurslar~~dahil, kad~n i~~ve meslek hayat~ndan, verimli etkilerinden
ba~ka, k~yafet kanunu ve insan gibi ya~ama yolunda devrimci davran~~lara ve kad~n hayat~~inki~âfma da büyük hizmetleri olmu~tur.
Böylece e~itim görevinin kapsam~n~n bu anlay~~~ile geni~letilmi~~ve
bilimsel, disiplinin rehberli~ine önem verilmi~tir. Ve hepsi de söyleni~~
tarihlerine ve yerlerine göre ayr~~bir mana ta~~m~~t~r ki hepsinin kesi~ti~i mihver Türk e~itiminin millile~mesi, modernle~mesi, demokratla~mas~~
ve laikle~mesi gibi ça~da~~e~itimlerin düzeyine ula~mas~mn da birle~tirilmi~~olmas~d~r.
Bilimin önemi ve bilimsel kurulu~lar
~imdi, e~itim görü~lerini, temel felsefesi ile belirten bu konu~malar~n Samsun Istiklâl Ticaret Okulunda söylenmi~~olan~~ da karakteristik çizgileri ile inceliyelim:
Asl~nda Mustafa Kemal'in bütün konu~malar~n~n ~~~~~~ alt~nda
geni~~bir haz~rl~k faaliyetinin ve harekete geçi~~hamlelerinin, Cumhuriyetin ilan~~ile h~zland~~~~ve onun, yak~n dikkat ve ilgisi ile yolunu
ald~~~~görülür.
Gazi Mustafa Kemal esash konu~malar~ndan bir ba~kas~na 22.IX.
1924 deki Samsun konu~mas~~ise ~öyle ba~l~yor:
"Hayatta her ~ey için, uygarl~k için, ba~ar~~için en hakiki mür~it, (en
gerçek uyar~c~) ilimdir, (bilimdir) 36 , tekniktir. Bilimin, teknik d~~~nda
bir uyar~c~~aramak dengesizliktir. Cehalettir, gaflettir. Bilimin ve
tekni~in ya~ad~~~m~z hergün nas~l olgunla~~p geli~ti~ini kavramak
ve ilerlemelerini gözden kaç~rmamak Ankara dahil, Anadolu'da da
gereklidir. Atatürk'ün bu sözleri söyledi~i zaman bu uyar~ya cevap
verecek olan bilim merkezlerinden bir tekinin dahi Anadolu'da olmad~~~n~~dü~ünecek olursak, i~e nereden ve nas~l ba~lanmas~~gerekti~ini belirtti~i nedenleri ile bir arada kavram~~~olur" I~te bu neden* Bu sözü D. T. C. Fakültesinin ön cephesinde yaz~l~d~r.

CUMHURIYET E~ITIMINE GEÇI~TE ATATÜRK'ÜN ETKISI

1051

ledir ki Atatürk hemen Cumhuriyetle ba~latt~~~~e~itim reformlar~n~n
ilk kademelerini yeni düzenine koydurur koydurmaz, ça~da~~bir
Üniversite olmaktan çok bir seviyede kalm~~~olan ~stanbul Darülfünunun ~slah~n~, Maarif Vekili Doktor Re~ it Galib'e vazife olarak vermi~, Ankara Üniversitesinin kurulu~una giri~mi~~ve Do~u Anadolu
için de Van'da bir bilim merkezi'nin temellerinin at~lmas~n~, zaman~n
Maarif Vekili Saffet Ar~ kan'a vazife olarak vermi~tir. Ne var ki, Atatürk'ün ölümünden sonra, bu h~ z, onun ölçülerine göre geli~tirilememi~, hattâ bu üniversite için haz~ rlanan ilk rapor, —ta~~d~~~~güçlükler gibi nedenler dahil— ortadan kaybolmu~tur. Ve yeri de onun
seçi~i gibi olamam~~t~r.
Ad~~geçen Samsun konu~mas~ nda Mustafa Kemal, dünyan~n
geli~me devrini ve bu konu~mas~~s~ras~nda kar~~la~t~~~~eski ö~retmenin
~ahs~nda e~itimin de~erini de ~öyle aç~klam~~t~r:
"— Gerçi biz, belki de burada bulunanlar~ n hepsi dünyaya geldimi~iz
zaman, bu topraklar üzerinde ya~ayanlarla beraber kahredici bir istibdad~n
pençesinde idik. A~~zlar kilitlenmi~~gibi idi. Muallimler ve Mürebbiler, yaln~z
bir noktay~~dima~lara yerle~tirmeye mecbur tutulmakta idi. Benili~ini, her~eyini unutarak, bir heyulâya boyun e~mek, onun kulu kölesi olmak. ."
Gazi Mustafa Kemal, bu sözleri, 1924 Eylülünde Samsun'da ~stiklâ1 Ticaret Okulunda onuruna verilen bir çay ziyafetinde ö~retmenlere yapt~~~~tarihi konu~mas~nda söylemi~ti:
"— Benden önce konu~an arkada~lar~m~ zdan biri, bana nereden ilham ve
güç ald~~~n~z sordu. Bu soruya k~sa bir kar~~l~k vermi~~olmak için diyebilirim
ki, biz bugünkü ~yan~kl~~~m~z~~düne, geçmi~e borçluyuz. Babalar~m~z~n, analar~m~z~n, yeti~tiricilerimi zin ruhlar~m~zda ve kafalar~m~ zda verimli etkileri
vard~r. Hat~rlatmak lâz~md~r ki, o bask~~ alt~nda dahi, bizi bugün için yeti~tirmeye çal~~an hakiki fedakar Muallimler ve mürebbiler eksik olmam~~t~r.
Onlar~n ~imdi burada ( dinleyiciler aras~nda) bir tat-~~ âllye (yüksek bir
ki~iye) tesadüf ettim. O, benim rü~tiye birinci s~n~finda muallimim idi *. Bana
henüz temel bilgileri ö~retirken istikbal için ilk fikirleri de vermi~ti. . 31"
sözünü
*BIR NOTUMUZ: Atatürk'ün ö~retmeni için kulland~~~~"zat-~~
r
çeviride
"pek
sevdi~im
b~
lar
Türk
Dil
Kurumunca
yay~nlanan
Behçet Kemal Ça~
bir ki~i" olarak alm~~t~r. Bu sayg~~ ba~~n~~yeterince kar~~lamamaktad~r. Ayr~ca ayn~~
çeviride Rü~ tiye Okulu da (Ilkokul) olarak dilimize çevrilmi~tir ki yanl~~t~r. (Bugünün diliyle Atatürk'ün söylevleri) T. D. K. yay~nlar~~1968, Sh. 143. H. R. O.
37 Say~n Naki Yücekök. Bak, E~itim Hareketleri Say~ : 198-199-1971 ve
Kültür Sanat Dergisi say~ : I, 1973 H. R. Öymen.
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Mustafa Kemal, bu sözleriyle hem e~itimin gelece~e yönelen bir
yat~r~m olaca~~n~~ ö~retmeninin davran~~~nda aç~kl~ yor, hem de "nereden ilham ald~n~ z" sorusunu cevaplarken Rü~tiyenin ilk s~n~flar~ndaki ö~retmeninin etkisini de belirtmek istiyordu. Nitekim bu ö~retmenini bir örnek olarak hat~rlatt~ktan sonra "~~te, e~itimdir ki, bir
milleti ~anl~, ünlü veya esir yapar. ." diyerek e~itimin önemini ba~ta de~erlendirmi~~ve hayat~~boyunca konu~malar~~ve davran~~lar~yla bu görü~üne sad~k
kalm~~t~r.
"E~itim sözüne herkes kendine göre, kendi amac~na uygun bir anlam
verebilir. Söz derinle~ince e~itimin erekleri, amaçlar~~ de~i~ir : Dinsel e~itim,
ulusal e~itim, uluslararas~~ e~itim vard~r. Bütün bu e~itimlerin erekleri, amaçlar~~ da ba~ka ba~kad~r. Ben burada yaln~ z yeni Türkiye Cumhuriyetinin yeni
ku~aklara verece~i e~itimin, ulusal e~itim oldu~unu bütün kesinli~i ile belirttikten sonra ötekileri üzerinde durmayaca~~m bile. Yaln~z ulusal e~itimle ne
demek istedi~imi bir örnekle aç~klam~~~olaca~~m :
"reryüzünde üçyüz milyondan çok islam vard~ r. Bunlar, ana, baba,
ö~retmen e~itimi ile yeti~mekte, ahlakl~~olman~n yolunu ö~renmektedir. Ama
ac~n~lacak gerçek ~udur ki bütün bu milyonlarca insan y~~~ nlar~~ ~unun ya da
bunu tutsakl~k zincirleri alt~ndad~r. Ald~klar~~ e~itim, edinmekte olduklar~~
ahlak, onlara bu tutsakl~k zincirlerini k~rabilecek insanl~k meziyetini verememi~tir, veremiyor. Çünkü bu y~~~nlar ayr~ca bir ulusal e~itimden geçmemi~tir !
Ulusal e~itimin ne demek oldu~unu kavramakta art~k hiç bir karanl~k
yön kalmamal~d~r. Bir kere ulusal e~itim ilke olarak al~nd~ktan sonra onun
dilini, yönetimini, araçlar~n~~da ulusal hale sokman~n gereklili~i tart~~~lamaz
olur. Ulusal e~itimle geli~tirilen, olgunla~t~r~lan bu kafalar~~bir yandan da,
pasland~r~c~, uyu~turucu, gereksiz, saçma sapan inan~~lar ve dü~ünü~lerle doldurmaktan da özenle sak~nmak gerekir.
Demin konu~an bir hoca efendi dü~üncesini aç~klamak için "Vettin-i vezzeytâni" âyetini kendince yorumlad~ . incir ve zeytin çekirde~inden "düstar"
ç~kard~. ~ncirin çekirde~indeki çoklu~u, zeytinin çekirde~indeki tekli~i belirtecek oldu. iiyetin anlam~~bu mudur, de~il midir, bir ~ey diyemiyece~im. raln~z
bu yolculu~um s~ras~nda bu âyetin kavram~n~~bir ba~ka hocaya soracak oldum
da yar~m saatlik bir inceleme yaparak kar~~l~ k verebilece~ini söyledi. Ömrünü
medreselerde din bilgisi okumak ve okutmakla geçiren bir adam bile bir kitab~n
bir sat~r~n~~Türkçe anlatabilmek için böyle güç durumda kal~rsa i~in derinine
varamayan halk ne yaps~n, ne desin? Bunun içindir ki, genç ku~a~~n, ~~~k
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almaya ve içine sindirmeye elveri~li kafas~n~~yormadan, gerçe~in izleriyle besleyip süslemek en do~ru yol olacakt~r.
Cumhuriyet E~itimine Geçi~te Hamleci At~hmc~~Ba~lang~çlar :

Cumhuriyet e~itimine geçi~~devrinin dördüncü, fakat Cumhuriyetin ilan~~üzerine de bakanl~ kta kalan birinci Maarif Vekili olarak
Ismail Safa Özler'in e~itim üzerine olan dü~ üncelerinin giri~~bölümünü yukar~daki sat~rlarda de~erlendirmi~~bulunuyoruz. Hiç ~üpheye
dü~meden denebilir ki, ondan önceki bakanlar~n hiçbiri Ismail Safa
özler gibi milli E~itimin temel sorunlar~na inememi~, özellikle kurtulu~~sava~lar~~sonunda giri~ilecek e~itim devriminin ilkelerine böylesine ihtilâlci bir kavray~~la de~inmemi~tir. Frans~z büyük ihtilâlinin
öncelerinden halk e~itimi üzerine dikkati çeken sava~lanyla tan~nan
Kondorse'yi benimseyen sözleri ve yorumlar~yla da Safa Özler'in
kendinden önce gelenlerden daha köklü reform hareketlerine yatk~n
ve taraftar oldu~u ortaya ç~kmaktad~ r. Nitekim Cumhuriyetin ilan~ndan ~~o y~l sonra kanunla~abilen Maarif ~üras~~ toplant~lar~n~n ilk
nüvesi say~labilecek olan geni~~ilmi heyetlerin birincisini göreve ça~~rmakta ve bu toplant~y~~açarken yapt~~~~konu~mada ileri sürdü~ü
geni~~anlay~~~ve kavray~~~da bu görü~ümüzü do~rulamaktad~r. Bu söyledilderimizi o y~llarda Istanbul'da yay~ nlanan meselk dergilerinden
de izlemek mümkündür. O derece ki o y~llarda yurdun geni~~toplulu~unu tarihin bir görüntüsü olarak içinde toplayan Istanbul ö~retmenlerinin önemli bir problem haline gelen huzursuzluklar~mn da
giderilebilece~i umudu Ismail Safa Özler'in bakanl~~a tayini ile kuvvetlenmi~tir.
Örne~in "Safa Beyefendi ilmi heyetin ilk celsesinde aç~k gönüllü,
mütevazi ve samimi hilkatli bir idare adam~~s~fatiyle konu~mu~tur..."
"Maarif müesseselerimizin ~ahsi icraata ba~l~~istikrars~z ve istinats~z
kalmas~~bugünkü kurak ve elemli manzaran~ n en büyük amilidir.
Vekâlete geldi~im gün hastal~~~~bu noktada gördüm." diyebilmi~tir.
"Ilmi heyetin ç~kard~~~~kanun projeleri dünyan~n maarif ve terbiye
cereyanlar~na uydu~u gibi bizim terakkimizi de temin etme~e müsaittir". Bu izlenimler 1922 y~l~ nda Istanbul'da yay~nlanan ve her
derecedeki ö~retmenleri temsil eden Muallimler Mecmuas~'ndan okuyabiliyoruz (Sayfa 244 - 245). Cumhuriyet e~itiminin bir nevi anaya38

