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O N S O Z 

"Egitim Politikasi Ozerine Konu§malar" ba§ltgi altinda haztr-
lanan bu kitap, Gazi M. Kemal Ataturk'Un ge<jitli tarihlerde yap-
tigi konugmalann, egitimle ilgili kisimlanndan olu^maktadtr. 

A tat ur^ tin bu konu.pna metinlerinin segiminde, "Turk Inktlap 
Tarihi Enstitiisii" tarafmdan be§ cilt olarak yaymlanmi; olan "Ata-
tiirk'iin Soylev ve Demegleri" adh eser, esas alinmi§tir. 

Atatiirk'iin metinlerdeki kendi diline, higbir mudahalede bu-
lunulmamt§tir. 

Segilen konugma metinleri, alinan kaynak ve sayfa numara-
lari belirtilerek verilmiftir. 

Kitaba giri$ mahiyetinde olmak iizere, "Atatiirk'un Egitim 
Gondii" ba§ligi altinda, tarafimdan haztrlanan bir araqtirma yazi-
si eklenmiqtir. 

AtaturVtin egitim He ilgili gdru§tinu tanitmak amaciyla ha-
zirladigim bu kitabin yayinlanmastna imkan saglayan Ankara 
Vniversitesi Rektorii Say in Prof. Dr. Tank Somer'e ve Turk 
inktlap Tarihi Enstitiisii miidiirii Saytn Prof. Dr. Aydtn Taneri'ye 
te$ekkur ederim. 
Ankara-\%4 Prof. Dr. Kemal Ay tag 
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A T A T t J R K ' U N E C j i T i M G O R t i § 0 

PROF. DR. KEMAL AYTAQ 

1. GENEL AQKLA MALAR 

Ataturk'iin egitim konusundaki gorii§unu inceleraeden on-
ce, onun bu konuyla ilgileni§ tarzi ve bu konuya olan ilgisinin 
ana sebeplerini belirlemek gerekir. Bu konuyla ilgili olarak ya-
pilacak agiklamalar, §u maddeler igerisinde ozetlenebilir: 
1.1. ATATURK'UN "EGiTiM"E DUYDUGU iLGl 

Bilindigi gibi "egitim", geni§ kapsamli bir kavramdir. Bu 
bilim, kendi igerisinde 50k ge§itli alt dallara ayrilir. Burada bun-
lann bir listesini siralamak gerekmez. Bizce onemli olan, Ata-
tiirk'iin bunlardan hangisi ile ilgilenmi§ oldugunu tespit etmektir. 

Atattirk, egitimi sosyal ve kiiltiirel kalkinmamn ana vasi-
talanndan birisi olarak kabul ettigi igin, bir bakima onun her 
alanina ilgi duymustur. Diger yandan, onun egitim konusunda 
ileri siirdiigii goriisler, bir biitiin olarak ele alinirsa, goriilur ki 
bunlar ozellikle bir "Egitim Politikasi Programi" teskil ederler. 
Hem de kendine ozgii ve modern bir egitim politikasi. 

O halde, burada "Atatiirk'un Egitim Gorusii" ba§ligi altin-
da, onun gelijtirdigi bu egitim politikasi programi, bu incele-
menin esas konusunu te§kil edecektir. 
1.2. ATATURK'UN "EGlTtM" ALANINA DUYDUGU iLGINiN ANA 

SEBEPLERI: 
Atatiirk, meslekten bir askerdir. Bu askeri §ahsiyet, hangi 

sebeplerle egitim konusuna ilgi duymustur ? Hem de, meslekten 
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ozellikle 1921-1925 yillari arasindaki devreye rastlar. Yani bun-
lar, Kurtulu? Sava§i yillari ile Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kurulu§ 
yillarinda yapilmi§tir. 

Atatiirk'iin yaptigi biitiin konu§malar, onun biiyiik Nutku 
haris, Turk inkilap Tarihi Enstitiisii tarafindan, "Atatiirk'iin 
Soylev ve Demefleri" ba§ligi altmda yayinlanmaktadir. §imdiye 
kadar, ancak be§ cilt yayinlanmi§tir. 

2 . ATATORK'ON Y E N L "EGlTlM POLlTiKASI" PROGRAMI 

Atatiirk'iin egitim goru§leri incelenirse goriiliir ki, o da 
diger egitim reformculari gibi §u iki i§i yapmaktadir: 

— Geleneksel egitim sistemini yetersiz bulmakta, ele§tir-
mekte ve bunun degijtirilmesini istemektedir. 

— Bunun yerine konmasini istedigi yeni egitim sisteminin 
ana ilkelerini tespit etmektedir. 

Fakat Atatiirk'ii diger egitim reformcularinin ?ogundan 
ayiran onemli bir yonii, onun bu iki ijlemi, belirli bir zaman 
sirasi isinde degil, birbirine paralel olarak yapmasidir. 

Bununla birlikte, onun egitim gorii§leri takdim edilirken, 
once geleneksel egitime yaptigi ele§tiriler ozetlenecek ve sonra 
da esaslanni tespit ettigi yeni egitim takdim edilecektir. 

2 . 1 . G E L E N E K S E L EGiTIME YAPTlGl ELE§T1R1LER: 

Atatiirk'iin yetersiz buldugu ve ele§tirdigi geleneksel egi-
tim sistemi, nasil bir sistemdir? Bunun ana karakteristikleri ne-
lerdir ? 

Geleneksel egitim sistemi, ona gore, Tiirk Milletinin geri-
lemesinde en onemli etken olan egitim sistemidir. Atatiirk, bu 
geleneksel egitim sistemini, daha 16 Temmuz 1921 'da Ankara' 
da toplanan "Maarif KongresCrd agis konu§masmda §oyle de-
gerlendirir: 
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A T A T t j R K ' t J N E G i T l M G O R t j § 0 

PROF. DR. KEMAL AYTAQ 

1. GENEL AgiKLAMALAR 

Atatiirk'iin egitim konusundaki g6rii§tinii incelemeden 5n-
ce, onun bu konuyla ilgileni§ tarzi ve bu konuya olan ilgisinin 
ana sebeplerini belirlemek gerekir. Bu konuyla ilgili olarak ya-
pilacak a?iklamalar, §u maddeler igerisinde ozetlenebilir: 
1.1. ATATtJRK'ON "EG1T!M"E DUYDUGU iLGi 

Bilindigi gibi "egitim", geni§ kapsamh bir kavramdir. Bu 
bilim, kendi igerisinde 90k ge^itli alt dallara aynlir. Burada bun-
lann bir listesini siralamak gerekmez. Bizce onemli olan, Ata-
tiirk'iin bunlardan hangisi ilejlgilenmi§ oldugunu tespit etmektir. 

Atatiirk, egitimi sosyal ve kiiltiirel kalkinmanin ana vasi-
talanndan birisi olarak kabul ettigi icjin, bir bakima onun her 
alanina ilgi duymu§tur. Diger yandan, onun egitim konusunda 
ileri siirdiigii gorii§ler, bir biitiin olarak ele alinirsa, goruliir ki 
bunlar ozellikle bir "Egitim Politikasi Programi" te§kil ederler. 
Hem de kendine ozgii ve modern bir egitim politikasi. 