Gazi M. Kemal'in Samsun ~stiklal Ticaret Okulundaki konu~mas~ndan.
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sas~~say~lan Ö~retim Birli~i kanunu da Milli E~itimin Kurtulu~~sava~lar~na dayal~~milli yap~s~na oldu~u kadar ça~da~~görü~lerine uygunlu~u da yepyeni bir a~ama olarak kendini göstermi~~ve meclisin o
zamanki yap~s~~ve geleneksel nedeniyle hararetli tart~~malara hatta
çeki~melere de yol açm~~t~r. Asl~nda bu ak~ m~~destekleyen ve etkileyen
yukar~daki sayfalarda kapsam~n~~özetledi~imiz Atatürk'ün Bursa
konu~mas~nda ilk tohumlar~n~~atm~~~bulunmaktayd~. Özler'in kendinden önce gelen bakanlardan önemli bir fark~n~~burada aramak
yerinde olur. Çünkü birinci ve ikinci Umur-u Maarif Vekilleri Dr.
R~za Nur ve Hamdullah Suphi Tanr~över daha çok Hars kelimesiyle
tan~mlanan milli kal~t~mlar ve intikaller üzerinde durmakla yetinmi~ler, onlar~~takip eden üçüncü Umur-u Maarif Vekili Mehmet
Vehbi Bolak da bunlara dini e~itimin sorunlar~n~~ve konular~n~~katma
yolunda bir davran~~~göstermi~~ve derslere ilahiler koydurmak, öte
yandan medreselerin ö~retmen ihtiyac~n~~orta dereceli umumi okul
ö~retmenleriyle kuvvetlendirmek suretiyle ikili ö~retim düzenini
yürütme çabas~na giri~mi~lerdir. O devrilen i ya~ayan ö~retmenler
aras~nda daha çok idareci bir meslekten gelen ve bildirilerini do~rudan do~ruya maarif örgütlerinin ba~~na de~il de vekilliklere ve mutasarr~fl~klara göndermek suretiyle ö~retim ve e~itim özgürlük ruhunu
ba~lay~c~~bir davran~~~~benimsemek özelli~ini göstermi~tir. Onun bu
durumu i~e ba~lad~~~~zaman 20 Kas~m 1337/1922 de idare âmirliklerine duyurmas~yla ba~layan ilk yaz~s~nda da bu özelli~i fark etmek
mümkündür: "Büyük Millet Meclisinin teveccüh ve i6mad~na istinaden maarif vekilli~i zavifesini deruhde ettim 39. Birçok as~rlar~n
kötü idaresi tesiriyle lay~ k oldu~u tefeyyüz ve itilâya mazhar olmayan
memleket gençli~ini hakiki bir A~k-~~ Dini ve Milli, sars~lmaz bir seciyye
ve ahlak ile teçhiz ederek ecdad~nuza lây~k bir nesil ihzar etmek mesaimin
umde-i esasisi olacakt~r. ~stiklal ve mevcudiyetimizi kurtarmak için
kudsi bir mücadele açt~~~m~z ~u anda her türlü varl~ klar~n mesnet
ve esas~~olan hayat-~~maarifimizi ~aibelerden ve inhitatlardan kurtarmak için bütün arkada~lar~m~~azami müzaheret ve mesaisini
Cenab~~Hakk~n tevfikat~n~n refakatini temenni ederek vazifeme ümid
ve itminan ile ba~l~yorum." Bu bildiride geçen a~k-~~dini deyimi
Cumhuriyetin ilan~~y~l~~dahil gelen bakanlar~n bildirilerinde böylesine
3° Cumhuriyete gelinceye kadar olan sürede kabine usulü uygulanmad~~~~
için Meclis nam~na hizmet alan Vekiller do~rudan do~ruya meclis taraf~ndan
teker teker seçilmekte idiler. H. R. 0.
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içtenlikle benimsenerek ifade edilmedi~i gibi gerek R~ za Nur'un
gerekse Ismail Safa Uzler'in k~sa ve daha çok realist üsh~pta görünen
bildirilerinde Tanr~~ deyiminin daha kurtulu~~sava~lar~~y~llar~nda da
kullan~lm~~~oldu~unu göstermektedir. I~e ba~lama bildirisini bu ele~tirimize aktard~~~m~z Mehmet Vehbi Bulak'~n zaman~nda sürdürülen
e~itimin dini ilkeleri Cumhuriyetin Han~m izleyen y~lda ö~retim birli~i
kanunuyla giri~ilen reformlarda o zamana kadar ~eriyye ve evkaf bakanl~klar~~ taraf~ndan yürütülen medreselerin ilgas~~ve din görevlilerinin
yeti~tirilmcsine mahsus müesseselerin de ancak milli e~itim bakanlar~~
taraf~ndan yürütülmesi ve nihayet bu ak~m~n hilafet müessesesinin de
ayn~~ y~lda kald~ r~lmas~~sureriyle laik Cumhuriyetin laik ö~retimi
do~rultusunda bu konuya ait ö~retimin vicdan hürriyeti görü~ü ~~~~~nda ihtiyari biçimde programlarda yer almas~~kararla~t~rdm~~t~r.
~unu da söylemek yerinde olur ki Mehmet Vehbi Bulak kadar dini
e~itimden yana görünmemekle beraber, 16 Temmuz 1921 de Sakarya sava~lar~~arifesinde Ankara'da toplanan ~lk Maarif Kongresinin
kapan~~~konu~mas~ n~~ yapan Hamdullah Suphi Tanr~över de "Milliyet
a~k~n~n telkininde kusur edilme~~~esinin elem oldu~unu" aç~klad~ktan sonra
~u cümleyi "Baz~lar~nda görüldü~ü üzere terbiye-i milliyeyi dinden hariç
telâkki etmenin bir hatay-~~fahi~~ (büyük hata) oldu~unu" söylemi~tir* 40.
Atatürk ve Inönü'nün Cumhuriyet ilan~~arifesinde ve ö~retim birli~i
kanununun kabulünde aç~ klanm~~, daha çok dinin siyasete alet edilmesinde yarar yerine zarar gördükleri için bu konuyu laik ö~retim
anlay~~~nda daha samimi bir ba~hl~kla de~erlendirilebilece~ini belirtmek istemi~ lerdir. Bu fikirler kanunun meclise gönderilmesi arifesinde, Atatürk'ün konu~mas~ nda ve kanunun müzakeresi s~ras~nda
ba~vekil Ismet Inönü'nün söze kar~~mas~ nda kendini belli etmektedir.
Konu insanl~ k tarihi içinde derinli~ine giden bir sosyal münasebet ta~~mas~, öte yandan milliyet cereyanlar~ndan ve müsbet bilimlerin hayat~~etkilemesi bak~m~ndan dünyaca zaman zaman özel bir
ele~tiri halinde e~itim sorunlar~~içinde de yer ald~~~~dü~ünülecek olursa
çok partili hayata geçi~ ten sonra yeniden ele al~nmas~~veya Türkçele~tirilen ezan~n tekrar Arapçaya dönü~türülmesi gibi durumlar son
zamanlara kadar tart~~ ma konusu olmaktan ç~ kmam~~t~r. Ancak bu
k~s~mdaki hareketler Cumhuriyet sonras~ mn s~n~rlar~~içinde geçti~i
4° Bak. Ek
(Tanr~över)

2. 1921

Maarif Kongresinin kapan~~~konu~mas~~- Hamdullah Suphi
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için sözü burada kesmemiz yerinde olur. Cumhuriyetin ilân~na kadar
geçen süre içinde e~itimin milli yap~s~~ ve anlay~~~~üzerinde gerek
Mehmet Vehbi Bulak'~n zaman~nda gerekse Ismail Safa (Özler)'in
Bakanl~~~~zaman~nda Özel yabanc~~okullar~n kapitülasyon devirnden
kalma hareketler de eksik olmam~~t~r. Fakat özgürlük ve tam ba~~ms~zl~k sava~~ na giren Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetleri ve
Cumhuriyete geçi~te görev alan bakanlar bu özlemleri önleyecek
davran~~lardan asla geri kalmam~~lard~r. Bu konuda iki örne~i vermemiz bu yarg~m~z~~daha da ayd~nlatacakt~r. 30 Temmuz 1338/1922
tarihli bir Vekiller Heyeti kararnamesi Amerika ~ark-~~Karip Heyeti
misyoner ~irketleri taraf~ndan Türkiye'de Dar'ül - Eytam (Öksüzler
Yurdu) ve okullar aç~lmas~~için izin istemesi üzerine ç~kar~lm~~t~r.
Bu iste~e "ecnebi tebaas~ndan olanlar~n mektep açabilmesi için o
yerde kendi tebaalar~ndan okula ihtiyaç gösterecek say~da nüfusun
bulunmas~~ve o devletler memleketinde de Osmanl~~tebaas~mn mektep açmas~na müsaade usulünün yürürlükte olmas~~~art ko~uldu~undan
bu müracaatlarm istedikleri yerde Amerika tebaas~~bulunmamas~~
sebebiyle ad~~geçen talimatname hükümlerinin muhafazas~~ve muavenet heyetleri tarafindan aç~lan Dar'ül - Eytam'lardaki ö~retimin hususi
okullar talimatnamesine göre Türk tebaas~~ nam~na ruhsatnameye
ba~lanmas~~ve Frans~zlarla olan itilâf mucibince harpten önce mevcut
mektepleri hakk~nda kanunlar~m~za riayet ettikçe müsaadede bulunulmas~~ve fakat yeniden mektep açmalar~na izin verilmemesi kararla~t~r~lm~~t~r. 41"
Maarif Vekili Mehmet Vehbi Bulak zaman~nda ç~ kar~lan bu
vekiller heyeti karar~n~~izleyen y~l~n 20 Aral~ k 1923 y~l~nda Maarif
Vekili Ismail Safa Uzler'in bakanl~~~~s~ras~nda benzeri bir bildiri de
Vilâyetlere ve müstakil Mutasarr~fl~klara ~öylece bildirilmi~tir:
1- 1918 mütarekesinden önce mevcut ecnebi mektepleri (Frans~z, Ingiliz, Amerika ve Italyan mektepleri hükümetimizin kanunlar~na ve emirlerine kay~ts~z ve ~arts~z riayet etmek, ilk s~n~flar~nda
haftada 4, orta s~n~flar~nda iki~er saat Türkçe, her s~n~f~nda birer saat
Türkiye Co~rafyas~~ ve iki~er saat Türk Tarihi okutmak ve bu dersleri
41 Maarif Düsturu I. cilt 1927 - Maarif Vekâleti Bas~mevi - Toplayan: Faik
Re~it (Unat) Sayfa 325.
1950 den sonra Milli E~itim Bakan~~olan Avni Ba~man da 1922 y~l~nda Samsun'da evvelce aç~lm~~~olan Amerika ~ark-~~ Karip Heyeti taraf~ndan yürütülen
Darüleytam'~n Müdürlü~ünde bulunmu~tur. H. R. O.
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ö~retecek Türk muallimlerine derecesi ayn~~olan Türk mekteplerinde
verilen maa~tan a~a~~~olmamak üzere ayl~k verilmesi ve genel olarak
tefti~~ve murakabemizi kabul etmek ~artiyle yeniden ö~retimlerine
devam edebilirler. Ad~~geçen ko~ullara uydukça ö~retimlerine kar~~~
gelinmeyecek ancak, sab~ k hükümetlerden al~nm~~~olan ferman ve
ruhsatnameleri Türkiye Cumhuriyeti ad~ na tescil ettireceklerdir.
Bundan sonra kurulacak müesseseler hakk~ nda özel okullar
yönetmeli~inin 4. maddesindeki ~artlar aranacakt~r.
Mondros mütarekesiyle Lozan andla~ mas~n~n kabulü aras~ndaki sürede aç~ lan mektepler vekâlet taraf~ndan yap~lacak incelemelerden sonra verilecek karara ba~l~d~ r. Bu gibi mektepler varsa
derhal bildirilecektir.
Ad~~geçen mektepler daimi surette tefti~~edilecektir.
Kanunlara ve nizamlara riayet etmedikleri tefti~ler sonunda
anla~~ lan ecnebi mektepleri ve gayri ecnebi bilümum hususi mektepler hakk~nda gereken muameleye ba~vurulacak, vekâlete derhal
bilgi verilecektir.
Yukar~da yaz~l~~maddelerin hakk~yla tatbikine önem verilmesi
ve maarif idarelerinin bu gibi mektepler idare heyetlerine kar~~~mü~külâta tesadüf edildi~i takdirde derhal vekâlete mali~ mat verilmesi
tebli~~olunur."
Ço~u misyoner okullar~~olan bu yabanc~~okullar~n durumu
193 I, 1932 lerde ç~kar~ lan bir kanunla umumi ilkö~retimin Türk
okullar~nda bitirmemi~~olan Türk çocuklar~n~ n bu okullara devamlar~n~n yasaklanmas~~herbirine birer Türk müdür tayin edilmesi ve
okullarda bulunan dini ki~ilerin heykellerinin kald~r~lmas~, k~yafetlerin dini kisvelerden ve giysilerden ar~nmas~~gibi kay~t ve ~artlarla
daha da milli yap~m~ za yer vermesi gibi ~artlarla kay~t alt~na alinm~~lard~r, ki bu yabanc~~okullar~ n Cumhuriyetten önce Türk çocuklar~n~ n milliyetlerine ve dinlerine kar~~~giri~mi~~olduklar~~ y~k~c~~çal~~malara Cumhuriyet öncesi saltanat devrinin nas~l r~za gösterdi~ine
~a~mamak elden gelmez 42 .
42 Ecnebi mekteplerinde Türkçe Tedrisat ~, Say~~ 36, 1926 Aral~ k, Muallimler
M. Sayfa 1920, Yazan: Almal~~Mektebi Müdürü Richard Dreuser, Derginin yorumu
H. R. Öymen taraf~ ndan ibretli ~ekilde yaz~~ sonunda aç~ klanm~~~ve Türkiye'nin
Ana E~itim Problemleri kitab~nda da ayr~ca ele~tirilmi~tir.

Belleten C. LII, 67

1058

HIFZIRRAHMAN RA~IT ÖYMEN

~smail Safa Özler'in Cumhuriyet e~itimini Atatürk'ün direktifleri ~~~~~nda ayd~ nlatan önemli bir bildirisini de bu ele~ tirimize son
bölüm olarak katmay~~gerekli görüyoruz.
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin üçüncü içtima y~l~n~~ te~kil eden
1338-1922 mali y~l~~sona erdi. Dördüncü sene 1923 ba~lad~ . Terakki merhalelerinden ~imdiye kadar türlü sebeplerin tesiriyle geri kalan milletimiz ~u yenile~me devrinden sonra tak~p edece~i meslek, hakiki maarifseverlik azmi ve
gayretiyle dolu olmad~kça istikbalin sa~lanmas~~için beslenen bütün ümitler
bir hayalden ibaret kalacakt~r. Yar~nki neslin manevi hayat~~ile her türlü
surumlulu~u yüklenmi~~olan maarif memurlar~, kendilerini mü~terek ve mukaddes gayelerinin gerçekle~mesine ula~t~racak çizgilerini aç~kça bilmelidirler.
Vekâlet te~kilat~n~n birçok noksan~na ra~men vazjfesinin de~indi~i her noktada
bir faaliyet eseri uyand~rmak maksadiyle çal~~~yoruz. Hamiyeti vataniyelerinin
yüksek derecesini takdir ve ~ükranla kar~~lad~~un muhterem arkada~lar~m~n
bütün mesai ve icraat yollar~nda k~ymetli yard~mlar~n~n gittikçe daha feyizli,
daha me~kâr (~ükrettirici) eserlerle hissedece~ime eminim."
Cumhuriyet E~itimine geçi~in ilk genelgesi
CUMHURIYET E~ITIMINE GEÇI~IN ILK GENELGESI
Maarif-i Umumiyeden Maksat .Nedir?
"~imdiye kadar maarif idaresi en do~ru anlam~yla bir mektep
nezaretinden ba~ka bir ~ey de~ildi. Istanbul'da ilk maarif te~kilat~n~n
temeli 1254 de yay~nlanan bir ferman ile at~ld~. Bunun bütün muhteviyat~~mahalle mekteplerine aitti. Mekteplerin biraz daha asri bir
~ekle çevrilmesi dü~ünüldü~ü s~rada yaln~z okuyup yazman~n tamimi,
yaln~z cehaletin giderilmesi, yaln~z yeti~ecek neslin aktan karay~~seçmesi söz konusu idi.
Y~llarca maarifin resmi program~~ bu dar ve s~k~~~ k çerçeve içerisinde soluk bir istihale geçirdi. Birbirini izleyen gürültülü ve tantanal~~fermanlarla o zamanki Maarif-i umumiye nezaretlerinin,
encümen-i dani~lerinin, maarif-i umumiye meclis-i muvakkatlerinin
hattâ meclis-i yalan~n ~uray-~~nafia gibi heyetlerin maarife ait mukerrerat~ nda iptidai tahsilin temininden ba~ka hiç bir esas gözetilmiyordu. Do~rusunu söylemek laz~m gelirse bu hal Tanzimat devrine
zorla izafe edilen o teceddüt ve intibah temayülât~ ndan çok uzakt~r. ~ark~n
ya~l~~mütefekkir tarihi ile garp medeniyetine bir noktada temas eden
~stanbul muhitinde 19. asr~ n terbiye ve maarif gayelerine bu kadar
az nüfuz edilmesi, teessürle dü~ünülecek bir hâldir. ~arktaki bu gerilgi
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hangi faktörlerin do~urdu~unu uzun uzad~ya incelemeye gerek
yoktur. Terbiye ve maarifin as~l milli, heyecanl~~ve serbest cereyanlan,
bir memlekete siyasi ink~ldplarla beraber dahil olur. Fikrf temayüllerin en
sonra geçebilece~i hudutlar, saraylartn a~~lmaz d:amirim-ad:~.. Fransa ihtilalinin insan karuyla vücuda getirdi~i Hukuk-u be~er mevzuu, hiç ~üphesiz kendi intihabat~n~~kendi vicdan~n~n da ta~~maya ~uursuz bir
cemiyete istenmeden bah~edilmi~~bir imtiyaz, bir rütbe de~ildir.
Bat~~çoktan bu imtiyaza ltly~kt~. lstihkak~nt da azimle, cüret ve metanetiyle
bilfiil ispat etmi~ti. Fakat ink~lap fikrini ya~atanlar daha do~rusu ya~atmak isteyenler, daha ciddi dü~ündüler. ihtilalin bütün ~er'i haklar~na, yüksek mefIcürelerine ra~men halk~n seviyesi, elde edilen haklar~n her türlü inceli~iyle muhafazas~nda kafi derecede sa~lam bir
kuvve-i müeyyide, bir z~man (belge) te~kil etmiyordu. Hakimiyet-i
Milliye ileride tehlikeye u~ramamak için büyük, küçük bütün efrad-~~
milletin, bütün millf içtimaf zümrelerin fikren daha yükselmesi, onun esaslann~~~uurlu bir imanla kavramast laz~~r~dt.
Maarif Te~kilât~m ilk defa bir ink~lapç~~zihniyetiyle dü~ünen ve
bunu her cemiyetin müstakbel ihtiyaçlanyla tevhid etmek vas~talann~~
arayan (kondorse) Frans~z millet meclisinde okudu~u uzun lay~halannda özellikle iki umdeye kuvvet verdi. Birincisi ~udyu. ~nk~lab~n
mesut neticelerini idrak eden vatanda~lar aras~nda hiç bir ferdin
yar~n millet meclisine bilhassa hükümet kap~s~na gelip de "Bana
hakk~m' verin, fakat ondan nas~l faydalanaca~mu bilmiyorum. Ben
cahilim" diyememesi laz~md~. ~kinci u~nde, her ferdin mensup oldu~u
meslekte ileri gitmesi için muhtaç oldu~u en a~nelf vesaiti kendi muhiti içinde
kolayl~kla bul~nas~yd~ . Muazzam bir ink~lab~~takip eden bu program
hiçbir zaman yenili~i zail olmayan luymettar bir numunedir.
Kondorse'nin sözleri ispat eder ki, maarif-i umumiye idaresinin
deruhde edece~i vazife yeni nesli yeti~tirmekten ibaret de~ildir.
Nesl-i haz~m irfanen yeti~mesine çah~mak, onun fikren muhtaç oldu~u
terakki ve tekilmül esbab~nt dü~ünmek ve temin etmek maarif idaresinin mesuliyeti alt~ndad~r. Istikbali uzak senelerde de~il, yar~n~ n tekilmülünde aramak en
mühim vazifelerimizden birini te~kil eder. Terbiye ve maanfi iptidaf mekteplerinin s~ralar~na s~~d~ rmak bütün ihtiyaçlar:~mza tatmin etmez. Bize mekteplerden sonra meslek( ihtisaslan kolayla~t~racak ve te~vik edecek birçok ilmf
müesseseler Lizund~r. Sulhün takarrürü irfan ve ihtisas ocaldar~m~zla
u~ra~mam~za müsait bulundu~u dakikada mesaimizi en evvel birbiriyle ahenkli ve mütesanit üç gayeye tevcih etmek mecburiyetindeyiz:
F. 14
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TERBIYE, TAHSIL, IHTISASLASMA
"Bu esaslar hakk~ nda programlar~m~z~~ayr~~ayr~~prensipler dahilinde izah etmemiz mümkündür. Ilk gayemiz, milli ve asri terbiyeyi
vatan~m~z~ n en uzak kö~elerine kadar da~~ tmak ve yaymak olacakt~ r."
Cumhuriyet e~itimine geçi~~döneminin dördüncü, Cumhuriyetin
ba~lang~c~ nda ise birinci Milli E~itim Bakan~~ say~ lan Ismail Safa
Uzler'in bu önemli genelgesinin son cümlesinde kesinlikle belirtilen
"Ilk Gayemiz", milli ve asri terbiyeyi, vatan~m~z~ n en uzak kö~ elerine
kadar da~~ tmak ve yaymak olacakt~r" sözleri, bizce Cumhuriyet e~itimine giri~in ilk a~amas~d~r ki, asl~nda Atatürk'ün 1922 de Bursa konu~ mas~nda aç~klad~~~~e~itim ilkelerinin ve görevli bakanl~~~n genelgesinde
yerini alan bir tekrar~~gibidir. Cumhuriyetin ilân~ ndan sonraki a~amalar
ise, bu ça~da~~görü~ü, demokratik ve lâik do~rultusunda geli~meleri kapsayacakt~r ki, bu dönemi ilerde ayr~ ca inceleyece~iz.
Ismail Safa Uzler'e gelinceye kadar 1920 - 1922 Kurtulu~~sava~~~
y~llar~~aras~~ise, önceki bölümlerde aç~kland~~~~gibi dini, milli e~itim
mihveri etraf~ ndaki davran~~ lar ve hareketlerle geçmi~tir. Ancak
Atatürk 1921 - 25 y~llar~ na kadar uzanan direktif niteli~indeki konu~malar~~ve davran~~lar~ , siyaset felsefesindeki görü~leri ve giri~imleri
ile Milli e~itim, ça~da~, demokratik ve lâik e~itim ilkesi üzerinde karar
lulm~~ ur. Bu dönem de asl~ nda Ismail Safa Uzler'in vekilli~i zaman~ nda Cumhuriyetin ilân~ ndan üç ay önce Ankara'da toplanan
(Birinci ~lmi Heyet) kararlar~ nda ve onu izleyen y~lda (Ö~retim Birli~i) Kanununun ç~ kar~lmas~~ile ba~lar.
Cumhuriyet e~itiminin bir nevi anayasas~~sayd~~~m~z (Tevhid-i
Tedrisat) (Ö~renim Birli~i) Kanununun Büyük Millet Meclisindeki
tart~~malar~~ki ad~~geçen kanunu ~eriye ve evkaf vekâletlerinin yukar~da
belirtildi~i gibi Atatürk'ün Ba~ bakan olarak Iönnü'nün kanunlar~n
meclise sevki arifesinde veya müzakeresi sonunda konu~ma ihtiyac~n~~
duymalar~~da bu karum~z~ n bir belgesi olarak de~erlendirilmelidir.
Bu tarihe kadar Milli E~itimde yap~lan de~i~iklikler, me~rutiyet
döneminin lisan~~osmani, Tarihi Osmani ~eklinde adland~r~lan ders
gruplar~n~ n Türk dili ve Türk tarihi mihveri etraf~nda bütünle~tirilmesi çabalar~ ndan ve bu yönetmeliklerde yer alan sad~k bir teb'a
yeti~tiren amac~n~ n ve padi~ah~n do~um ve tahta ç~k~~~(Velâdet ve
Cülûs-u Padi~ahi) günlerinin okul tatili günlerinden say~lmamas~~
~ekline çevrilmesinden ibaret kalm~~, üst taraf~na el sürülmemi~tir.
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Nitekim bu kay~tlar d~~~ nda 1913 tarihli tedrisat-~~iptidaiye
Kanunu ile ona göre haz~ rlanan 1915 tarihli ö~retim Yönetmelikleri
de Cumhuriyetin ilâmna kadar yürürlükte kalm~~~hattâ Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümetleri taraf~ndan i~aret etti~imiz ç~karmalar d~~~ndaki içerli~i ile aynen bast~r~l~ p örgütlere gönderilmi~tir.
Atatürk'ün Sakarya Sava~~~arifesindeki ilk konu~mas~ n~n anlam~nda belirtti~i yeni bir e~itim düzeninin kurulmas~~direktifine uyularak Cumhuriyetin ilâm arifesinde haz~rlanan Birinci ilmi Heyetin
e~itim konular~n~~Orta ve Yüksek derecelerine kadar, ayr~ca ö~retüp
e~itim yolu d~~~ nda yayg~n ve halka da aç~ k hareketlerini ve vatanda~~n devlet hayat~na aktif bir ~ekilde katk~s~~olacak bilgi ve ilgilerini
öne süren giri~ imidir ki, bu heyeti Cumhuriyet Milli e~itimin yeni
ilkelerini ve örgütlerini ortaya koyma ve yürütme çabalar~na öncülük
etmi~tir.
1920 - 1922 y~llar~~ aras~ nda Atatürk'ün yukardanberi ayd~ nlatt~~~m~z do~rultular~ na uyan bir E~itim düzeninin haz~rlan~~~~çabalar~~
sürdürülürken Osmanl~~Imparatorlu~undan kalma dini e~itim kurulu~lar~n~n ~slah~na giri~ me hareketleri de dikkati çekmektedir. Ö~retim
Birli~i kanunun ç~kar~lmas~ndan önce ~eriye ve Evkaf vekâletlerine
ba~l~~bulunan bu kurulu~lar~ n Maarif vekâleti ile i~~birli~i kurmas~~da
Gazi Mustafa Kemal'in bir konu~ mas~nda öne sürülmü~tü. Bu durumu suretini verdi~imiz ~u belgede 43 bulmak mümkündür:
~ ERIYE VEKILI FEHMI EFENDI HAZRETLERIYLE
MÜLAKAT
Memleketimizin pek mühim ve muhtac~~ ~slah i~lerinden biri de
medreselerimiz ve evkaft~r. ~eriye vekâletinin nas~l çal~~t~~~n~~ ve
atiye ait ne gibi tasavvurlarda bulundu~unu anlamak için muharrirlerimizden birini ~ eriye vekili Hasan Fehmi Efendi nezdine gönderdik.
Efendi hazretleri muharririmize nezaketle kabul ettiler ve a~a~~daki
sorular~~cevapland~rd~lar.
S — ) Medari-si-ilmiyenin ~slah~~için neler tasavvur buyuruyorsunuz ?
C — ) Musa Kâz~m ve Hayri Efendi'lerin 4° zaman-~~me~ihatlar~nda medaris iki k~sma ayr~lm~~t~r: Bir k~sm~~hali üzere b~rak~lm~~~di~er
k~sm~~ise mühim bir te~ kilata tabii tutularak darülhilafe medarisi ünvan~~
43

"Hâkimiyet-i Mi14yeden" 24.2. ~~ 92 .
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alt~nda üçer s~n~fl~~ ihzari, iptida-i hariç, iltida-i dahil, sahn, süleymaniye
namlar~~ile be~~devreye taksim ve müddeti tahsiliyeleri on be~~sene
olmak üzere tesbit edilmi~~idi.
Bu devrelere ait te~kilat bi tamamiha yaln~z Istanbul'da tatbik
edilebilmi~tir. Memleketimizin di~er aksam~nda ise otuz kadar bu
nam alt~nda aç~lan ~ubelerde son yeni devreye ait te~kilat yap~lamam~~t~r. Istiladan masun olan bilad~m~zda el-yevm mevcudu 2200 ü
mütecaviz on dört darülhilafe medreseleri dokuz s~n~fl~d~r. Hakiki ve
asri maliimat ile mücehhez ulema-~~din yeti~tirmek için te~ekkül eden
bu medaris programlar~na ulum-u riyaziye, tabiiye, felsefe, tarih-i
edyan, e~ya, türkçe, farisi gibi mühim bir hayli ulam ve fünan-u
nafi ilave edilmi~tir. Bu suretle medaris'in cidden ~slah ve tekemmülüne pek sa~lam bir temel at~lm~~~oldu~u kanaatindeyiz.
In~allah-~~ta:Ma zaman~~geldi~inde bu medarisin son devrelerine
ait aksam~n~da baz~~mühim merakiz-i ilmiye'de açmak istiyoruz.
Alahalihi terk olunan medreselere gelince bunlar~n da ihya ve
~slah~~ve halk~m~z~n azami derecede istifadesi nazara al~nmak üzere
mütahass~s zevattan mürekkep bir komisyon te~kil ettik. Müzakerat
muvaffak~yetle ilerlemektedir. Cenab-~~hak muvaffak ederse bu medaristen de halk~m~z~~tenvir ve ir~at edecek hakiki ulema ve evsafi matlubeyi haiz eimme ve huteba yeti~tirebilece~mizi ümit ediyoruz 41 .
"Hakimiyet-i Milliyeden" 24-2- ~~92 ~~
Demek oluyor ki Cumhuriyetin ilân~na gelinceye kadar Me~rutiyette medreselerin ~slah~~ te~ebbüsünden sonra kurtulu~~sava~lar~~
y~llar~~ s~ras~ndada bu medreselerin (Kasaba ve köylerde) kendi
haline terkedilenler d~~~nda halifeli~e nispet edilerek isimlenen "Dar-ül
Hilâfetül Aliye" lerden ba~lanarak yeni bir onar~ma gidilmi~~ve hattâ
Cumhuriyetin ilan~~arifesinde umumi ve hususi vak~f mekteplerininde
ba~l~~bulunduklar~~~eriyye ve evkaf vekaleti ile Maarif vekaletine ba~l~~
bulunan umumi mekteplerin aras~nda bir i~birli~inin kurulmas~n~n
zorunlulu~u Gazi Mustafa Kemal'in 1923 tarihli Meclis nutkunda
ileri sürülmü~tür. Ne var ki bu i~birli~i önerisinin bir nevi ö~retim
birli~i anlam~na kullan~ld~~~~halde bu hususta gerekli ~slahat~n yine de
yap~lmamas~~1924y~l~nda kökten bir reform hareketi ile yani "Tevhidi
tedrisat - Ö~retim birli~i" kanunu ile o tarihte medreselerin idaresi de
Milli E~itime ba~lanm~~~ ve (~erirye ve Evkaf vekaletleri bu arada
hükümette ayr~~bir vekalet ad~~ ta~~yan Erkan-~~Harbiye Vekaleti de
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(Genel Kurmay Vekâleti'de) ordunun siyaset d~~~ nda kalmas~~gerekçesi ile kald~r~lm~~t~r. Bunu belgeleyen ö~retim birli~i kanunu tasar~s~n~n gerekçesindeki sat~ rlarda göstermektedir. Bu nedenler de bu
gerekçeyi bu incelememize al~yoruz.
Umumi okullarda süregelen umumi ö~retim ise laikli~in kabulüne kadar baz~~de~i~ikliklerle yürütülmü~~ancak saltanattan sonra
hilafetin de kald~r~lmas~~suretiyle bu köktenli reform gerçekle~tirilerek
din ö~retiminin vicdan hürriyeti esas~na dayan~larak çocu~un veya
velisinin ihtiyac~na b~rak~lm~~t~r. Böylece din dersleri de 1930 program~na kadar ders cetvellerinde yerini korumu~ tur. Ancak uygulamada
medrese yolu ile yeti~en ö~retmenler bulunmad~~~~için bu dersler
okulun ya~l~, istekli veya elveri~li görülen ö~retmenlerinin uhdesine
b~rak~lm~~t~r.
istikldl Mar~~'na Ait Bir ham
Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulu~undan ve istiklal
sava~~n~n aç~l~~~ndan k~sa bir süre sonra bu sava~~n ruhunu ve heyecan~m yans~tmak ve ya~atmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi
Maarif vekaleti bu görevi üzerine alm~~t~r. Gerek ~airinin ki~ili~i
gerekse (Hakk~d~r hakka tapan milletimin istiklal) m~sras~ndaki
anlam~n geni~li~i de dikkate al~n~nca manevi güçlerin ta~~d~~~~de~erin
bu sava~ta ve onun bu ad~~ta~~yan mar~~nda özel bir yeri vard~r denebilir.
Bu bak~mdan ö~retim birli~i kanunu ile güdülen temel amaç
gerekçede de belirtildi~i gibi dinin bir siyaset arac~, daha do~rusu
Osmanl~~tarihinin son yüzy~llar~nda çe~itli örnekleri ile görüldü~ü
gibi terakkiye susam~~~olan Türk toplumunun bu zaferden sonra
ba~lamas~~do~al olan at~l~mlar~ m dini politika yolundan engellenmesini
bertaraf etmekti. Bu aç~ klamadan sonra Maarif vekaletinin istiklal
mar~~~ile ilgili te~ebbüsüne ait ilan edili~ini bu incelememize ekliyoruz 44 .
Türk ~airlerinin nazar~~ dikkatine! ba~l~~~~ile Maarif vekâletinden
~u ilan~~okuyoruz:
"Milletimizin dahili ve harici istiklali u~runa giri~mi~~oldu~u
mücadelât~~ifade ve terennüm için bir istiklâl mar~~~ müsabakaya vaz
edilmi~tir. Hür ve me~gul memleketlerimizin bütün erbab-~~kalemini
44