O halde, burada "Atatiirk'iin Egitim G6rii§ii" ba§hgi altin-
da, onun geli§tirdigi bu egitim politikasi programi, bu incele-
menin esas konusunu te§kil edecektir. 
1.2. ATATtjRK'UN "EfiiTIM" ALANINA DUYDUf iU ILGININ ANA 

SEBEPLERi: 
Atatiirk, meslekten bir askerdir. Bu askeri jahsiyet, hangi 

sebeplerle egitim konusuna ilgi duymu§tur? Hem de, meslekten 
12 



bir egitimci ve ciddi bir egitim du§iinurii gibi derinligine ilgi duy-
mu§tur. 

Atatiirk, egitime hayati sebeplerle ilgi duymu?tur. Bunla-
n, ba§lica §u iki noktada toplamak miimkiindiir: 

a) Egitimin Kalkinma i§indeki Onemi: 
Atatiirk, Turk Kurtulu§ Savanna onderlik eden bir §ahsi-

yettir. Kurtulu? Sava§i sonunda kazamlan askeri ve siyasi ba-
§andan sonra, ekonomik, teknik ve kulturel kalkinma i§lerinde 
de bu onderlik gorevini- yuriitmek istemektedir. Atatiirk, kalkin-
ma i§inde, egitimin en etkili araglardan birisi oldugunu gormu§-
tiir. O, bu konuda, 2.9.1924 tarihli konu§masinda §oyle der: 

"... en miihim, en esasli nokta egitim meselesidir. Egi-
timdir ki, bir milleti ya hiir, mustakil, $anh, yuksek bir 
cemiyet halinde ya$atir, ya da bir milleti esaret ve sefa-
lete terkeder". 

b) Cumhuriyetin Koruyucusu Yeni Nesillerin Yeti$tirilmesi 
Zarureti: 

Kurulan her yeni devlet, her yeni rejim, varhgini siirdur-
me i§inde, kendine bagli bir zihniyetle yetijtirilecek yeni bir ne-
sile ihtiya? duyar. Bu sebepledir ki, her devlet koruyucusunun 
siyasi programinda, egitim meselesi onemli bir yer tutar. Ozellik-
le ogretmenlere yaptigi konu§malarinda hep bu motifler i§lenir. 
Mesela, 25 Agustos 1924'de Ankara'da toplanan "Muallimler 
Birligi Kongresi"nde bunu §oyle ifade eder: 

"Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvet-
li ve yuksek seciyeli muhafizlar ister". 

1.3. ATATURK'UN Efi lTiM KONUSUNA GOSTERDiGt ILGI TARZI: 
Atatiirk'tin egitim konusuyla ilgilenmesi ne zaman ba§lar? 

Atatiirk, bu konuyla daha Kurtulu§ Sava§i siralarinda ilgilenme-
ye ba§lami§tir. 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasinda Ankara'da, 
izlenecek yeni egitim politikasinin esaslanni tespit etmek iizere, 
bir "Maarif Kongresi"ni toplami§ olmasi, bunu agikca gosterir. 
Onun bu ilgisi, Kurtuluj Sava§indan sonra daha da giiglenir. 
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Atatiirk'iin egitim konusuna duydugu ilginin kuvvet dere-
cesini gostermesi yoniinden, onun Kurtulu? Sava?inin hemen 
sonunda, bir soruya verdigi cevabi, ?ok ilgingtir. 

— "I§te memleketi kurtardimz, §imdi ne yapmak istersiniz ?" 
sorusuna Atatiirk: 

— "Maarif Vekili olarak milli irfani yukseltmeye gali^mak 
en buyuk emelimdir,\ cecabmi verir. 

Atatiirk, gergi Maarif Yekili olmadi, ama o, bir Maarif Ve-
kilinin yapamayacagi i§leri ba§ardi. O, kurdugu yeni devletin 
izleyecegi egitim politikasinin esaslanm tespit etti. Bu esaslara 
uygun olarak yapilan egitim reformlarini yonetti. Bu faaliyet-
lerini, bir ka? misalle belirtmek gerekir: Atatiirk, tespit ettigi 
yeni egitim ilkelerine, dayali kanunlar hazirlatti, bunlann uygu-
lanmasini izledi, gerektiginde yazi tahtasinm ba§ina gegti, og-
retim kursiilerine gikti, belirli ogretim programlarirun hazirlan-
masiyla gorevli komisyonlan yonetti, hatta bu programlari biz-
zat diizeltti, ders kitabi yazdi, (^ankaya Ko§kii'nii akademik 
tartijmalann yapildigi bir merkez haline getirdi... v.b. Her i§-
te, "Milletin Egiticisi" roliinii oynadi. 

1.4. ATATORK'UN ECjIUM KONUSUNDAKi GORU?LERiNlN YER 
ALDlGl KAYNAKLAR 
Atatiirk, egitimle ilgili goru§lerini belirli bir eserinde toplu 

olarak kaleme almi§ degildir. O, bu konudaki gorii§lerini, gejitli 
tarihlerde ve ?e§itli vesilelerle yapmis oldugu konu§malarinda 
apiklami§tir. Bu konu§malar ilmi bir incelemeden gegirilirse, 
goriiliir ki, kendi aralarinda bir butiinliik teskil ederler. 

Atatiirk'iin egitimle ilgili konu§malari, ba§lica 30 civarin-
dadir. Bunlardan 15 tanesi, onun 1922-1938 yillan arasinda 
T.B.M.M.'ni agi§ konu§malaridir. Atatiirk, burda, hukumetin 
her alandaki faaliyetlerini agiklarken, bunlar arasinda egitim ko-
nusu iizerinde de durur. Diger konujmalarin ?ogunlugunu, ise, 
ogretmenlere yapilan konujmalar tejkil eder. Bunlar arasinda, 
onun goruslerini en ayrintili olarak sergiledigi konu§malari, 
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ozellikle 1921-1925 yillari arasindaki devreye rastlar. Yani bun-
lar, Kurtulu? Sava§i yillari ile Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulu§ 
yillarinda yapilmijtir. 

Ataturk'iin yaptigi biitiin konu§malar, onun biiyiik Nutku 
haris, Tiirk Inkilap Tarihi Enstitiisii tarafindan, "Atatiirk'iin 
Soylev ve DemeQleri" ba§ligi altmda yayinlanmaktadir. §imdiye 
kadar, ancak be§ cilt yayinlanmi§tir. 

2 . A T A T O R K ' U N Y E N ! "EGLTLM P O L L T I K A S I " P R O G R A M I 

Ataturk'iin egitim goru§leri incelenirse goriiliir ki, o da 
diger egitim reformculari gibi §u iki i§i yapmaktadir: 

— Geleneksel egitim sistemini yetersiz bulmakta, ele§tir-
mekte ve bunun degijtirilmesini istemektedir. 