26 Ekim 1920 (Hâkimiyeti Milliye).
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hizmete davet ederiz. Ithaf olunacak âsar için biri iki ay sonra 23
Aral~ k 1336 (1920) de maarif vekaleti nezdinde bir heyeti edebiye
taraf~ndan ithaf olunacakt~r"
Intihap olunacak eserin yaln~z güftesi için 500 lira mükâfat
vard~r. Yine laakal 500 lira tahsis olunacak beste için bilahare ayr~ca
müsabaka aç~lacakt~r. Bütün müracaatlar Ankara Türkiye Büyük
Millet Meclisi Maarif Vekâletine yap~lacakt~r."
Öte taraftan dini ö~retimin özellikle Maarif vekili olan Bal~kesir
Milletvekili Mehmet Vehbi Bulak zaman~ndaki bildirilerle de~erlendirilmek istenildi~i, musiki derslerine ilahilerin eklendi~i ayr~ca
ö~retmenlerin ö~rencilere toplu namaz k~ld~rmalar~~gibi davran~~lar
okul idarelerine bildirilen genelgeler aras~nda yer alm~~t~r.
Ancak ayn~~y~llarda ö~retim ve e~itim alan~nda köktenci ~slahat
isteyen ve öneren yaz~lar ve fikirler de ortaya at~lm~~t~r. Bir örnek
vermek için 26 Te~rinievvel 1920 tarihli Hakimiyeti Milliye'de: BUHRAN ÖNÜNDE SON ÇARE ba~l~~~n~~ta~~yan bir yaz~dan ~u sat~rlar~~
buraya al~yoruz:
Istiklal mücadelesi yan~nda bir de deruni istiklal mücadelesi
açmak mecburiyetindeyiz. Bu fikir ordusunun siperleri mektepler,
erkan-1 harpleri terbiyeciler ve alimlerdir. ~u halde her ~eyden evvel
iki siper, iki erkan-~~ harp bulmak laz~md~r. Fakat burada iyi, çok
mücerret bir manay~~ifade ediyor. Bunun yerine diyebiliriz ki ruhlar~m~zdan yekcephe bir kuvvet vücuda getirecek insanlardan yekcephe
kuvveti sa~layacak ve onlar~~harekete getirecek en müsait ~ekilleri
haiz olacak siperler laz~md~r.
Istiklal cidalinde muvaffak~yeti, ancak tesanüdü temin edecek
fertleri hotkaml~ktan kurtaracak, fedakarla~t~racak terbiye sistemleri,
medeniyet ve dünyan~n muvazenesini temin edecek ilim adamlar~~ile
mümkün olacak hulâsa bunlara _çam maaarif siyasetimiz olacakt~r.
Darülfünün'un Naz~r ~ükrü Bey zaman~nda ( 13'6 - 1332) uzmanl~~a göre ~slaha giri~mesi Darülfünun'un milli bir müessese ve sarf bir
ilim merkezi olabilmesi Lise ~slahat~~ile mümkündür." (Hâkimiyet-i
Milliye say~~71 1920).
Görülüyor ki Kurtulu~~ y~llar~~sava~lar~na giri~ildi~i y~llarda
cephelerde sava~acak ordular yan~nda bir de fikir ordusunun siperlerinden söz edilmekte ve bu ordunun erkan~harplerinin, terbiyecilerin ve bilginlerin olmas~~ gere~i ileri sürülmektedir ki, Mustafa
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Kemal, bu gere~i Sakarya sava~~~arifesinde ba~kanl~~~n~~ ve aç~~~
konu~mas~nda aç~kça ileri sürmü~~ve uzmanlardan yeni bir ö~retim,
yani kurtulu~~sava~lar~~felsefesine uyan milli ve ça~da~~ bir e~itim sisteminin haz~rlanmas~n~~istemi~tir. Öte yandan o tarihte Türkiye'nin
tek Üniversitesi olan Istanbul Darülfünunun Milli bir müessese ve
ça~da~~bir bilim merkezi olmas~~gere~i de gene onun bilimsel zihniyete
göre, Dr. Re~it Galib'in Maarif Vekilli~i zaman~ndaki Üniversite
Reformu ile gerçekle~tirilmi~~ve say~lar~~da bugün yurdun geni~~bölgelerine kadar yay~lm~~t~r.
Bu fark, Cumhuriyetin Osmanl~~Imparatorlu~undan devrald~~~~
bilim kurulu~lar~m~z bak~m~ndan önemli bir özellik ta~~maktad~r ki
bu geli~mede Nazi Almanyas~n~n bu gerici görü~lerle i~lerinden uzakla~t~r~lan dünyaca tan~nm~~~bilim adamlar~ndan ve Cumhuriyetin
ilk y~llar~ndan ba~layarak bat~ya gönderdi~i genç ku~aklar~n seçkin
elemanlar~ndan yararlan~lm~~t~r 45 .
Cumhuriyet öncesi e~itim hareketlerinin Atatürk'ün nutuklar~~
do~rultusunda ayd~nlatmaya çal~~an baz~~meslek dergilerini de bu
arada hat~rlatmam~z yerinde olacakt~ r. Bu tarihlerde Ankara'da
yay~nlanan "Anadolu Terbiye" mecmuas~~ile (Maarif ve taraf~m~zdan
Trabzon'da yay~mlanmaya ba~l~yan) "Yeni Mektep" dergisini bu
münasebetle burada anmam~z~n bir nedeni de Gazi Mustafa Kemal'in
dü~üncelerini izleyen bu dergilere verdi~i de~erlerle ilgili bulunmas~ndand~r.
Yukar~ki sat~rlarda dini ve milli bir e~itimden demokratik bir
e~itime geçi~~döneminde dikkati çeken bir davran~~~da Milli Mücadeleye ba~lan~~~ndan itibaren ö~retmen kurulu~lar~ na önemli bir yer
verilmesi Muallim Cemiyetleri ile derneklerinin kurulmas~n~~vekâletçe büyük te~ vik görmesi ve yeni Türk e~itiminin haz~rl~k çal~~malar~nda dü~üncelerine yer verilmesi, çe~ itli anket sorular~~ile kitaplar
ve programlar üzerinde mütalâalar~n~n sorulmas~, ö~retmenlerin
kendi aralar~ nda ve halka aç~k toplant~lar yapmak suretiyle onlar~~
hem milli mücadelenin anlam~~hem de meslek, görevlerinin daha
esasl~~ ~ekilde de~erlendirilmesini istemeleri bugün bile özenilerek
an~lacak bir davran~~~daha do~rusu saltanat devirlerine nazaran
45 Bu yeni Istanbul Üniversitesinin kurulu~u ile ilgili ayr~nt~l~~bilgileri ve belgeleri için, bir zamanlar Türkiye'de ~ lâhiyat Fakültesinde benimle beraber çal~~an
ve ~imdi Almanya'da Profesör olan Dr. Horst Widmann'~n (EXIL. U. BILDUNGSBILFE Seit 1933) adl~~ciddi ara~t~rma eserinde bulmak kabildir. H. R. 0.
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yeni zihniyette bir davra~u~~diye nitelendirebiliriz. O y~llarda Kastamonu ve Trabzon Ö~retmen Okullar~nda görev alm~~~genç bir ö~retmen olarak bulundu~umuz yerin halk~n~~içerleyen konu~malar~~
yaz~lar~~bu türlü giri~imleri o günlerin heyecan~~ile hat~rl~yorum.
Cumhuriyetin ~ o. y~l~~arifesinde kurulan Halkevleri te~ebbüsü bu
dernek kollar~n~n birle~tirici bir de'~'i~ildi~ini getirmi~~ve çok partili
hayattan sonra da sendikal biçimlerde kurulu~lara geçilmi~tir. Asl~nda Istanbul Hükümetinin pek benimsemedi~i "Muallim Cemiyetleri"ne Ankara Hükümeti daha ilk kurulu~~y~llar~ndan buyana ö~retmenlerin kendi davalarm~~ortaya koymak vekaleti de uyarmak
için o kara günlerin bir nevi demokratik anlay~~~~ile kurulmas~na ve
yay~lmas~na önayak oldu. Hattâ tüzüklerinin bir tasla~~= haz~rlanarak gönderildi~i ve bu meslek kurulu~unun "Türkiye Muallimler
ve Muallimler Birli~i" halinde geli~tirildi~i görülür.
Birinci Dünya sava~nun sonlar~na do~ru yani Me~rutiyet döneminde aslen Ö~retmen okulu glu~l~s~~olan Sivas Mebusu Rahmi
(Kato~lu) Bey'in Ba~kanl~~~ nda Istanbul'da "Darül-Muallimln Mezunlar~~Cemiyeti" kurulmu~~ve birinci dünya harbi dolay~siyle hükümetçe i~gal edilmi~~bulunan Istanbul Kumkap~~Frans~z Okulu binas~nda ilk y~ll~k kongresini de yapm~~t~r. Denebilir ki bu ilk kurulu~tur.
tarafim~zdan da izlenmi~ tir. 1916'da Istanbul'da toplanan "Ittihad
ve Terakki Kongresine" Ziya Gökalp'~ n sundu~u E~itimle ilgili
sorunlar aras~nda "Muallim Kulüplerinin" aç~lmas~~lüzumu da önerilmi~tir. Yukarda ad~~geçen ilk meslek kurulu~unun daha sonraki y~llarda ortaya ç~km~~~olmas~~bu giri~imin Gökalp'~n önerisiyle ba~lant~l~~olabilece~i hat~ra gelebilir 46 .
Ancak bu telkinlerin ve te~ebbüslerin Türkiye'de yayg~n biçimine geçirilmesi kurtulu~~sava~lar~~ y~llar~n~ n Maarif Vekaletlerince
vücutland~r~labilmi~~ve bu kurulu~lar Halkevlerinin birle~tirici bir
görü~le (Türk Ocaklar~~dahil) olmak üzere aç~lmas~ ndan sonra da~~lm~~~ve yer yer bu evlerde faaliyette bulunmu~lard~.
Istanbul "Muallimler Cemiyeti"nin en hareketli durumu, bütün
Istanbul Nretmenlerinin Ankara Hükümetiyle ba~lant~lar~n~n Istanbul'un i~gal alt~nda bulunmas~~nedeniyle kesik oldu~u y~llarda
görülür. Bu cemiyetin ç~kard~~~~ ( Muallimler Mecmuas~) da bu ihti44 ~evket Baysano~lu, Ziya Gökalp'~n eserlerini tamtma derne~inin yay~nlar~ndan: Gökalp ve Milli terbiye.
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yaçtan do~ma bir yay~ n olarak ortaya ç~km~~~ve ö~retmenlerin davas~n~~Ankara Hükümetine tamtmada ve ba~lant~~kurmada etkili olmu~tur. Dr. Re~it Galib'in bakanl~~~~zamamna kadar cemiyet faaliyetle devam etti. Son y~llarda Rahmetli Profesör ~ekip Tunç'un ba~kanl~~~n~~benim de genel sekreterli~ini yapm~~~oldu~um Muallimler
Birli~i'nin bu dergisinin son say~s~~ da taraf~m~zdan ç~kar~lm~~t~r.
Hattâ o y~ l Muallim birlikleri de Halkevlerine kat~lmak suretiyle bu
özel kurulu~lar da~~t~lm~~t~r.
Büyük zaferden sonra Istanbul'da i~gal alt~nda kalan ö~retmenlerin kritik bir durumunu önlemeye yararl~~olan bir belgeyi de bu
vesileyle incelememize al~yoruz:
Ankara Maarif Kongresi Riyaseti Aliyesine (Ba~kanl~~~na)
"Bütün Muallimleri, s~ k~~bir kalp ve dima~~ittihad~~ ile te~kilat
alt~ na almak için toplanan Istanbul Muallimler cemiyeti heyet-i
umumiyesi bugün Türk harikalar~n~n Mihrak-~~ inti~ar~~olan Ankara'm~zda toplanarak Maarif siyasetinde bir devrin tuluunu "do~u~unu" teb~ ir edecek (müjdeliyecek) heyetimizi hürmet ve hasretle
selâmlamak istemi~~ ve bu ~erefli vazife-i irfan~~bendenize tevdi
etmi~tir.
Istanbul Muallimler cemiyeti, bu müttehit hal ve istikbalin emretkutsi
vazifede maddi ve manevi varl~~~n~~temsil eden heyetinize
ti~i
muaffak~yetler diledi~i s~ rada milli irfan'~n yabanc~~tasallutlar~ndan
kurtarmak ve korumak için yak~ nda akdedilecek umumi kongrede
k~ymetdar muzaharetlerine istinat etti~ini arz eder. 5.7.192 ~~ Istanbul
Muallimler Cemiyeti Heyet-i Umumiye Reisi Hakk~~ Tar~k (US).
Ankara Ö~retmen Okulu binas~n~n salonunda 16 Temmuz
1921 'de Mustafa Kemal taraf~ ndan aç~l~~~~yap~lan bu ilk Maarif Kongresi
ikinci günü Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr~över) in ba~kanl~~~nda ve gündemindeki ilk ve orta ö~retim konular~n~~görü~meden
önce ~stanbul ö~retmenlerinin yukardaki yaz~s~~okunmu~~ve alk~~larla kar~~lanm~~t~r. Kongre ad~na Hamdullah Suphi (Tanr~över) bu
mesaja ~u cevapla kar~~l~k vermi~tir:
~stanbul Muallimler Cemiyeti Riyasetine (Ba~kanl~~~na)
Ankara'da toplanan Muallimler ve Muallimeler Kongresine
hitaben gönderdi~iniz tezkere ilk içtima~m~zda okundu. Meslekda~lar~m~z daima muhabbet ve tahassürle dü~ündükleri ~stanbulumuzdan
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yükselen bu müheyyiç (heyecanl~) karde~~hitab~ndan dolay~~en derin
ve mesmut bir teessür duydular.
Hiç bir sebebin bizden ay~ram~yaca~~~kan, iman ve meslek karde~lerimizin sözleri yaln~z burada haz~ r olanlar için de~il geni~~Türk
Vatamn~n her kö~esinde çal~~an di~er meslekda~lar~m~z için de unutulm~yacak bir tesir b~ rakmaya kâfi oldu~una itimad ediniz.
Harp cephesinde milli varl~~~n halâs~~ için kahramanlar~m~z
kanlar~n~~mebzül bir surette ak~t~ rken arkada Muallimler ayn~~maksat
için di~er bir sahada mücadele ediyorlar. Bu mücadelede bin kerre
aziz Istanbulumuzda çal~~an karde~lerimizin daima bizimle beraber
olmalar~ndan bir saniye ~üphe etmedik. Sizi bizden ay~ran sebepler
sizin ve bizim ihtiyar~m~ zdan hariç olan sebeplerdir. Ve bu ayr~l~~~
yaln~z ~eklidir. Daima hür insanlar olarak ya~amalar~na çal~~t~~~ m~z
yavrular~m~z~~terbiye eder, yeti~tirirken uzak, yak~n memleketin her
kö~esinde Muallimi sevk eden ana kuvvet birdir: Milli iman~m~z ve
a~k-~stihlâs~m~z ( Kurtulu~~a~k~m~z)
Kongre azas~~mukabeleten size en büyük hasret ve muhabbet
hisleriyle dolu selâmlar~ m gönderiyorlar. Ben de bu vesileyle cümlenizin sevgili ellerinizi s~karak müazzez halâs~m~z~ n en hakiki âmilleri
olan ve as~rlar aras~nda en büyük cihad~~yapan meslek arkada~lar~m~ za muhabbet ve tebcilimizi teyit ve müzaharetimizin daima kendilerine müteveccih oldu~unu söylemekle mesuldum. 18 Temmuz 1337
(1921) Maarif Vekili ve Türkiye Muallim ve Muallimeleri Cemiyeti Reisi
Hamdullah Suphi (Tanr~över)
Bu yaz~~ malar büyük zaferden sonra sahneden çekilen ~stanbul
hükümeti zaman~nda bir süre ayl~ klar~n~~alamayan ve sonra da kadro
yenile~melerine ve k~s~nt~lar~na u~rayan Istanbul ö~retmenlerinin bu
pürüzlü durumlar~n~n yoluna konulmas~nda etkili bir belge olarak
Istanbul Ö~retmenleri temsilcileri s~fatiyle Ankara'daki temaslar~~
sürdüren e~itimci Ibrahim Alâeddin Gövsa ve tarihçi Ahmet Hamit
Ongunsu'nun savunmalarma da destek olmu~ tur.
1921 deki Maarif Kongresi Ilk ö~retimin (Halkokulu ad~na) çevrilerek dört y~ll~k bir süreyi kapsamas~~üzerindeki vekâlet önerisini
o zamanki Ilk Ö~retim Dairesi Müdürü Edip Bey aç~ klam~~~ve konu
üzerinde tart~~malara geçilmi~tir. Kongrenin üçüncü toplant~~günü de
Vekâletçe haz~rlanan Ikinci Ö~retim (Tâli Tedrisat) yani Orta Ö~retim durumu ve önerileri Kâz~m Nami (Duru) taraf~ndan aç~k-
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lanm~~t~r ve bir gün sonraki son toplant~da amaç ve program üzerinde
"Ö~retimin sadele~tirilmesi, amelile~tirilmesi, ve geli~tirilmesi" yolundaki vekalet görü~ünde beraberlik oldu~u kan~s~na var~larak
gerekli programlar~n haz~ rlanmas~~ araya giren Sakarya muharebesi
nedeniyle uzmanl~k komisyonlar~na b~rak~lm~~t~ r. Verilecek Sakarya
muhaberesi dolay~s~yle vekalet kadrosu Kayseri'ye nakledilmek mecburiyetinde kalm~~t~r. Bu konu~malar s~ras~nda ortaya at~lan tenkitler ve ele~tiriler Darülfünun Emini terbiye Müderrisi ~smail Hakk~~
(Baltac~o~lu)nun ve Mi dersler delegesi Cemal Hüsnü (Taray) in aç~klamalar~~program direktiflerini daha da ayd~nlatm~~t~r.
Mustafa Kemal'in Ba~kanl~~~n~~ yapt~~~~bu kongrenin kapan~~~
konu~mas~~Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr~över) taraf~ndan
yap~lm~~t~r. Tarihi önemi bak~m~ndan Mustafa Kemal'in e~itime
yeni bir yön veren aç~~~konu~mas~n~n orjinalini ve ad~~ geçen kapan~~~
konu~mas~n~~bu incelernemizin ekleri bölümünde bulacaks~n~z.
Bu Milli ve Demokratik anlay~~, Ö~retmenlerle i~~birli~i halinde
çal~~ma yollar~n~~aç~k tutma çabalar~~dencbilir ki kurtulu~~sava~larma
giri~ilen y~llarda ba~lar. ~~gal alt~nda bulunan bölgelerin d~~~ndaki
te~kilata gönderilen ilk genelgeler ~~~~~nda bu durum aç~ kça görüldü~ü
gibi Tanr~över'in ilk kongrenin kapan~~~konu~mas~ nda da bir daha
tekrarla= ve bu kongrelerin her y~l yap~lmas~~ istenir. Bu yarg~y~~
kongreyi toplama giri~iminin gerekçesini de belirtmesi bak~m~ndan
bu konudaki duyuruyu da tarihi de~eri bak~m~ndan buraya al~yoruz:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin Maarif i~lerine
milli bir gidi~~vererek bunu halka daha yakla~t~rmak dü~ üncesiyle
ilkokullar~~ (Halk Mektepleri) ad~~ alt~nda halka ~s~nd~rmak için vekillik,
Maarif i~leriyle u~ra~makta olanlar~n dü~üncelerini almak ve bundan
edineci~i sonuçlara göre bir program haz~rlamak için Ankara'da bir
~~ "tatil esnas~nda
Maarif kongresi toplamaya karar vermi~tir. ~~
Maarif müdürleriyle tali (Orta) ve iptidai (~lk) Mektepler müdürleriyle Muallimlerinden mürekkep bir kongre akdi mukarrer bulundu~undan idare ve tedrisat hakk~nda vaki olacak teklifat ve müzakerat için ~imdiden haz~r bulunmalar~~tamimen bildirilir."
Umur-~~~ Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr~över)
Bu toplant~n~n günü, ek bir genelge ile 15.7.1921 olarak tesbit
ve tebli~~olunmu~tur. Ancak toplant~~bir gün sonra yani 16 Temmuz
Cuma günü ö~lenden sonra eski Darül-Muallimin salonunda Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal taraf~ndan aç~ lm~~t~r. Maarif Vekaleti yay~nlar~nda da bas~l~~olarak görülen ~~5 Temmuz günü ça~~n tarihi olarak yaz~lm~~~fakat gerçek toplant günü
olan 16 Temmuzda önce yap~lm~~~gibi gösterilmektedir ki yanl~~t~r.
Bu tarihi toplant~ya kendi olanaklanyle kat~lmak ~arnyle ö~retmenler için serbestlik tan~nm~~~fakat görevli olarak ~öyle bir kadro
ileri sürülmü~tür:
— Elyevm bilfiil Muallim ve Muallime olanlar (o günlerde
ö~retmenlik görevinde bulunan bütün erkek ve kad~n ö~retmenler)
2 — Maarif Müdürleri
3 — Okul Müdürleri (Sultani, Darül-Muallimin, Darül-Muallimat, Idadi Müdür ve Müdireleri (bugünkü adlanyle Lise,
erkek ve k~z Ö~retmen Okullar~~Orta Okullar Müdürleri)
4 — Merkez te~kilât~ ndan telif ve tercüme heyeti azalan (üyeleri)
5 — Maarif Vekaleti Dairesi Müdürleri
6 — Ankara'da âli dersler ve konferanslar Müderrisleri (o tarihte Anadolu'nun hiç bir yerinde Üniversite ve yüksek
okul bulunmad~~~ ndan) ali dersler adiyle kurulan bu dersler