— Bunun yerine konmasmi istedigi yeni egitim sisteminin 
ana ilkelerini tespit etmektedir. 

Fakat Atatiirk'ii diger egitim reformculannin gogundan 
ayiran onemli bir yonii, onun bu iki i§lemi, belirli bir zaman 
sirasi iginde degil, birbirine paralel olarak yapmasidir. 

Bununla birlikte, onun egitim goriijleri takdim edilirken, 
once geleneksel egitime yaptigi ele§tiriler ozetlenecek ve sonra 
da esaslarini tespit ettigi yeni egitim takdim edilecektir. 

2.1. GELENEKSEL EGiTIME YAPTlfil ELE§TIRlLER: 
Atatiirk'iin yetersiz buldugu ve ele§tirdigi geleneksel egi-

tim sistemi, nasil bir sistemdir? Bunun ana karakteristikleri ne-
lerdir? 

Geleneksel egitim sistemi, ona gore, Tiirk Milletinin geri-
lemesinde en onemli etken olan egitim sistemidir. Atatiirk, bu 
geleneksel egitim sistemini, daha 16 Temmuz 1921'da Ankara' 
da toplanan "Maarif Kongresi"ni a?i§ konu§masinda §oyle de-
gerlendirir: 
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"Bugiine kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin 
miHetimizin tarihi tedenniyatmda en miihim amil ol-
dugu kanaatindeyim. Onun ipin bir milli terbiye progra-
mindan bahsederken eski devrin hurafatmdan evsafi 
fitriyemizle hiq de musnasebeti olmayan yabanci fikir-
lerden §arktan ve garptan gelebilen bilciimle tesirler-
den tamamen uzak, seciyei milliye ve tarihiyemizle 
miitenasip bir kiiltur kastediyorum". 

Goriiliiyor ki, Atatiirk geleneksel egitim ile gok ciddi bir 
bigimde hesapla§mak istemektedir. Ona gore bu egitim, bir ke-
lime ile millete "yabanci" olan bir egitimdir. 

Atatiirk'iin diger konu§malarinda geleneksel egitime yap-
tigi ele§tiriler, ba§lica §u iig ana noktada ozetlenebilir: 

a) Geleneksel egitim, hem kurulu§ sistemi ve hem de ozii 
yoniinden milli degildir. Bu egitim milli dil, milli tarih, milli 
san'at, yani topyekiin milli kiiltiiriin geli§mesine uygun degildir. 
Bunun geli§mesini engellemektedir. Bu ise, milli benlik duygu-
sunun zayiflamasina yol agmistir. 

b) Geleneksel egitim, biituniiyle bilimsel zihniyete kapisi-
ni kapami§tir. Onun gozii bu diinyaya degil, obiir diinyaya 
gevrilmi§tir. Bu sebeple de "gagin gereklerine ve toplumun ihti-
yaflarina cevap vermek"ten uzak bulunmaktadir. 

c) Geleneksel egitim ve ogretim yontemleri, yaraticiligi en-
gelleyici niteliktedir. Yalnizca ezbercilige dayanmaktadir. Bu ise, 
"yapici ve yaratici yeni nesiller"in yetijmesini saglamaktan uzak 
bulunmaktadir. 

2.2. YENl EGlTtM PROGRAMININ ESASLARI 
Geleneksel egitimi ele§tirirken heyecanh ifadeler kullanan 

Atatiirk, gergekle§tirmeyi tasarladigi yeni egitim programinin 
esaslanni dile getiren ifadelerinde sakindir, kesindir ve kararhdir. 

Atatiirk, hazirlanacak yeni egitim programinin en onemli 
yonlerini ve ger^evesini, 27.10.1922'de istanbul'dan Bursa'ya 
gelen bir ogretmen grubuna yaptigi konusmada, soyle belirle-
meye gali§ir: 
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"Bence bu progranun esaslt noktalari ikidir: 
1. Hayati igtimaiyemizin ihtiyaca tetabuk etmesi. 
2. icabati asriyeye tevafuk etmesidir." 

2.2.1. Yeni Egitim Programina §ekil Veren Ana Motifler 
Atatiirk, yeni egitim programina §ekil verecek, onun daya-

nacagi temel ilkeleri tespitte etkili olacak ana motifler ya da 
faktorler iizerinde durur. Bunlar, kendi baslarina ele alinirsa, 
goriiliir ki, egitim di§i unsurlardir. Ama egitim, sosyal ve kiiltiirel 
niteligini, ancak bunlar yoluyla kazanir. 

Atatiirk'iin konu§malarinda egitime §ekil verici olarak yer 
alan ana motifler, ba§lica §u ii<? ana grup i?erisinde toplanabilir: 

a) Milli Karakter Motifi: 
Atatiirk'e gore yeni egitim programi, her §eyden once milli 

bir nitelik ta§imalidir. Gerek bigimde, gerekse ozde olsun, mil-
lilik esastir. 

Ataturk bu hususu, mesela T.B.M.M.'ni, 1 Mart 1924 tari-
hindeki a^i? konu§masinda §oyle ifade eder: 

"Turkiye'nin terbiye ve maarif sistemini her derecesinde, 
tarn bir viizuh ve hifbir tereddiide mahal vermeyen sa-
rahat He ifade etmek ve tatbik etmek lazimdir. Bu si-
yaset, her manasiyla milli bir mahiyette irae olunabilir,,. 

b) Bilim ve Teknik Motifi: 
Bilim ve teknigin, kurulacak yeni egitimi belirleyici rolii 

iizerinde, Ataturk onemle ve sik sik durur. Mesela 27.10.1922'de 
Bursa'da ogretmenlere yaptigi konu§mada bu konuyu gesitli 
yonlerinden i§ler ve bir yerinde soyle der: 

"Evet, milletimizin siyasi, iftimai hayatmda, milleti-
mizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen ola-
caktir. Mektep sayesinde, mektebin verecegi ilim ve 
fen sayesindedir ki, Tiirk milleti, Tiirk san'ati, iktisa-
diyati, Tiirk §iir ve edebiyatt, biitiin bedayiiyle inki$af 
eder". 
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c) Ekonomi Motifi: 
Atatiirk, yeni egitim programinin diger bir belirleyici bir 

ana motifini 17 §ubat 1923'de izmir'de toplanan "Tiirkiye 
Iktisat KongresVni a$i§ konu$masinda soyle belirler: 

"... yeni devletimizin, yeni hiikumetimizin biitiin esas-
lari, biitiin programlari iktisat programindan qikma-
lidir. Qunku... her §ey bunun ifinde miindemiftir. Bi-
naenaleyh evlatlarimizi o suretle talim \e terbiye et-
meliyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki, 
alemi ticaret, ziraat ve sanatte ve biitiin bunlarin faa-
liyet sahalarinda miismir olsunlar, miiessir olsunlar, 
faal olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar. Binaenaleyh maa-
rif programuniz, gerek iptidai tahsilde, gerek orta tah-
silde verilecek biitiin §eyler, bu noktai nazara gore ol-
mahdir." 

2 .2 .2 . Yeni Egitim Programimn Dayandigi Temel llkeler 
Yeni egitim programinin dayandigi temel ilkeler, ba§lica 

§unlardir: 

a) Birlik tlkesi: 
"Birlik ilkesi", egitim ve ogretimde ziimresel ya da kultii-

rel cinsten farkliliklann ortadan kaldirilarak birlik saglanmasi-
ni amaglar. Bu, milli birligi saglamamn ilk §artxni te§kil eder. Ata-
tiirk, 27.10.1922'de Bursa'da ogretmenlere hitaben soyle der: 

"Hammlar, Beyler\ 
Kafiyen bilmeliyiz ki, iki parfa halinde yapyan mil-
letler zayiftir, marizdir." 

Nitekim bu ilke, 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayili "Tevhid-i 
Tedrisat" Kanunu ile uygulamaya aktarilmistir. 
b) Bilgisizligin Ortadan Kaldinlmasi Ilkesi: 
Konu§malarinda sik sik bu konu iizerinde duran Atatiirk, 

mesela 1 Mart 1922'de T.B.M.M.'ni agij konu§masinda, yine 
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bu mesele iizerinde durur. Meselenin goziimiinun gerekliligini 
ge§itli yonlerden inceler ve §oyle der: 

"Bundan dolayi, bizim takip edecegimiz maarif siya-
setinin temeli, evvela mevcut cehli izale etmektir". 

c) Laiklik like si: 
Laiklik ilkesi, Atatiirk'iin yalnizca egitim programinin de-

gil, onun ayni zamanda da siyasi, sosyal ve kiiltiirel programla-
rimn ortak bir temel ilkesidir. Atatiirk'e gore egitimde laiklik 
ilkesi, egitimin bir yandan dini makamlarin etkisinden kurtari-
larak devletin denetimi altina ahnmasi, diger yandan da egitim 
ve ogretimin amaglan ile muhtevalarinin dunyevi gereklere uy-
gun olarak yeni bastan diizenlenmesi anlammi ta§imaktadir. 
Atatiirk, 30.8.1925'de Kastamonu'da yaptigi konu?mada, bu-
konuda §oyle der: 

"Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki, Tiirkiye Cumhuri-
yeti gehyler, der vizier, miiritler, mensuplar memleketi 
olamaz. En dogru, en hakiki tarikat, tarikati medeniye-
dir 

Laiklik ilkesi gergi 1937'de Anayasa'ya girmi§tir, ama bu 
ilke, daha 1924'ten itibaren egitim ve ogretimde uygulanmaya 
baslanmistir. 

d) Millilik Ilkesi: 
Millet olarak ya§amayi gergekle§tirmek, Atatiirk'iin ana 

hedeflerinden birisini te§kil etmektedir. Bu sebepledir ki, milli-
lik ilkesi, onun her programinda temele aldigi ana ilkelerden bi-
risini te§kil etmektedir. 

Uygulanacak yeni egitim programinin milli niteligi konu-
suyla ilgili olarak Atatiirk, 1 Mart 1924'de T.B.M.M.'ni a<?i§ 
konu§masinda §oyle der: 

"Turkiyenin terbiye ve maarif siyasetini her derecesinde, 
tam bir viizuh ve hiq bir tereddiide yer vermeyen sara-
hat ile ifade etmek ve tatbik etmek laztmdtr. Bu siya-
set, her manastyla, milli bir mahiyette belirtilebilir." 
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e) Ilmilik Ilkesi: 
Ilmilik ilkesi, egitim ve ogretimin amag, muhteva ve ara?-

lari yoniinden, ilmin en son seviyesindeki verilere gore diizen-
lenmesi anlamini ta§imaktadir. Atatiirk bu ilkeyi, 22 Eyliil 1924' 
de Samsun'da Ogretmenlere hitaben yaptigi konujmada soyle 
agiklar: 

"Diinyada her §ey ifin, maddiyat if in, maneviyat if in, 
muvaffakiyet if in en hakiki miir§it ilimdir, fendir. Ilim 
ve fennin haricinde murfit aramak gaflettir, cehalettir, 
delalettir. Yalmz ilmin ve fennin yagadigimiz her daki-
kadaki safhalarmin tekamuliinii idrak etmek ve terakki-
yatim zamanla takip eylemek $arttir". 

f ) f f e Dayali Egitim Ilkesi: 
Bu ilke, kisaca i§'in, egitim ve ogretimde ana vasita olarak 

kullandmasi anlamini ta§ir. O, 1 Mart 1922'de T.B.M.M.'ni 
a?i§ konu§masinda, bu ilkeyi §oyle degerlendirir: 

"Bir taraftan cehlin izalesine ugra§irken, bir taraftan 
da memleket evladim iftimai ve iktisadi hayatta fiilen 
miiessir ve miismir kilabilmek ifin elzem olan iptidai 
bilgileri i$e day all olarak vermek usulu, maarifimizin 
esasim te§kil etmelidir." 

Bu ilke, denebilir ki, Atatiirk'un temele aldigi ilkeler ara-
sinda, en az uygulama alani bulmu§ bir ilkedir. 

g) Disiplin ilkesi: 
Ogrenim hayatinda disiplin ilkesine bagli olarak yeti§mi§ 

ve askeri meslek hayatinda bunu basan ile uygulamij olan Ata-
tiirk, kurdugu yeni devletin egitim programinda da, disiplini bir 
temel ilke olarak kabul etmi§tir. 1 Kasim 1925'de T.B.M.M.'ni 
a?i§ konu§masinda, o, bu ilkenin onemini §oyle agiklar: 

"Hay at in her faligma safhasinda oldugu gibi, dzellikle 
ogretim hayatinda disiplin, ba§armm esasidir. Miidiir-
ler ve ogretim heyetleri disiplini saglamaga ve talebe 
disipline uymaga mecburdurlar." 
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h) Karma Egitim ilkesi: 
Karma egitim ilkesi, egitim ve ogretimde cinsiyet ayirimimn 

kaldirxlmasi, her iki cinsin de egitim haklan ve imkanlarindan 
birlikte ve e§it olarak yararlanmalarinin saglanmasim amag edinir. 

Ataturk, 30.8.1925'de Kastamonu'da yaptigi konu§mada, 
bu konuyu §oyle agiklar: 

"Bir igtimai topluluk, bir millet erkek ve kadin denilen 
iki citis insandan miirekkeptir. Kabil midir ki, bir kit-
lenin bir pargasim terakki ettirelim, digerini miisamaha 
edelim de, kitlenin butunu ilerletilebilmi§ olsun ? Miim-
kiin miidiir ki, bir camiamn yarisi topraklara zincirlerle 
bagh kaldikga diger kismi semalara yiikselebilsin ? §iip-
he yok, terakki adimlari dedigim gibi iki cins tarafindan 
beraber, arkada^ga atilmak ve terakki ve teceddiid 
sahasinda birlikte kafi merahil edilmek lazimdir. Boy-
le olursa inkilap muvaffak olur.'" 