Hukuk Fakültesinin kurulu~undan ba~l~yarak Ankara Üniversitesinin temelini te~kil eder.
7 — Gazete mümessilleri ça~~nlm~~lard~r.
Hasan Ali Yücel'in kitab~ ndaki ilgili bilgiler de dahil olmak
üzere bu kadroyu dolduran ki~ilerin d~~~ndan Yakup Kadri Karaosmano~lu'nun da bulundu~unu hat~rlat~r~z.
O günlerin mali konu~llar~ na göre geleceklere yol paras~~yeti~tiremiyecek durumda olan Vekalet, gelebileceklerin Ankara'da kalacaklar~~günlerde bar~nd~r~lmalar~~ve ia~eleri yani yiyeceklerini kar~~lamay~~üzerine alm~~t~r 47.
Türkiye için o y~llarda bu kurtulu~~sava~~n~~zafere ula~t~rmaktan
ba~ ka birinci planda yer alacak bir konu dü~ ünülemez. Ayr~ca ço~ou
47 Tatil aylar~na rastlayan bu kongreye kendili~inden kat~lan Eski~ehir Ö~retmen Okulu O~retmenlerinden Fuat Gündüzalp bu arada Eski~ehir'in dü~man
taraf~ndan i~gali üzerine Ankara'n~n bo~alt~lmas~na karar verildi~i için Maarif
Vekaleti kendilerine Kastamonu'ya gitmelerini ve oradaki Muallim Mektebinde
bar~nmalar~m tavsiye etmi~~o da ö~rencilerle beraber yaya olarak Kastamonu'ya
gelmi~lerdir (Özel an~lar~ndan).
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ki~inin büyük dünya sava~~n~n yenilmi~leri aras~nda yer alan Türkiye'nin bu davas~n~n gerçekle~mesi olana~~n~~ham bir hayal gibi
kar~~lad~klar~~bilinmektedir. Oysa ki Mustafa Kemal'in önderli~inde
bu zaferin nas~l e~siz bir ba~ar~ya kavu~turuldu~u da Türk tarihinin
hattâ dünya tarihinin göz kama~t~r~c~~parlak sayfalar~na yaz~lm~~t~r.
Okuyucular~m= dikkatini üzerine çekmek istedi~imiz gerçek
Sakarya muharebesi arifesinde Ankara'da toplanan ve Mustafa Kemal taraf~ndan aç~~~konu~mas~~yap~lan bu Maarif kongresinin büyük
zafer iman~n~n gücünü de isbatlayan bir belge olu~udur.
Hiç bir Devlet ba~kan~~ve kumandan~~gösterilemez ki böylesine
bir sava~~y~llar~nda Milletinin E~itim planlar~n~~ele almak ve ba~ta
de~erlendirmek cesaretini ve anlay~~~n~~ortaya koymu~~olsun. Onun
için bu kongrenin müstesna bir önemi vard~r ve dü~mamn hükümet
merkezi olarak seçti~i Ankara'y~~zaptetme~e haz~rland~~~~günlerde
dü~mana bir göz da~~~verme ve zaferden emin olan ihtilâlci Mustafa
Kemal'in yeni kuraca~~~devletin yeni e~itim ilkelerini ve yönetimini
tam bu s~rada ileriye sürmesi beklenmedik bir olay gibi bütün karamsarlar~~ ve dü~man devletlerini ~a~~rtacak bir de~er ta~~maktad~r.
Mustafa Kemal bu kongre konu~masiyle k~saca kar~~s~na ç~kan dü~manlara meydan okumu~, Türk ö~retmeninin bu milli kurtulu~~
davas~na bütün kalbiyle sar~lmas~m da sa~lam~~t~r. Nitekim ad~~geçen
1921 ~lk Maarif kongresinin ba~kanl~~~n~~ve aç~~~konu~mas~n~~yapan
Mustafa Kemal'e kongre üyeleri ad~na cevap veren Sivas delegesi
Osman Nuri Bey özetle ~unlar~~söylemi~tir:
"Büyük filcirlerinizin manevi bayra~~~alt~nda toplanmak en büyük emelimizdir. Çektiklerimiz ve çekeceklerimiz ~ahsi ve mesleki
emellerin üstünde olan Memleket için bir borçtur. Bu fikirlerinizin
manevi bayra~~~alt~nda topraklar~m~zda Milli ve asri bir hayat-~~irfan
tecelli edecektir.
Kongremize riyaset buyurdu~unuzdan ötürü derin ~ükran duygularm~z~~arza müsaadelerinizi rica ederiz. Milletin evlatlarnu seciye,
iman ve a~k-~~milli ile mücehhez olarak yeti~tirmeye çal~~~rken bugünkü sözlerinizi daima hat~rlayaca~~m~za itimat buyurunuz 48".
"Ad~~geçen Osman Nuri Bey Sivas Maarif Müdürlü~ünde daha sonra Sinop
Maarif Eminli~inde bulunmu~~ve Eminlilc te~kilat~~la~vedildikten sonra Istanbul
Ö~retmen Okuluncia okuttu~um meslek derslerinin bir k~sm~n~~üzerine alan rahmetli arkada~~m~zd~r. H. R. 0.
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Kurtulu~~sava~lar~m giri~ten, zafere ula~ana kadar, geçen y~llarda ö~retim ve e~itim alan~nda ilerisi için özlenen yeni fikirler ve
ak~mlar~~yans~tan yaz~lardan ba~ka bizzat maarif vekillerinin benimsedi~i konular dahi bugünkü problemler aras~ nda bile ilgi çekici ve
tekrarlanabilecek bir de~er ta~~maktad~r. Örne~in, II. Maarif Vekili
Hamdullah Suphi Tanr~ över'in önceki sahifelerde üzerinde durdu~umuz 1921, 16 Temmuz tarihli I. Maarif kongresinden üç ay önce
kendisiyle bir mülâkat yapan, bir gazeteciye üç sütun halinde verdi~i
etrafl~~beyanat~n ~u ba~l~klar~~ ta~~d~~~~görülür:
Maarif Siyaseti —Okullarda i~çilerin yeti~tirilmesi— Münevverlerle halk
tabakas~~aras~ndaki uçurumun doldurulmas~~ lüzumu —ü~retimin mahalli
özellikleri dikkate almas~~ihtiyac~, (meselâ, Ticaret ve transit bölgeleri
illerindeki okullarda ticaret derslerinin konulmas~) —Ucuz muallim,
ucuz müdür ucuz insan yeti~tirir. —Umumi ve mecburi ö~retim— Seyyar konferanslar,— idman ve spor alanlar~~ gibi ara ba~l~klar~n bir k~sm~~1974
y~l~n~n 9. Milli E~itim ~iiras~nda ele al~nan konular~n bir ço~u
daha o y~llarda hat~rlanmaktad~r. Bu konular~~kapsayan konu~mas~n~n sonunda Maarif Vekili Tanr~över'in ~u sözleri yer almaktad~ r:
"K~sacas~~ mekteplerimiz amen adam yeti~tirecektir. Onu içinde
bulundu~u köyün ve kazan~n faaliyetine i~tirak ettirecek, milletinin
çekti~i her cins mahrumiyetten, ~st~raptan haberdar edecektir. Onun,
teerübi ve nazari malümatlyla memleketin, zirai, s~ nal, ticari alanlar~nda bütün istihsal (üretim) ve vas~talar~ ndan azami surette faydaland~rmak için e~itecek ve donatacakt~r. Ders programlar~~ "bu
maksada göre de~i~tirilecek ve mahalli ~artlar gözönünde bulundurulacakt~r."
Kurtulu~~sava~lar~~ y~llarnun e~itim bakan~n~n bu sözlerinde
pragmatik bir görü~ün ip uçlar~n~~bulmamak ve köy enstitülerinin
kurulu~una kadar geçen süre içindeki erkek ve k~z sanat enstitülerinin
ve kurslar~n~n ve nihayet 9. E~itim ~üras~nda seçmeli dersler listesini
dolduran bir tak~m i~lerin temel görü~lerini bulmamak mümkünmüdür?
Kurtulu~~Sava~~~ y~llar~~döneminde dikkatimizi çekmeye de~en
bir özü de e~itime ait sorunlar~n gerçekçi yönü ile ortaya konulabilmesinde ve bunlar~n hükumet organlar~nca da sempati ile kar~~lanmas~nda görülmektedir. Bu görüntüye bir örnek vermek için, "Muallim buhran~." ba~l~~~n' ta~~yan bir yaz~da ~u sat~rlar~~okuyabiliyoruz:
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"Dünyan~n neresinde görülmü~~ayn~~ ~ehrin sultan-i (lise) ö~retmenleri muvazene-i umumiye (devlet bütçesine) ba~l~~olduklar~~için
maa~lar~n~~al~rlar. Fakat zavall~~iptidai muallimlerin (ilkokul ö~retmenleri) Talim ve Terbiye eme~inin en zahmetlisini ve en büyü~ünü
yüklenen bu biçare muhterem ö~retmenler aylarca, maa~s~z, mai~etsiz
sefalet çeker. Meslekten de~il, camndan hayat~ndan ve dünyas~ndan
bezer. Hamdullah Suphi Bey'in (yani maarif vekilinin) bu te~ ebbüsü
bir an evvel T. B. M. M.'ne getirmesini bekliyoruz."
Bu ac~kl~~durum asl~nda me~rutiyet devrinde uygulanan, "ViMyetler, umumi ve hususi idaresi" kanunlar~~ile buna paralel "Tedrisat-~~iptidaiye" kanunlar~n~ n memleket gerçeklerine uymamas~ndan
ileri gelme bir durumdur ki yazar~ n bekledi~i ödeme garantisini
ancak 25 y~l sonra gerçekle~ tirebilen idari ve mali kanunlarla sa~lamak mümkün olabilmi~tir.
Kurtulu~~Sava~lar~~ y~llar~n~n dikkati çeken ilginç bir davran~~~~
da sava~~cephelerindeki kumandanlar~n çevrelerinin ö~retim ve e~itim ihtiyaçlar~~ile yak~ndan ilgili olmas~d~r. Örne~in, Garp cephesi
kumandan~~Ismet Inönü (Ba~vekil ve Cumhurba~kan~) harp halindeyken s~k~~~ k durumda olsalar dahi, ordu birliklerinden okul binalarma dokunmamalar~n~~ve o~retimin sekteye u~rat~ lmamasunn gerekti~ini ~srarla istemi~~ve yap~ lan teklifleri yerine getirtmemi~tir.
Gene bu çe~it davran~~lar~~do~uda I. Dünya harbi s~ras~ nda Ruslar~n
i~gali alt~na giren bir tak~ m illerin, tahrip edilen okullar~ n~n veya
i~gal edilen okullar~n~ n bu harp sonunda tekrar aç~lmalar~na giri~ildi~i zaman Yakup ~evki, Kaz~ m Karabekir, ve kolordu kumandan~~
Ali Sait Pa~a'lar~ n gösterdikleri ilgi ve yard~ mlarda görüyoruz. Nitekim ad~~geçen bu ordu kumandanlar~~Trabzon ö~retmen okullar~n~n
bina, karyola, yatak, kap, kacak hatta maa~~ödemelerinde çekilen
zorluklar~~kar~~ lamak için bu askeri makamlarca yap~lan yard~mlarla
okullar faaliyete geçirilmi~tir 49 .
Bu arada ~ark cephesi komutan~~ Kaz~m Karabekir, ~ehitlerin
yetim çocuklar~n~~toplayarak, Sar~kam~~ 'ta açt~~~~ve çal~~malar~yla
yak~ndan ilgilendi~i bu cephe okulunun harekete geçirilmesini, hatta
49 Kurtulu~~sava~lar~~ s~ras~nda bu ö~retmen okulunun pedagoji ö~retmeni
bulundu~um s~ralarda gördüklerimi ve i~ittiklerimi ayr~ nt~lar~yla tespit etmi~~olan
okul müdürü Mustafa Re~it Tarakç~o~lu'nun yay~mlanmam~~~olan yaz~l~~ an~lar~ndan.
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ö~rencilerinin okul bandolanyla beraber, Ankara'ya bir nev'i okul
seyahati yapt~klar~~ayr~ca, Kaz~m Karabekir'in (~arbl~~ibretler) ad~~
alt~ nda manzum baz~~piyeslerin yaz~l~p sahneye konulu~unu ve ahlaki ö~ütler veren parçalar~~ile bat~l inançlar~~y~kma~~~amaç edinen
temsillerini de~erlendirmek te yerinde olur. Gene ayn~~do~u cephesi
süvari F. Kumandan~~Albay Sami Sabit Bey'in vali vekili olarak
Trabzon'da bulundu~u s~ rada Maarif Vekâletinden gelen genelgelerin ele~tirilmesi ve cevapland~r~lmas~~vilayet makam~nda her derecedeki ö~retmenleri davet ederek tart~~ malara kat~lmas~n~~ve bu çe~it
toplant~lar~ n sürdürülmesine önem vermesini de bu ilgi s~ras~na eklemek istiyoruz.
Unutmayal~ m ki Tanzimat arifesinde ve sonras~ nda ba~layan
e~itim yeniliklerinin, ilk örnekleri Askeri E~itim kurulu~lar~yla ba~lam~~t~ r. Ve bu etki yukardan beri incelemekte oldu~umuz konuya
en geni~~ve en derin etkiyi gösteren Atatürk'te böyle bir e~itimden
geçerek hayata at~lm~~t~ r. Ancak Büyük zaferden sonra Kurtulu~~
sava~lar~ n felsefesi üzerine kurdu~u Cumhuriyetin önderli~ini ve
demokratik do~rultuda geli~mesini sa~lamada sivil devlet adaml~~~~
vazifelerinin de e~siz örneklerinden biri olmu~tur. Onun büyük zaferinin sonuçlar~ ndan sürüp gelen siyaset felsefesinin içinden do~al
olarak ç~kar~p öne sürdü~ü Türk E~itim felsefesinin temel kavram~~
ve uygulamaya geçilerek Cumhuriyet vatanda~~n~n ö~retim ve e~itim
amaçlar~~ve ilkeleri de do~rudan do~ruya böyle bir bütünlük içinde
yo~rulmu~tur.
Baz~~yabanc~~ele~tiriciler bu gerçe~i yeterince kavrayamam~~lard~r. Örne~in (Türkiye Cumhuriyetinde E~itim ve Atatürk) eserinin yazarlar~ ndan California Üniversitesinde E~itim Fakültesi
dekanl~~~~yapm~~~ve Ford vakf~n~n deste~i ile Türkiye E~itim Milli
Komisyonunun raporunun haz~ rlanmas~ nda "a önemli bir görev alm~~~olan Haarvard. E. Wilson, bu eserin son sahifelerinde (5h. 238) "b.
Atatürk'ün "Yüz y~l~m~z~ n gereklerine uygun e~itim" fikrinin modern
e~itim taraftarlar~ ndan S. C. Antel ile Celal Nuri'nin fikirleri ile
ba~da~t~r~laca~~m âdeta onlardan mülhem olmu~ças~na bir biçimde
"a Milli E~itim Bakanl~~~~yapm~~~olan B. Celal Yard~mcfrun zaman~nda ele
alm~~~bir giri~imle ba~layan bir harekettir. H. R. O.
5" Türkiye Cumhuriyeti'nde E~itim ve Atatürk E. Wilson - ~lhan Ba~göz Dost Yay~nlar~ndan.
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önce sürmekte, "bütün yabanc~~ etkilerden uzak bir e~itim" sözünün
ise meclisteki dini ve tutucu grubun görü~üne yak~n dü~tü~ünü bir
taviz takti~i olarak göstermeye çal~~maktad~ r. Oysa ki Atatürk yabanc~~tesirler sözünü söylerken (garpten) yan~nda (~arktan) da gelen
tesirler sözünü kullanm~~~ve yazarlar~n bir az da maksatl~~ olan bu
görü~lerine asla de~er vermemi~tir.
Modern E~itim anlay~~~n~ n tarifine gelince, M. Kemal daha
evvel kendi okulunu böyle bir anlay~~la kendisi seçmi~tir.
Kurtulu~~sava~~~ y~llar~~bir yandan sürerken daha ilk Maarif
vekilleri zaman~ndan ba~l~yarak halka bu davan~n amac~n~~anlatmak
ve meslek meselelerini de içtenlikle ele almak için muallim cemiyetlerinin kurulmas~na Milli E~itim konular~~üzerinde toplant~lar yapmak sonuçlar~n~~ve önerilerini vekâlete bildirmeleri bir gelenek halini
alm~~t~. O arada her ö~retmenden okutulan ders kitaplar~~hakk~nda
ele~tiri raporlar~~istemek ve de~erlendirmek yeni giri~imlere ve reformlara yararl~~ bir ortam haz~rlam~~t~ r. O, kurtulu~~sava~~~ y~llar~nda
benimsenen bu giri~ ime bir iki örnek vermekle yetinece~iz. 1950 den
sonra bakan olan maarifçiler aras~ nda Ingiliz Avni diye tan~nan Avni
Ba~man'~n (hars ve hars-i ruhi) ad~~ ile Ingilizceden çevirdi~i bu
günün deyimi ile bir çe~it e~itim psikolojisine benzer kitapta ö~rencilerin ihtiyac~~yönünden ve o zamanlarda pek benimsenmi~~olmayan
devrik cümlelerle tercümesini ele~ tiren bir raporumuzu Maarif Vekâletinin sorusuna cevap olarak gönderdi~imi hat~rl~yorum. Elbetteki böyle bir cevap için eser üzerinde özel bir çal~~maya ihtiyaç
duyulmu~ tur. Benzeri istekler, denebilir ki bugün için de özenilecek
davran~~lar oldu~unu ve bu ders kitab~~tenkitlerinin en iyi kitab~~
meydana ç~karmada faydal~~bir yol olaca~~n~~ hat~rlatmak yerinde
olur.
Bir ba~ka örne~in Sivas Ö~retmen okulu usulü tedris ö~retmeni
ve tatbikat mektebi müdürü Fuat Gündüzalp arkada~~m~z~n "Talim
ve Terbiye Te~kilât~m~zda Buhran" ad~~ile yazd~~~~ve "Büyük Millet
Meclisi Maarif Encümeni azay~~muhteremesine ithaf" derkenar~~
ile bast~rd~~~~kitapc~~~n ilk sayfas~nda ~unlar~~okuyoruz:
"Vehbi Bey'in (3. Maarif Vekili) zaman~nda bütün muallimlerden dersleri sahas~nda incelemeye dayal~~bir risale istenmi~ti. O zaman Bart~ n'da Idadi Müdürü idim. Memleketimizin Talim ve terbiye te~kilat~ ndaki buhrana ve bunlar~ n izalesi çarelerini dahi çoktan
beri söylemek istedi~im fikirlerin duyurulmas~~ve aç~klanmas~~için
F 15
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münasip bir zaman zuhur etmi~~demekti. ~~te bu esercik o zaman
kaleme al~n~ p vekâlete takdim olunan risalenin yeni baz~~tecrübelerin
ilâvesi ile geni~letilmesinden meydana gelmi~ tir."
"~ zmir, Bursa, Sivas ve Trabzon'a kadar Anadolumuzun yüzlerce köylerini, kasabalar~n~~ve ~ehirlerini gördüm ve inceledim,
memleketimizin dörtte üçünü te~ kil eden köylülerimizin dertlerini çok dinledim. Bu saf insanlarda bazan öyle faziletler gördüm ki
iftiharla gö~süm kabard~ . Bazan öyle facialara ~ahit oldum ki ~ rk~m~n
sukutu kar~~s~nda gözya~lar~~döktüm."
"Türk vatan~~ve milleti denince hat~ r~ ma daima ~ss~z ovalar~n
ortas~nda s~tma, menba batakl~klar kenar~nda veyahut ç~ plak da~lar~n
ete~inde odun parçalar~ ndan ve kerpiçten yap~lm~~~köy evlerinin
tasavvur edilemiyen mihnetler içinde hayatlar~ n~~sürükleyen gözü
ya~l~~insanlar gelir. Mektep denilince de o ~ss~z ovalar~n ç~plak da~lar~n kenar~ndaki sefil kulubelerin aras~ nda bir toprak dam, bir iki
y~rt~k has~r, bir kaç k~r~k rahle, paçavralara bürünmü~~Sar~~benizli
s~ska çocuklar ve sonra levhay~~tamamhyan peri~an k~yafetli çocuklara kar~~~müstebit bir hükümdar, aciz bir dilenci vaziyetinde zavall~~
bir adam ö~retmen hayalimde canlan~r 51."
"Köylüye rehberlik ettikleri zannedilen imamlar~n kahir ekseriyeti (ezici ço~unlu~u) cehaletçe köylüden farks~zd~ r. Köylüye isnat
edilen taassup ise tamamen yanl~~~ve kahs~zd~r." (Sayfa ~~2)
I~ te Cumhuriyet kendinden önceki devirden böyle bir anadolu,
böyle bir köy toplulu~u, böyle bir okulu devralm~~t~ r. Atatürk'ün ilk
meclis nutuklar~ nda köylünün halini tevsir eden cümleleri bu ac~kl~~
durumu dile getirdikten sonra "Kemal-i hicap ile e~ilelim" sözü
bo~una söylenmemi~tir. Bu ac~kl~~ durum ö~retmenlerin sevgili Milli
E~itim Bakan~~Mustafa Necati'nin Hayat Mecmuas~nda ç~ kan yaz~lar~~ ba~ka mecmualarda da yans~t~lm~~t~r.
1924 de maarif reformu hareketine giri~ ilirken memleketimize
ça~r~lan John Devey raporunda köy okullar~~için ayr~~bir sistemin
ö~ütlenmi~~olmas~~da sebepsiz olmad~~~~gibi Köy Enstitülerinin kurulu~undan sonra oradan yeti~en "Bizim Köy" veya "Y~lanlar~n oicü"
adl~~romanlar~n' yazanlar~~ bu sat~rlardan daha iyimser an~lar~~ ile
dile getirmemi~lerdir. Ancak bu durum köy okullar~nda da umumf
51