2 .2 .3 . Yeni Egitim Politikasi Programinin Temel Amaci 
Her egitim politikasi programi, belirli amaglari esas alir. 

Bu amaglar, aslinda egitim di§i alanlarin gereklerine gore tespit 
edilir. Bu, egitimin sosyal ve kiiltiirel bir fonkiyon olusundan ileri 
gelir. 

Ataturk'iin yeni egitim politikasi programi da, belirli hedef-
lere ulagmayi, kendisine temel amag olarak almi§tir. Ataturk, bu 
temel amaci, sik sik ifade eder. Mesela, 1 Kasim 1937'de, T.B.-
M.M.'ni agi§ konu§masmda, bunu §oyle agiklar: 

"Arkadatfar, 
Biiyiik davamiz, en medeni ve en miireffeh millet ola-
rak varligimizi yiikseltmektir. 

Bu, yalmz kurumlarmda degil, dii§iincelerinde 
temelli bir inkilap yapmi§ olan biiyiik Turk milletinin 
dinamik idealidir. Bu ideali en kisa bir zamanda ba§ar-
mak igin, fikir ve hareketi, beraber yiiriitmek mecbu-
riyetindeyiz." 
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Bu te§ebbiiste ba§ari, ancak esasli bir planla ve 
en rasyonel tarzda gahgmakla miimkiin olabilir. Bu se-
beple okuyup yazma bilmeyen tek vatanda§ birakmamak; 
memleketin biiyiik kalkinma savaginm ve yeni gatisinm 
istedigi teknik elemanlart yetipirmek, memleket dava-
larmm ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile 
ya$atacak fert ve kurumlart yaratmak; i§te bu dnemli 
umdeleri en kisa zamanda temin etmek, Kiiltiir Veka-
letinin iizerine aldtgt biiyiik ve agtr mecburiyetlerdir. 

I$aret ettigim umdeleri, Turk gengliginin dimagw-
da ve Turk milletinin $uurunda daima canli bir halde 
tutmak, Universitelerimize ve yiiksek okullartmtza dii-
§en ba$hca vazifedir." 

2.2 .4 . Yeni Egitim Programtnda Ogretmenlerin Gorevi 
Atatiirk'iin yeni egitim programinda, yeni nesilleri yeti§ti-

recek olan Cumhuriyet ogretmenlerinin gorevleri, 50k aynntili 
olarak ijlenmistir. Atatiirk, ogretmenlere hitaben yaptigi gok 
sayidaki konu§malarinda, esas olarak bu konu iizerinde durur. 

O, 25 Agustos 1924'de Ankara'da toplanan "Muallimler 
Birligi KongresV iiyelerine, yeni gorevlerini, §oyle agiklar: 

"Muallimler, 
Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakar muallim ve miireb-
bileri, sizler yetiftireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz 
olacaktir. Eserin kiymeti, sizin maharetiniz ve fedakar-
ligtmz derecesiyle miitenasip bulunacakttr. Cumhuriyet; 

fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yiiksek seci-
yeli muhaftzlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve kabiliyette 
yeti§tirmek sizin elinizdedir. Miimtaz vazifenizin ifa-
stna ali himmetlerle hasri mevcudiyet edeceginize asla 
§iiphe etmem." 

der ve §oyle devam eder: 
"Goriiglerin, programlarm kesin ve agtk olmast, gok 
dnemli olmakla birlikte, feyiz ve eser verebilmesi, on-
larin muktedir, miidrik ve fedakar muallimlerimiz ta-
rafmdan mekteplerimizde gok biiyiik dikkat ve himmetle 
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tatbikina vabestedir. l§te, bilhassa sizden rica edecegim 
husus budur. Sizin muvaffakiyetiniz, Cumhuriyetin mu-
vaffakiyeti olacakUr." 

Ataturk, bu konu§masini §u ciimlelerle sona erdirir: 
"Higbir zaman haUrlanmzdan Qikmasin ki, Cumhuriyet 
sizden "fikri hiir, vicdam lhiir, irfam hiir'' nesiller ister". 

3. KISA BIR DEGERLENDlRME 
Ataturk, "akilci" ve "milliyetfi" diinya goriisiine sahip 

bir diijiinur ve inkilap?idir. O, bu diinya goriisiine dayali bir 
"Milli Kalkinma Ideolojisi" geli§tirmi§tir. Kendisi bunu, "Mem-
leket Davalarmin Ideolojisi" olarak adlandirir. Bu ideoloji, tari-
he "Kemalizm" veya "Atatiirkfiiliik" adlarx altinda gegmijtir. 
Bu ideolojinin en onemli unsurlarindan birini, onun taslagini 
gizdigi yeni egitim politikasi programi tejkil eder. 

Atatiirk'un bu egitim politikasi programi, kendi zamammn 
diger ideolojilerinin egitim politikalariyla mukayese edilirse, on-
lardan, temelden ayrildigi goriilur. Ister fa§ist, ister komiinist 
olsun, biitiin bu ideolojiler, ba§lica §u iki ana noktada, Ataturk' 
iin gorii§lerinden ayrilmakta ortak ozellikler tajirlar: 

a) Bunlann hepsi de belirli bir unsuru alip, onu "mutlak-
la§tirmak"tadirlar. Mesela Fa§istler "Italyan Devleti"ni, Naziler 
"Cermen Irktm", Komiinistler Sintfi"ni, Teokratikler "Din" 
i, egitim politikalarimn yegane temeli olarak kabul etmektedir-
ler. Ve biitiin binayi bu tek unsur iizerine kurmaya galijmakta-
dirlar. Yani bunlann hepsi de, felsefi dilde soylemek gerekirse 
"monist", veya "tekfi"dirler. Belirli yapintilan esas alan "tekfi" 
dirler. Ataturk, boyle tek yanli bir dii§iinur degildir. Egitim po-
litikasinin temelinde, birden fazla unsur yer almijtir. 

b) Bu tek?i ideolojilerin hepsi "totaliter" dir. Hepsi de, be-
yinleri, kendilerine uygun du§ecek tek boyutlu bir diijiinceye 
gore §artlandirmak istemektedirler. Bunlara karjilik Ataturk, 
dii§iince hurriyetini esas alir. (Junku o, bu konuda "bilim"e 
dayanir. Onun i^indir ki Ataturk, diger ideologlardan farkli ola-
rak, yeni nesillerin "fikri hiir, vicdam hiir, irfam hiir" insanlar 
olarak yeti§tirilmesini esas alir. "Kemalizm"m bu niteligi, onun 
kati bir doktrincilige du§mesini onlemi§tir. 
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MAARIF KONGRESiNi AGARKEN 
(16.VII.1921) 

16-21-VII-1921 tarihleri arasinda Turkiye 
Milli Egitim i§lerinin bir programim 
hazirlamak amaciyla Ankara'da yapilan 
ilk genel toplantida: 

Muhterem Hanimlar, Efendiler! 
Harbi umumi memleketimize bir maglubiyet tevcih etti. 

Du§manlarimiz bunu vesiyle ittihaz ederek milletimizi tamamen 
imha etmek istediler. Buna kar§i vukua gelen galayani milliye 
Ankara muazzam bir sahne oldu. Bizi ya§atmamak isteyenlere 
kar§i ya§amak hakkimizi miidafaa etmek iizere toplanan Tur-
kiye Biiyiik Millet Meclisi, burada, Ankara'da in'ikad etti. 

Bugiin Ankara Milli Tiirkiye'nin "Milli Maarifi"ni kuracak 
olan Turkiye muallime ve muallimler kongresinin in'ikadma 
sahne olmak mazhariyetiyle de muftehirdir. 

Asirlarin mahmul oldugu derin bir ihmali idarinin biinyei 
devlette viicuda getirdigi yaralari tedaviye masruf olacak him-
metlerin en biiyugiinu hi? siiphesiz irfan yolunda ibzal etmemiz 
lazimdir. 

Gergi bugiin maddi manevi menabii kuvvamizi, hududu mil-
liyemiz dahilindeki memleketlerimizde miistevli bulunan dii§-
manlara kar§i istimal etmek mecburiyetindeyiz. irfani memleket 
igin tahsis edilebilen §ey miistakbel maarifimize mabihilistinad 
olacak bir temel kurmaga kafi degildir. Ancak vasi ve kafi de-
rail ve vesaite malik oluncaya kadar gegecek eyyami cidalde da-
hi kemali dikkat ve itina ile i§lenip gizilmis bir milli terbiye prog-
rami viicude getirmege ve mevcut maarif te§kilatimizi bu giinden 
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miismir bir faaliyetle gah§tiracak esaslarx ihzar etmege hasri me-
sai eylemeliyiz. 

§imdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin mil-
letimizin tarihi tedenniyatinda en miihim bir amil oldugu ka-
naatmdayim. Onun igin bir milli terbiye programindan bahse-
derken, eski devrin hurafatmdan ve evsafi fitriyemizle hig de 
miinasabeti olmayan yabanci fikirlerden, §arktan ve garptan 
gelebilen bilciimle tesirlerden tamamen uzak, seciyei milliye ve 
tarihiyemizle miitenasip bir kiiltur kasdediyorum. Ciinku dehayi 
raillimizin inkisafi tami ancak boyle bir kiiltiir ile temin oluna-
bilir. Laalettayin bir ecnebi kiiltiiru §imdiye kadar takip olunan 
yabanci kiiltiirlerin muhrip neticelerini tekrar ettirebilir. Kiiltur 
(Haraseti fikriye) zeminle miitenasiptir. O zemin, milletin seci-
yesidir. 

£ocuklarimiz ve genglerimiz yeti§tirilirken onlara bilhassa 
mevcudiyeti ile, hakki ile, birligi ile tearuz eden bilumum yabanci 
anasirla mucadele luzumunu ve efkan milliyeyi kemali istigrak 
ile her mukabil fikre kar§i §iddetle ve fedakarane miidafaa za-
reti telkin edilmelidir. Yeni neslin biitiin kuvayi ruhiyesine bu 
evsaf ve kabiliyetin zerki miihimdir. Daimi ve miithij bir cidal 
§eklinde tebariiz eden hayati akvamin felsefesi, miistakil ve me-
sut kalmak isteyen her millet igin bu evsafi kemali siddetle talep 
etmektedir. 

Teferruatini tamamen erbabi ihtisasina birakmak istedigim 
bu mesele hakkindaki umumi nikati nazanmi ikmalen ifade igin 
yeni neslin teghiz olunacagi evsafi maneviye meyaninda kuvvet-
li bir a§ki fazilet ve kuvvetli bir fikri intizam ve inzibattan da 
bahsetmek zaruretindeyim. 

i§te biz, bu kongrenizden yalniz, gizilmi§ eski yollarda alel-
ade yiirtimenin tarzi hakkinda miidavelei efkar etmegi degil, 
belki serdettigim §eraiti haiz yeni bir sanat ve marifet yolu bulup 
millete gostermek ve o yolda yeni nesli ytiriitmek igin rehber ol-
mak gibi mukaddes bir hizmet bekliyoruz. Maarif Vekaleti'nin 
halki tammi§, muhiti ve memleketi takdir etmi§, muallim ve mii-
tehassislardan murekkep bir ilim ve irfan kongresini Ankara'da 
toplamagi du§iinmu? olmasim ve bugiinkii §eraiti mii§kileye 
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ragmen bu te§ebbusunde muvaffak olmu? bulunmasim kemali 
takdir ile yadederim. 

Huzurunuzda ve huzuru millette milli maarifimiz hakkindaki 
noktai nazanmi ifadeye imkan bah§ olan bu vesileden bilistifade, 
halasi miistakbelimizin pi§vayi miikerremleri olan Turkiye mu-
allime ve muallimleri hakkindaki hissiyati hiirmetkaranemi tez-
kar etmek isterim. 

istikbal igin hazirlanan evladi vatana, higbir mii§kul kar§i-
sinda serfiirii etmiyerek kemali sabir ve metanetle gali§malanni 
ve tahsildeki gocuklanmizin ebeveynine de yavrularimn ikma-
li tahsili igin her fedakarhgi ihtiyardan gekinmemelerini tavsiye 
ederim. Biiyiik tehlikeler oniinde uyanan milletlerin ne kadar 
sebatkar olduklan tarihen miisbettir. Silahiyle oldugu gibi di-
magiyle de miicadele mecburiyetinde olan milletimizin, birin-
cisinde gosterdigi kudreti ikincisinde de gosterecegine asla §iip-
hem yoktur. Milletimizin saf seciyesi istidat ile malidir. Ancak 
bu tabii istidadi inkisaf ettirebilecek usullerle miicehhez vatan-
da§lar lazimdir. Bu vazife de sizlere tevecciih ediyor. Hiiku-
meti milliyemizin kemali ciddiyet ve samimiyetle arzu ettigi 
derecede, Tiirkiye muallime ve muallimlerinin hayat ve refahini 
heniiz temin edememekte oldugunu bilirim. Fakat milletimizi 
yeti§tirmek gibi mukaddes bir vazifeyi deruhte eden heyeti mii-
beccelenizin buguniin vaziyetini nazari itibara alacagindan ve 
her mii§kiilu iktiham ile bu yolda gayet metinane yiiriiyecegin-
den §iiphem yoktur. Vazifeniz pek muhim ve hayatidir. Bunda 
muvaffak olmanizi Cenabi Haktan temenni ederim. 

Hdkimiyeti Milliye: 21 Temmuz 1921 
(Atatiirk'tin Soylev ve Demegleri II, S. 16-18) 
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OGRETMENLERE 
(27.X.1922) 

Mustafa Kemal'in biiyiik zaferini kut-
lamak iizere Istanbul'dan Bursa'ya giden 
kalabalik bir ogretmenler gurubu ile 
Bursa Ogretmenlerine $ark Tiyatrosun-
daki gece toplantismda soylemijtir. 