Talim ve Terbiye Te~kilâtirruzda Buhran - F. Gündüzalp, Sivas Basimevi.
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ö~retimin gerçekle~tirilmesi için Ba~ vekil Ismet Inönü 1932 de ba~latt~~~~sava~~~sürdürmü~~ve bu sayede köylerin büyük ço~unlu~u
ö~retim ve e~itim hakk~ ndan bu günkü mütevazi ölçüleri kadar da
olsa yararlanm~~lard~r. Me~rutiyet devrinden kalma üç s~rufh güdük
bir köy ilkokulu birinci Maarif Sûras~ nda (1939) taraf~m~zdan verilen
bir muht~ra üzerine Sûraca da kabul edilerek ö~retim birli~i kanununun bu anlamdaki gere~i yerine getirilmi~tir 52 .
Bu devrin gazete ve dergilerde yer alan aç~k ve serbest yay~nlardan bir örne~i de Istanbul Muallimler Cemiyeti Mecmuas~mn
sayfalar~~ aras~ nda Ali Haydar (Taner) ve Sadrettin Celal (Artel) in
Emek Mektebi, Halk Hükümetinde Maarif te~kilat~~ ba~l~kl~~seri yaz~lar~ ndan izlemek mümkündür. 1926 yeni ilkokul programlar~n~n
ba~~nda i~~prensibi ile ele al~nan ilke bu yaz~da Ali Haydar (Taner)
taraf~ ndan "Emek Mektebi" diye kullan~lm~~~ve bu maksatla ~u
görü~lere yer verilmi~tir:
"Az zamanda en koyu bir istibdattan me~rutiyete ve daha sonra
Halk Hükümetine geçtik. Halk Hükümetine lay~k bir idare makinas~~kurmak, halk~n ihtiyaçlar~ na göre Iktisat ve maarif planlar~n~~
haz~rlamak üzere mütehass~slar~~ i~~ba~~na davet etmelidir."
Halk Hükümetinin program~~nas~l olmal~d~r, ana ba~l~~~nda ise
~öyle de~inilmektedir:
— Avam, havas, ilmiye, sofiye, mülkiye, seyfiye gibi birbirine
yabanc~~ hattâ dü~man s~n~flar yeti~ tiren eski usul-ü terbiye ve tedris
terk edilmeli, bunun yerine büytün efrad-~ milliye ale's-seviye vatanda~~
terbiyesi veren bir terbiyei umumiye verilmelidir.
Bizden evvel Halk Hükümeti tesis etmi~~olan Rusya ve Almanya'da halk maarifinin program~~Emek Mektebi ~ekline ink~lap etmi~tir 53 ." diyerek bu mektebin tarihçesine geçilmektedir.
Asl~ nda bu yeni fikirler bugün de aktif metod ad~~ile yeni gibi
gösterilmek istenilen Birinci Dünya Harbi sonras~~yeni ve eski dünya
okullar~nda de~er bulan ve ö~rencinin kendi giri~imlerine bir ba~ka
deyimle ö~retmen yok ö~renme vard~r anlay~~~na uyan ve yayg~n
bir ilgi toplayan hareketin bizdeki yani kurtulu~~sava~lar~~ y~llar~~
52 Tek ö~retmenli 5 s~n~f ii köy okullar~. I. M. E. ~~2~ras~~ dökümanlar~ndan
H. R. Öymen, 1930, M. E. Bakanl~~~~Bas~mevi.
53 (Emek mektebi) Ali Haydar Taner - Darülfunun ve Darülmuallimat
ö~retmenlerinden - Muallimler mecmuas~~ Say~~ 8, 30 Nisan 1923.
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içinde Atatürk'ün 1921 y~l~ndaki nutkundan bu yana geli~en yenile~meler ad~~alt~nda toplanabilir.
Kurtulu~~sava~lar~~ y~llar~nda ve Cumhuriyetin kurulu~u arifesinde yay~n yolu ile ve mesleki kurulu~lar giri~imleri ile Cumhuriyet
e~itiminin olu~umuna kat~lan çabalara da böylece de~indikten sonra
yürürlük gücü kazand~ran ATATÜRK'ÜN E~ITIMLE ILI~KILERI VE TÜRK E~ITIMINE ETKILERININ ANA ÇIZGILERI
ILE BELIRLIYEBILIRIZ :
Atatürk'ün e~itimle köklü ili~kisi denilebilir ki do~u~uyla ba~lar
ve ölümü bir nevi küçük görme psikolojisine dayanan askerlik ö~reniminden, subayhk görevine ba~lamas~na, hattâ ba~kumandan ve
devlet ba~kan~~oluncaya kadar sürer. Istiklal ve Kurtulu~~sava~lar~~
s~ras~nda ise bu köklü ili~kisinden, sürüp gelen görü~lerini, O'na özgü
cesaret ve inançla giri~ti~i tam ba~~ms~zl~k sava~~n~~kazanmas~~üzerine büyük zaferinin teminat~~olarak sava~~y~llar~ndan bu yana harekete ve eyleme geçirir. Ba~ka bir deyimle gerçekle~tirir.
Yaz~m~z~n ba~~nda saptad~~~rmz bu do~u~tan ili~kiyi ~öylece
tan~mlayabiliriz :
— Mustafa Kemal, özel yat~r~mlar~~ve yetenekleri ile yüklü
olarak dünyaya gözünü açan bir ö~rencidir.
2 — Bu özel yat~r~m~n ba~~nda zaman zaman ö~retmenlerini
durduran, dikkatlerini hayranl~kla üzerine çeken, hattâ kendisine
"Kemal" ad~n~n eklenmesine sebep olan parlak bir zekâ üstünlü~ü
ile donat~lm~~~olmas~~gelir.
3 — Sonsuz ve tükenmez bir ö~renim ~evki ve gücü ile büyük
Alman ~airi Goethe'nin ö~retmenler için kulland~~~~"Ebedi ö~rencilik" vasf~n~~ömrü boyunca sürdüren bir çabaya enerjiye do~al olarak sahip olu~u, O'nun bu zekâ ve istidat potansiyelini arkada~lar~ndan
farkl~~olarak geni~letir ve derinle~tirir.
4 — E~itim'in ilk temel ~art~~olan bu özel yat~r~m~mn ilerisinde
kendi rekorlar~n~~sonuna kadar zorlama azmi ve her türlü engelleri
a~ma iradesi belirgin karakteri olarak ilk gençli~inden bu yana kendini
gösterir.
5 — E~itim'in son a~amas~~olan kendi kendini e~itme ve tercihlerini ayarlama ve yürütme kudretine sahip olu~u O'nun bu ili~kilerini devlet ba~kan~~olduktan sonra da tahta ba~~na geçerek Ba~ö~retmenlik yapmas~~ ve Çankaya'daki Ak~am Sofras~'nda sürdürdü~ü
Ilmi ve Akademik Toplant~'larda kendini gösterir.
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6 — Ve nihayet bütün üstün kabiliyetleri kendi giri~irnleriyle
çizdi~i ya~am program~nda kendisi için de~il, belki daha çok Ulus'u
ve tüm insanl~k için yararl~~olma, onlar~n varl~~~na mal etme ihtiras~~
ile dolup ta~an yarad~l~~~n~n ve davran~~lar~n~n do~rultusunda de~erlendirme davas~na kendisini adam~§ olmas~nda görülür.
7 — Böyle bir ruh yap~s~na sahip genç Mustafa Kemal'in üzerinde çevresinin etkisi ve içinde ya~ad~~~~zaman~n ko~ullar~~ da kat~l~nca daha küçük ya~~nda iken babas~n~~kaybetmi~~olmas~, ilk gençlik
ça~mdan bu yana ~ahidi oldu~u Istibdad ve Saltanat Devri'nin bask~lan, Vatan Bütünlü~ünü parçalama hareketlerinin dü~ündürücü
görüntüleri ve nihayet devlet hayat~nda kötü yönetim sonuçlar~~olan
büyük yenilgiler ve çöküntüler O'nun ruhunda özgürlük ve özverilik
duygular~n~n erdemli~ini yo~urur.
Haks~zl~klara, tehditlere boyun e~me yerine öylesine davran~~lara ba~~kald~ran ~eref ii ve haysiyetli insan karakterinin belirgin nak~~lar~~O'nun ilk ö~retiminden ba~layarak ki~ili~inin meziyeti olarak
ulusunun ve insanl~~~n kurtulu~u u~runa ömür boyunca üzerine
titredi~i ya~ant~lar~~haline gelir.
Mustafa Kemal'in Ö~retim ve E~itim konular~~ile ili~kisinin
bu anlam~n~~kavrayabilmek ve devlet hayat~nda yüklendi~i büyük
mes'uliyetlerin üstesinden gelme gücünü de~erlendirebilmek için
O'nun tüm ya~am~n~~ do~u~undan ve çocuklu~undan ba~layarak
izlemek ve incelemek bu yarg~lar~m~z~n do~rulu~una sadece Türk
Dünyas~'m de~il, ezilen ve sömürülen milletler toplulu~unu ve nihayet tüm insanl~k dünyas~n~~da inand~rm~~t~r.
I~te bu nedenledir ki O'nun ölümüne -ebediyet s~rr~na eri~mesine ra~men- bütün Türk analar~, Türk istiklâlinin evlad~~ve bütün
dünya a~lam~~t~r.
Atatürk'ün Cumhuriyet E~itimi'nin kurulmas~nda ve geli~tirilmesindeki etkin önderli~i ise a~a~~da s~ralad~~~m~z biçimlerde olmu~tur:
a) Ö~retim ve E~itim'le do~rudan veya dolayl~~ olarak ili~kisi
olan güçleri uyarma ve bu do~rultuda harekete getirmek
için ö~retmen topluluklar~na yapt~~~~aç~ k konu~malar. ~ ) 192
16 Temmuz - Ankara. 2) 1922 Eylül Bursa ö~retmenleri ile
3) 1924 Samsun Istiklal Ticaret Okulu'nda toplanan ö~retmenlere hitab~. 4) Ankara Muallimler Birli~i çay~nda Milli
E~itim Bakan~~Vas~f Ç~nar'a verdi~i cevap konu~mas~nda.
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Bunlar~~halka ve millete de mal etmek için ö~retmen topluluklar~~ d~~~nda yapt~~~~konu~ malar. Bütün seyahatlerinde
Halk Te~ ekkülleri ve Okul ziyaretlerinde.
Ulus'un özgürlük haklar~n~~kurtarmak ve korumak için kurdu~u Siyasi Parti'sinin kurultaylar~ nda ve Büyük Millet
Meclisi kürsülerinde yüklendi~i sorumluluklar yoluyla yapt~~~~
konu~malarda aç~kça görülür.
2 — Bu uyarma ve ayd~nlatmalar~n sonucu olarak onlar~n realize
edilmesi, gerçekle~ tirilebilmesi için Cumhuriyet Kanunlar~' n~~ haz~rlatmak, ç~kartmak ve yürürlü~ünü sa~lamak, uygulanmalar~n~~ yak~ ndan izlemek ve denetlemek ve gerekti~inde örnek rehberlik hareketiyle tahta ba~~na geçmekten ba~layarak Toplum Bilgisi, Dil Bilgisi,
Tarih Bilgisi kitaplar~n~n programlar~n~n ve ders kitaplar~n~n Türk
Devrimi aç~s~ndan haz~rlat~lmas~ na ve yeni metotlarla ö~retilmesine
var~ncaya kadar Ba~ö~retmenlik görevini yüklenmesi suretiyle kendini
göstermi~tir. O derecede ki Dumlup~nar Ba~~Kumandanl~k Muharebesinin ikinci y~ l dönümünde yapt~~~~konu~man~n sonunda: "Ey
Yükselen Gençlik, Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu ya~atacak sizlersiniz"
diyen Atatürk'e bu konu~mas~ndan sonra —Cumhurba~kan~~olmasayd~ mz ne olmak isterdiniz?— yolundaki soruya verdi~i cevapta "Maarif'in ba~~na geçmek isterdim" 54 sözü Atatürk'ü bu anlay~~~ve davran~~lanyle ya~ad~~~~sürece yerine getirmi~~olarak da de~erlendirmeye
yeter. O'nun bu davran~~~ve ili~kileri ~stiklal Sava~~'ndan önce ö~rencilik hayat~ndan ba~layan bir yak~nl~ kla belirtdi~i gibi Çanakkale
Zaferi'nden sonra 1916 da bir ara Edirne'ye gitti~i zaman R~dvan
Nafiz Edgüer'in Müdürü bulundu~u Erkek ö~retmen Okulu'nu
ziyareti ve tarih dersine girerek ö~retmeniyle yapt~~~~aç~klatmal~~
konu~mas~ nda da belirtilmi~tir (Ziyaret resmi ili~kitedir).
Atatürk'ün bu tarihi resmi "Türk Tarih Kuruma Genel Müdürd Say~n Ulu~~i~demir'in derledi~i" Anafartalar harbi, kitab~nda
oldu~u gibi E~itim Hareketleri dergisinin 244 - 245 say~l~~ Kas~m Aral~k 1975 tarihli say~s~nda ~stanbul meclisi-mebusan Reisi Edirne
mebusu Hac~~Adil Beye verilen imzal~~özel örne~inden kopya edilerek ölümünün 37 y~l~~hat~ras~~olaraktan yay~nlanm~~t~r.
54 Geschichte der Türkischen Republik. 1935. Devlet Matbaas~~ - Türk Tarih
Kurumu yay~nlar~ndan.
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EK ~~
Atatürk'ün Milli E~itim üzerine ilk aç~~~konu~mas~n~n tam metni.
PEK VECIZ B~R NUTUK
Mustafa Kemal Pa~a hazretlerinin kongrede irad
buyurduklar~~nutkun metn-i aslisi
~imdiye kadar takip edilen tahsil ve terbiye usulleri
tarih-i tedenniyat~m~zda (gerileme tarihimizde) en
mühim bir âmildi, silâhiyle oldu~u gibi d~ma~iyle de
mücadele mecburiyetinde olan neslimiz birincisindeki kudreti ikincisinde de gösterecektir.
Geçen Cuma' Maarif Kongresini kü~ad buyuran Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Pa~a Hazretleri resm-i takdimden sonra kongreye
i~tirak eden âzâya hitaben milli maarifimize dair pek veciz ve müessir
bir nutuk irad buyurmu~lard~. Pa~a Hazretlerinin, haz~r~ln üzerinde pek
büyük bir tesir icra etmi~~olan bu nutuklar~n~n, muharrirlerimizden biri
taraf~ndan alelacele zaptedilebilmi,~~olan aksam~n~~Pazar günkü nüsham~z
ile ne~reyledik. Pa~a Hazretlerinin milli maarifimize dair serdeyledikleri
mutalâattan pek ziyade mütehassis olan erbab-~~irfamm~zdan bir çoklar~~
Matbaam~ za müracaatla bu nüshalardan birer tane talep etmekte ve halbuki
Pazar nüsham~z~n mevcudu kalmad~~~ndan bu arzular~~s' af edilememektedir.
Esasen acele ile zaptedilmesinden dolay~~maatteessal esasl~~ve ruhlu
nukat~n~n pek çoklar~ndan mahrum olan bu k~ymetli nutku kongrede haz~r
bulunan di~er muharrirlerimizin tuttuklariyle tashih ve ikmal etmek suretiyle bir kere daha ne~rini erbab~~irfan~m~z~n arzusunu bu suretle yerine
getirme~i bir vecibe addederek bugünkü nüsham~zda aynen takdim eylemekteyiz :
Muhterem Han~mlar, Efendiler
Harbi umuml memleketimize bir ma~lübiyet tevcih etti. Dü~manlar~m~ z bunu vesile ittihaz ederek milletimizi tamamen imha
etmek istediler. Buna kar~~~vukua gelen galeyan-~~milliye, Ankara,
muazzam bir sahne oldu.
1 16