Hanimlar, Beyler. 
istanbul'dan geliyorsunuz. Safa geldiniz. istanbul'un nur 

ocaklarini temsil eden heyeti aliyeniz kar§isinda duydugum zevk 
bipayandir. Kalblerinizdeki hissiyati, dimaglarimzdaki fikir-
leri dogrudan dogruya gozlerinizde ve alinlannizda okumak 
benim igin fevkalade mucibi mazhariyettir. Bu dakika mu-
vacehenizde duydugum en samimihissi miisaadenizle soyliyeyim: 
isterdim ki gocuk olayim ve sizin nur sagan dairei tedrisinizde 
bulunayim. Sizden feyiz alayim, siz beni yeti§tiresiniz. O zaman 
milletim i?in, daha nafi olurdum; fakat maalesef gayrikabili is-
tihsal bir arzu karjismda bulunuyoruz. Bu arzunun yerine ba§ka 
bir talepte bulunacagim: bugiiniin evlatlarmi yeti§tiriniz. On-
lari memlekete, millete nafi uzuvlar yapimz... Bunu sizden talep 
ve rica ediyorum. 

Muallim Hanimlar, Muallim Beyler, 
Ihtimalki muallime demedigim igin beni tahtie ediyorsunuz. 

Ben lisammizda "tai te'nis" kullanmak zaruretinde olmadigi-
mizi zannediyorum. Evet muallim hanimlar ve muallim beyler, 
bilirsiniz ki, milletimiz biiyiik bir felaket gegirdi. Devletimiz bir 
izmihlal tehlikesine maruz kaldi, mevcudiyetimiz aleyhine birgok 
cinayetler intikap edildi. <^ok gahstik, bugune ait muvaffakiyeti 
istihsal ettik. 
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Hanimlar, Beyler. 
Bir milleti, dugar oldugu herhangi bir felaketten kurtarmakta, 

bir milleti ir§at etmekte, ricalinin haiz oldugu biiyiik ehemmiyet 
gayrikabili inkardir. Hatta diyebiliriz ki, bugiinu gormek; mil-
let ricalinin iffet ve namusu, gayreti milliyei vatanperveranesi ve 
bilhassa menafii istihkar hisleri sayesinde miiyesser olmu§tur. 
Fakat bugiin, vasil oldugumuz nokta, halasi hakiki noktasi de-
gildir. Bu fikrimi izah edeyim: bir milletin maruzu felaket ol-
masi demek, o milletin hasta, rnariz olmasi demektir... Binaen-
aleyh halas, heyeti igtimaiyedeki marazi te§rih ve tedavi etmekle 
elde edilir: Marazin tedavisi ilmi ve fenni bir tarzda olursa §ifa-
bah§ olur. Yoksa bilakis maraz miizmin olur ve gayri kabili 
tedavi bir hale gelir. Bir heyeti igtimaiyenin marazi ne olabilir? 
Milleti millet yapan, terakki ve tefeyyiiz ettiren kuvvetler vardir: 
Fikir kuvvetleri ve igtimai kuvvetler... 

Fikirler, manasiz, mantiksiz safsatalarla mali olursa, o fi-
kirler marizdir. Kezalik hayati igtimaiye akil ve mantiktan ari, 
bifaide ve muzir bir takim akideler ve an'anelerle me§bu olur-
sa meflug olur. 

Evvela fikir ve igtimaiyat kuvvetlerinin menbalanni tat-
hirden baslamak lazimdir. Memleketi, milleti kurtarmak isteyen-
ler igin, hamiyet, hiisniiniyet, fedakarhk elzem olan evsaftandir... 
Fakat bir heyeti igtimaiyedeki marazi gormek, onu tedavi etmek, 
heyeti igtimaiyeyi asrin icabatina gore terakki ettirebilmek igin, bu 
evsaf kafi gelmez; bu evsafin yaninda ilim ve fen lazimdir. ilim 
ve fen te§ebbiisatinin merkezi faaliyeti ise mekteptir. Binaenaleyh 
mektep lazimdir. Mektep namini hep beraber hurmetle, tazimle 
zikredelim. Mektep geng dimaglara, insanhga hiirmeti, millet ve 
memlekete muhabbeti, serefi istiklali ogretir... tstiklal tehlikeye 
dii§tiigii-zaman onu kurtarmak igin takibi muvafik olan en salim 
yolu belletir... Memleket ve milleti kurtarmaga gali^anlann ayni 
zamanda mesleklerinde birer namuskar mutehassis ve birer alim 
olmalan lazimdir. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu tarzda 
her tiirlii te§ebbiisatin mantiki neticelere isali miimkun olur. 

Hammlar, Beyler; Memleketimizin en mamur, en latif, en 
giizel yerlerini iig buguk sene kirli ayaklariyle gigneyen diismam 
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maglup eden zaferin sirri nerededir. Bilir misiniz? Ordularin sevk 
ve idaresinde ilim ve fen diisturlarini rehber ittihaz etmektedir. 
Milletimizi yeti§tirmek igin asil olan mekteplerimizin dariilfii-
nunlarimizin teessusiinde ayni mesleki takip edecegiz. Evet, mil-
letimizin siyasi, igtimai hayatinda, milletimizin fikri terbiyesinde 
de rehberimiz ilim ve fen olacaktir. Mektep sayesinde, mektebin 
verecegi ilim ve fen sayesindedir ki Turk milleti, Turk sanati, 
iktisadiyati, Turk §iir ve edebiyati, biitun bedayiiyle inki§af eder. 

Hammlar, Beyler! 
Memleketimiz iginde efkari medeniyenin, terakkiyati asri-

yenin bilaifatei inti§ar ve inkisaf etmesi lazimdir. Bunun igin bu-
tiin erbabi ilim ve fennin bu hususta gah§mayi bir vecibei namus 
bilmesi iktiza eder. 

Muallim hanimlanmiz, muallim beylerimiz, §airlerimiz, edip-
lerimiz, muharrirlerimiz aleddevam millete bu felaket giinlerini 
ve onun hakiki sebeplerini agik ve kat'i olarak terennum edecek-
ler, takrir edecekler, bu kara giinlerin donmemesi igin diinya 
yiizunde medeni ve asri bir Tiirkiye'nin mevcudiyetini tammak 
istemiyenlere, onu tamtmak zaruretinde oldugumuzu ihtar ede-
cekler. 

Hammlar Beyler! 
Goriiliiyor ki, en muhim ve feyizli vazifelerimiz maarif i§-

leridir. Maarif i§lerinde behemehal muzaffer olmak lazimdir. 
Bir milletin halasi hakikisi ancak bu suretle olur. Bu zaferin te-
mini igin hepimizin yekcan ve yekfikir olarak esasli bir program 
iizerinde ?ali§masi lazimdir. Bence bu programin esasli noktala-
n ikidir: 

1. Hayati igtimaiyemizin ihtiyaca tetabuk etmesi. 
2. Icabati asriyeye tevafuk etmesidir. 
Gozlerimizi kapayip miicerret ya§adigimizi farzedemeyiz. 