Temmuz 1921 Cuma günü saat t4:te.
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Bizi ya~atmamak isteyenlere Kar~~~ ya~amak hakk~m~z~~müdafaa
etmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, Ankara'da inikad etti.
Bugün, Ankara, milli Türkiyenin "Milli Maarifini" kuracak olan
Türkiye Muallime ve Muallimler Kongresinin inikad~na da sahne
olmak mazhariyetiyle müftehirdir.
As~rlarm mahmul oldu~u derin bir ihmali idarinin bünye-i devlette vücuda getirdi~i yaralar~~tedavi için masruf olacak himmetlerin
en büyü~ünü hiç ~üphesiz irfan yolunda ibzal etmemiz lâz~md~r.
Gerçi bugün maddi, manevi menabi -Kuvam~z~, hududu milliyemiz dahilindeki memleketilerimizde müstevli bulunan dü~manlara
kar~~~istimal etmek mecburiyetindeyiz. irfan-~~memleket için tahsis
edilebilen ~ey müstakbel maarifimize mâ-bihi'l-istinat olacak bir temel
kurma~a kâfi de~ildir. Ancak vâsi ve kafi ~erait ve vesaite malik
oluncaya kadar geçecek eyyam~~cidalde dahi kemali dikkat ve itina
ile i~leyüp çizilmi~~bir milli terbiye program~~vücuda getirme~e ve
mevcut maarif te~kilât~m~z~~ bugünden müsmir bir faaliyetle çal~~t~racak esaslar~~ihzar etme~e hasr~~mesai eylemeliyiz.
~imdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin tarihi tedenniyat~nda en mühim bir âmil oldu~u kanaatindeyim. Onun için bir milli terbiye program~ndan bahsederken, eski
devrin hurafat~ndan ve evsaf~~f~triyemizle hiç de münasebeti olmayan
yabanc~~fikirlerden, ~arktan ve garpten gelen bilcümle tesirlerden
tamamen uzak, seciyei milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür
kastediyorum. Çünkü davay~~millimizin inki~âf~~tamm~~ancak böyle
bir kültür ile temin olunabilir. Lâale'ttayin bir ecnebi kültürü ~imdiye kadar takip olunan yabanc~~kültürlerin muhrip neticelerini
tekrar ettirebilir. Kültür (Hareseti Fikriye) zeminle mütenasiptir.
O zemin, milletin seciyesidir.
Çocuklar~m~z ve gençlerimiz yeti~tirilirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakk~~ile, birli~i ile tearuz eden bilt~mum yabanc~~anas~rla mücadele lüzumu ve efkâr-~~milliyeyi kemali istigrak ile her
mukabil fikre kar~~~ ~iddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin
edilmelidir. Yeni neslin bütün kuvay~~ruhiyesine bu evsaf ve kabiliyetin zerki mühimdir. Daimi ve müthi~~bir cidal ~eklinde tebarüz
eden hayat~~akvam~n felsefesi, müstakil ve mesut kalmak isteyen her
millet için bu evsaf~~kemali ~iddetle talep etmektedir.
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Teferruat~m tamamen erbab~~ihtisas~na b~rakmak istedi~im bu
mesele hakk~ndaki umumi mkat~-nazanm~~ikmalen ifade için yeni
neslin techiz olunaca~~~evsaf~~maneviye meyan~nda kuvvetli bir a~k-~~
fazilet ve kuvvetli bir fikr-i intizam ve inzibattan da bahsetmek zaruretindeyim.
~~te biz, bu kongrenizden yaln~z, çizilmi~~eski yollarda alelade
yürümenin tarz~~hakk~nda müdavelei efkar etme~i de~il belki serdetti~im ~eraiti haiz yeni bir san' at ve marifet yolu bulup millete göstermek
ve o yolda yeni nesli yürütmek için rehber olmak gibi mukaddes bir hizmet
bekliyoruz. Maarif Vekâletinin halk~~ tan~m~~, muhiti ve memleketi
takdir etmi~~muallim ve mütehass~slardan mürekkep bir ilim ve irfan kongresini
Ankara'da toplama~~~dü~ünmü~~olmas~n~~ ve bugünkü ~eraiti mü~kileye
ra~men bu te~ebbüsünde muvaffak olmu~~bulunmas~n~~kemali takdir
ile yâd ederim.
Huzurunuzda ve huzur-u millette milli maarifimiz hakk~ndaki
noktai nazar~m~~ifadeye imkân bah~olan bu vesileden bilistifade halas-~~müstakbelimizin pi~vay-i mükerremleri olan Türkiye Muallime
ve Muallimleri hakk~ndaki hissiyat-~~hürmetkâranemi tezkâr etmek
isterim.
istikbal için haz~rlanan evlad-~~ vatana, hiç bir mü~kül kar~~s~nda serfürü etmeyerek kemal-i sab~r ve metanetle çal~~malar~n~~ve
tahsildeki çocuklar~m~z~n ebeveynine de yavrular~n~n ikmâl-i tahsil
için her fedakarl~~~~ihtiyardan çekinmemelerini tavsiye ederim. Büyük
tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar olduklar~~
tarihen müsbettir. Silâhiyle oldu~u gibi dima~~vle de mücadele
mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdi~i kudreti
ikincisinde de gösterece~ine asla ~üphem yoktur. Milletimizin saf
seciyesi istidat ile malidir. Ancak bu tabii istidad~~inki~af ettirebilecek
usullerle mücehhez vatanda~lar laz~md~r. Bu vazife de sizlere teveccüh
ediyor. Hükümeti milliyemizin kemali ciddiyet ve samimiyetle arzu
etti~i derecede Türkiye Muallime ve Muallimlerinin hayat ve refah~n~~
henüz temin edememekte oldu~unu bilirim. Fakat milletimizi yeti~tirmek gibi mukaddes bir vazifeyi deruhte eden heyeti-mübeccelenizin
bugünün vaziyetini nazar-~~itibara alaca~~ndan ve her mü~külü iktiham ile bu yolda gayet metinane yürüyece~inden ~üphem yoktur.
Vazifeniz pek mühim ve hayatidir. Buna muvaiTak olman~z~~cenab~~
haktan temenni ederim." 19 Temmuz 1921 Hakimiyyeti Milliyeden
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B~R NOT : Bu konu~ma önce "Hâkimiyeti Milliye"nin 17 Temmuz
tarihli nüshada ç~km~~~fakat buraya ald~~~ m~z metin, tashihten geçtikten sonra
19.6.1921 de yeniden ve aç~klanmas~~nedeni ile bir arada bas~lm~~t~r. H. R. O.
EK

2

CUMHURIYET E~ITIMIN YENI VEÇHESINI
GÖSTEREN DE~I~IKLIK ILKESI
29.12.1923 de Maarif Müdürlüklerine gönderilen bir genelge
Terbiye usullerine yeni bir veçhe vermek mecburiyetindeyiz. Bir milletin
terbiyesi kendi mevcudiyetinin ko~ullar~n~~ s~n~rlayan vas~talard~ r.
A~~r mücadeleden büyük zaferle ç~ kan Türk milleti her sahada ebediyyen ya~amak karar~n~~verirken terbiyesini de bu kararlar~~teyid
edecek mahiyette derin ink~laplara u~ratarak tesis ve takrip etmek
mecburiyetindedir.
Dünün kör bir itaat isteyen çocu~u ve genci mürfail bir vaziyette b~rakan
mektep terbiyesi art~ k mevkiini genci, hür ve mesul bir millet ferdi telâkki
eden faal bir terbiyeye hrakmal~d~r. Milletin hâkimiyetine istinad eden genç
Cumhuriyet hükümetimizin mektepleri tedrisat~nda cumhuriyetin esaslar~na sad~k
kalmay~~telkine mecburdur. Milletimiz efrad~n~n ilim ve faziletleriyle
beslenen ve bütün feyzini Türklerin fazilet ve seciyelerinden toplayan
bu ~ekil idarenin muhafaza ve tealisi için de terbiyesinin gençlere en
feyizbah~~bir ~ekilde tedvin etmelidir. Milletin siyasi ve içtimai hayatlar~n~~terbiyelerinde görmek mümkündür. Geçmi~~günlerin mektep
terbiyesinde bugün art~k tarihe kar~~m~~~bir saltanat~n izleri mahsustu. Iradelerimizin fevkinde bütün kuvvet ve me~ ruiyetini maziden
toplayan fuzuli bir idare vard~. Mektepler bu idarenin tesirlerini
derece derece te~kilâtla çocuklara indiriyordu.
Bugün kendi irademizle cemiyetimizin yüksek ve mü~terek menfaatlerinden
ba~ka nefsimize bir hâkim tan~rruyoruz. Binaenaleyh irademizi ~a~k~n ve
alil olmaktan kurtarmak kendimize ve memleketin menafi-i âliyesine
en faydal~~bir kudrette bulundurmak için iyi bir terbiye vermek
laz~md~ r. Mektep terbiyesinin en ~ayan~~ tenkid taraflar~ndan biri
çocuklara ve gençlere iradelerini istimal edecek f~rsatlar ve vesileler
vermemekte olmas~d~r. Genç yaln~z derslerinden mesuldür. Mektep
hayat~nda tevkif ve izinsiz gibi baz~~ cezalar~n tehdidiyle harekat~~
tanzim olunmak istenmi~tir. Bu neviden cezalar~n k~ymet-i terbiye-
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sinin kalmad~~~~yeni mektepten tamamiyle kald~r~lm~~~olmalar~yla
sabittir.
Bizde Dar'ül Mualliminlerden ve Dar'ül Muallimatlardan bu
nevi cezalar~n kald~r~lm~~~olmas~~bu mekteplerin terbiyesini ihlal
de~il tanzim etmi~tir. Her nevi erbab-~~mesaiye hafta tatilini en
me~ru bir hak olarak tan~d~~~m~z bir devirde terbiye maksadiyle
çocuklardan Cuma istirahat ve e~lencesi hakk~ndan nez etmek tabii
do~ru olmaz. Gençli~in hayat-~~maddiye ve maneviyesini ihlal eden
sakat terbiye vas~talar~na müracaat etmektense onlar~~mektep hayat~n~n müdrik ve mesul birer uzvu telakki ederek cezalar~m~z~~ve mükafatlar~m~z~~ bu noktai nazardan tatbik etmek elbette do~ru olur.
~çtimai hayat~n bütün inceliklerini haiz bir enmuzeci te~kil eden
mektep içinde çocu~un ve gencin mesuliyetini bizzat deruhte ederek
ifa edece~ini pek mütenevvi i~ler vard~r.
Mektebin temizli~i, alelumum mektep e~yas~run temizli~i ve
hüsnü muhafazas~, bahçe i~leri, inzibat v.s, gibi mektep hayat~n~n
istilzam eyledi~i bir çok vazife vard~r ki, bizzat talebeyi i~gal eden
bu i~lerin ifas~~mektep heyetinin nezareti alt~nda tedricen gençlerin
mesuliyetlerine tevdi olundu~u takdirde ~imdiye kadar mektep
aile-i içtimaiyesi dahilinde yaln~z münfail bir vaziyette kalarak iradelerini i~letme imkanlar~n~~bulamayan talebeye bu imkan~~vermi~~
olacakt~r.
M ya~~nda intihap gibi en mühim bir vazife-i siyasiye ile gençleri mükellef tutan yeni Türkiye Cumhuriyeti çocuklar~, gençleri daha evvelki ya~larda
yapabilecekleri vazifelerle tavzif etmek ve onlar~~ifadan mesul tutmakta istikbalinin kudret ve emniyetini dü~ün~nektedir. Bu nokta-i nazardand~r ki,
liseler talimatnamesinin 118. maddesinde "Tali devrelerde inzibat
meclisinin intihabiyle her s~n~ftan ayr~lacak birer ~akird arkada~lar~n~n inzibat ve idaresi hususunda yard~m ettirilebilir." denilmi~tir.
Bu maddenin yukar~daki izahat dairesinde tevsii ve hüsnü tatbiki ve
talebeye mektebi ve mektep hayat~n~~benimseterek onun intizam ve
ahenginden mü~terek bir hiss-i mesuliyet tevcihi terbiye-i içtimaiye
ve seciyemiz için pek laz~m görünmekte oldu~undan bu madde hakk~nda mekteplerin inzibat ve muallimler meclislerinde s~k s~k müdavele-i efkârda bulunularak tatbikat~run eserleri hakk~nda malümat
verilmesini ehemmiyetle rica ederim.
Maarif Vekili nam~na
Müste~ar
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EK 3
MAARIF KONGRESI
~~6 Temmuz ~~92 ~~
Dün Son Içtima~n~~Akteyledi
Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr~över) Beyefendinin
Kongrenin Ehemmiyeti ve Ati Hakk~ndaki Mühim Bir
N t~~ t ku
Dünkü nüsham~zda Mac~~Vs Kongresi hakk~nda k~saca mali:mal
vermi~tik. ~lk celseden beri tedrisat-~~ipti daiye `tâliye münaka~at~na
ikiyüz elliden fazla muallime ve muallim i~tirâk etmi~tir. Ve her iki
derece-i tedrisat~n hedefi, program~~ hakk~nda vaki olan müzakerelerde
bir vahdet nazar-~n met~cudiyeti tahakkuk etmi~tir. Bütün müderrisler ve
muallimlerin, vekâletin tedrisat~~sadele~tirmek, amelile~tirmek ve mahallile~tirmek hususundaki dü~üncesiyle muvafakat-i tâmmede olduklar~~tebeyyün etmi~tir. Darülfünun Fen Terbiye Müderrisi ~smail Hakk~~ (Baltac~o~lu) beyle âli dersler muallimlerinden Cemâl Hüsnü (Taray)
Beyin izahatz kongre âzâs~~üzerinde maksad~n tavazzuhu nokta nazar~ndan çok müsait bir tesir ika' etmi~tir. Ders intihap ve tevziinde
muhteljf teklifler serdedilmi~se de mukarrerat~~kat'iyenin ittihaz~~memleketin en maraf mütehass~slar~ndan mürekkep bir encümen-i mahsusa
terkedilmi~tir. En son tedrisat-t iptidaiye Müdürü Umumisi Edip Bey
vâki olan sualler ve baz~noktalar hakk~ndaki itiraz~na dair icap eden
izahat~~vermi~~ve müzakerat~~reye konularak kâfi görülmü~tür.
Içtimaa nihayet verirken Maarif Vekili Beyefendi: Kongrenin toplanmas~ndan mütevellit olan menafii kay~t ve i~aret ederek kendileriyle ~ahsen tan~~ma~a f~rsat buldu~undan pek mesut oldu~unu müzakere
esnas~nda k~ymetli bir tak~m istidatlar~n mevcudiyeti taayyün etti~i
gibi bir tak~m istidatlar~n ço~u çocuklar~m~z~n emr-i tedris ve terbiyesinde hakikaten mucibi-i istifade olacak isabet ve vuzuha malik
oldu~unu söylemi~~ve bu mütalaalar~n mevcut projelerin ~ekl-i kat'isi
üzerine mühim bir tesir ika edece~ini de ilave etmi~tir. Memleketin
iktisat nokta l nazar~ndan iki büyük parçaya ayr~ld~~~n~~ve yak~n zamanlara gelinceye kadar ~ark vilâyetlerinden Anadolu merkezine
kadar Ermenilerin ve Akdeniz k~y~lar~ndan yine vasata kadar Rumlar~n nufuz-~~iktisadisi hissedildi~ini ihtar ettikten sonra maarif siya-

CUMHURIYET EC~TIMINE GEÇI~TE ATATÜRK'ÜN ETKISI

1087

setimizin milletin kütle-i esasiyesini te~kil eden çiftçi ve i~çi smf~n~~
her ~eyden evvel nazar-~~ dikkat önünde tutmas~~icap etti~ini ve yeni
istikametin bu umdeye istinat etti~ini söylemi~tir. Eski Anadolunun san'at
itibariyle bütün dünya'da umumi bir ~öhrete mazhar olmu~~masnuat~m (Sanayi mamullerini) tafsil ile anlatt~ktan sonra bu sanat merkezlerinin yeniden uyand~r~lmas~~ve memleketin hayat~n~~ idame eden bütün
menab-i kudreti kendi istihsalât~ndan ibaret olan çiftçi ve i~çi s~n~f~n~n
mensup çocuklar~n aile mai~etlerine göre bir terbiye almalar~~ ve bu mai~eti
~slâh ve iki edecek (yükselecek) ve nazari ve ameli malümat~~elde etmeleri
iptidal ve tabi tedrisat dahil muallimlerin hedef-i aslisi olaca~~m ve
harici dü~manlardan ziyade dahildeki anas~r mücadelat~nda di~erlerine kar~~~ iktisadi zaferi temin edemezsek bütün emeklerin bir hiçe müncer
olaca~~n~~ `kemali ehemmiyetle tasrih etmi~~ve s~ras~~kesilmeyen harplerin
ortada babas~z b~rakt~~~~yüz binlerce ~ehit çocuklar~n~n babalar~n~n
herkesten evvel muallimler oldu~unu ve bunlar~~kimseye el uzatmayacak
bir terbiye ile yeti~tirmek, onlar~~hayat ortas~nda kendi ellerinin eme~iyle
kendi ekmeklerini kazanabilecek kabiliyete mazhar kalmak vazifelerinin
esas~n~~ te~kil etti~i noktas~nda israr etmi~tir. Hamdullah Suphi Bey bu
noktalardan maada milli terbiyenin, milliyet a~k~n~n telkininde kusur
edilmemesi elzem oldu~unu ve baz~lar~nda görüldü~ü üzere terbiyel
milliyeyi dinden hariç telakki etmenin bir hatayi fahi~~oldu~unu
dinin milliyet; te~kil eden anas~r aras~nda lisan kadar mühim tutulmas~~
zaruri oldu~unu söylemi~tir. Meslek tedrisat~~hakk~nda da baz~~
izahat verdikten sonra ~ngilizler Japonlar, Amerikal~lar, ~sveçliler
gibi ameli milletlerin ayn~~derece tedrisatta mevzuubahis olan istikkametini takip ettiklerini ve Anadolu'daki Amerika mekteplerinin
gayr~~Türk unsurlar~n çocuklar~n~~marangoz demirci, tenekeci, boyac~,
terzi gibi mükemmel esnaf olarak yeti~tirdiklerini ve bunlar~n yar~n
yine ayn~~tedabiri kendi çocuklar~m~z için alamad~~~n= takdirde
Anadolu iktisadiyetine hâkim olacaklar~n~~ilave etmi~tir.
Esas kabul edildikten sonra seneler aras~nda derece derece maksada yeti~ece~imizi ve çocuklar~ m~z~~ f~tri harukülade istidatlar~n~n
temin edece~i bütün inki~afata mazhar k~lmak mümkün oldu~unu
söyleyerek bu yolda çal~~malar~n~~tavsiye etmi~, ellerinde sanatlar~,
kalplerinde a~k milliyetleri ve faziletleri olan yeni nesillerin muhakkak
büsbütün kurtulacak olan ana yurdunda mesut bir istikbale nail
olmalar~na kanaat~~katiye ile intizar etti~ini de beyan etmi~tir.
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En son, gelecek sene vaki olacak içtima~n memleketin ekser
muallime ve muallimlerini toplayabilmesini temenni etmi~, o zamanki
~ahsi vaziyeti ne olursa olsun s~fat~~asliyesi olan muallimlikle tekrar
kendileriyle müftehirane bulu~aca~~m ve muallimli~i hayatta ihraz
edece~i ~ereflerin en büyü~ü telekki etti~ini söylemi~~ve meslek arkada~lar~na muvaffakiyeti tâmme temenniyat~nda bulunarak kongreye
nihayet vermi~tir.