Memleketimizi bir genber igine alip cihan ile alakasiz yajayama-
yiz... Bilakis miiterakki, miitemeddin bir millet olarak medeniyet 
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sahasinin iizerinde ya§iyacagiz. Bu hayat ancak ilim ve fen ile 
olur. ilim ve fen nerede ise oradan olacagiz ve her ferdi milletin 
kafasina koyacagiz. ilim ve fen igin kayit ve §art yoktur. 

Hi^bir delili mantikiye istinat etmiyen bir takim an'anelerin, 
akidelerin muhafazasinda israr eden milletlerin terakkisi gok gii? 
olur; belki de hi? olmaz. Terakkide kuyut ve §urutu a§amiyan 
milletler hayati makul ve ameli mii§ahade edemez. Hayat felse-
fesini vasi goren milletlerin tahti hakimiyet ve esaretine girmege 
mahkumdur. 

Muallim Hanimlar, Muallim Beyler! Biitiin bu hakikatlerin 
milletge hiisnii telakki ve hiisnii hazmedilebilmesi igin her §eyden 
evvel cehli izale etmek lazimdir. Binaenaleyh maarif programi-
mizin, maarif siyasetimizin temel ta§i, cehlin izalesidir. 

Bu izale edilmedik^e, yerimizdeyiz... Yerinde duran bir §ey 
ise geriye gidiyor, demektir. Bir taraftan umumi olan cehli iza-
leye galijmakla beraber, diger taraftan hayati igtimaiyede bizzat 
ameli, miiessir ve musmir uzuvlar yeti§tirmek lazimdir. Bu da ilk 
ve orta tedrisatin ameli bir tarzda olmasiyle mumkundtir. Ancak 
bu sayede heyeti igtimaiyeler i§ adamlanna, sanatkarlanna malik 
olur. Bittabi dehayi millimizi inki§af ettirecek, hislerimizi layik 
oldugu dereceye isal igin ali meslek erbabini da yeti§tirecegiz. 
(Jocuklanmizi da aym tahsil derecelerinden ge?irerek yetistire-
cegiz. 

Hanimlar, Beyler! 
Kat'iyen bilmeliyiz ki, iki parga halinde ya§iyan milletler 

zayiftir, marizdir. ^ocuklanmiza ve genijlerimize verecegimiz 
tahsilin hududu ne olursa olsun, onlara esasli olarak §unlan og-
retecegiz: 

1. Milletine, 
2. Tiirkiye devletine, 
3. Tiirkiye Buyiik Millet Meclisine, 
Dii§man olanlarla miicadele esbap ve vasaitiyle mucehhez 

olmayan milletler i^in hakki beka yoktur. Miicadele lazimdir. 
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Hanimlar, Beyler! itiraf edelim ki, biz iig buguk sene evveline 
kadar cemaat halinde ya§iyorduk. Bizi istedikleri gibi idare edi-
yorlardi. Cihan bizi, temsil edenlere gore taniyordu. t)<? buguk 
senedir, tamamen millet olarak ya§iyoruz. Bunun maddi ve bariz 
§ahidi, §ekli hiikumetimiz ve mahiyeti hiikumetimizdir ki, onu 
kanun Biiyiik Millet Meclisi diye tevsim etti. 

Biitiin cihan bir an tereddiit etmesin ki, Tiirkiye devletinin 
yegane ve hakiki miimessili yalniz ve ancak Tiirkiye Biiyiik Mil-
let Meclisi'dir. Hasis menfaatleri igin ve §ahislanm mahfuz bu-
lundurmak kaygisiyle istiklali millet ve memeleketi du§manlara 
tevdide beis gormiyen, imhayi istiklalimiz §eraitini muhtevi Sev-
res muahedenamesini kabul eden hakimlerin, sultanlann, padi-
§ahlarin menakibini, bu gasiplanni Tiirk milleti artik, ancak yal-
niz tarihte okur. 

Hanimlar, Beyler! 
Ordularimizin ihraz ettigi zafer, sizin ve sizin ordulannizin 

zaferi igin yalniz zemin hazirladi... Hakiki zaferi siz ihraz ve 
idame edeceksiniz ve behemehal muvaffak olacaksiniz. Ben ve 
sarsilmaz imanla biitiin arkada§lanm, sizi takip edecegiz ve sizin 
tesadiif edeceginiz mevanii kiracagiz. Son bir soz: sizin kiymetli 
bir heyet halinde Bursa'ya gelmeniz, yalniz Bursa'yi degil; biitiin 
Anadolu'daki karde§lerinizi memnun etti. Ve Istanbul'dan getir-
diginiz selamlari biitiin millete teblig edecegiz. Ben de sizden rica 
edecegim ki, oradaki karde§lerimize selamlanmizi teblig ediniz. 
istanbul'un talihi, istanbul'da ya§iyan halis Tiirklerin kalb ve 
vicdanlarindaki arzu gibi tecelli edecektir. 

Bursa Seyahati: s. 16-19. 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri II, S. 42-46) 
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A.LA§EHIR'DE HALKLA KONU§MA 
(25/26.1.1923) 

Bati Anadolu seyahati sirasinda. 

Arkada§lar! Bundan sonra pek muhim zaferlere kavusacagiz. 
Fakat bu zafer siingii zaferleri degil, iktisat ve ilim ve irfan zafer-
leri olacaktir. Ordumuzun §imdiye kadar istihsal ettigi muzafferi-
yetler memleketinizi halas-i hakikiye sevketmi§ sayxlamaz. Bu 
zaferler ancak miistakbel zaferimiz igin kiymetli bir zemin hazir-
lami§tir. Muzafferiyati askeriyemizle magrur olmiyalim. Yeni ilim 
ve iktisat zaferlerine hazirlanahm. 

Izmir Yollannda: s. 13-14 
(Ataturk'iin Soylev ve Demefleri II, S. 72) 
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iZMIR'DE HALK iLE KONU§MA 
(31.1.1923) 

Eski Giimiuk binasinda yapilan 
toplantida soylenmi$tir. 

Kudreti fatira insanlari iki cins olarak yaratmi§tir. Bunlar 
yekdigerlerinin lazim ve melzumudur. Hazreti Adem'le Hazreti 
Havva'nin nasil yaratildigina dair olan nazariyat miitehaliftir, bun-
lardan bahsetmiyecegim. Ondan sonraki devirlerden iptidar ede-
cegim. §una kani olmak lazimdir ki, diinya yiiziinde gordugiimuz 
her §ey kadinin eseridir. Nitekim hepimiz padi§ahlar hakkmda 
mevhum telakkiler besliyorduk, bunlar validelerimizin verdigi sa-
kim telkinatin neticesi idi. Bir heyeti igtimaiye, cinsinden yalniz 
birinin icabati asriyeyi iktisap etmesiyle iktifa ederse o heyeti igti-
maiye yandan fazla zaaf iginde kalir. Bir millet terakki ve te-
meddiin etmek isterse bilhassa bu noktayi esas olarak kabul et-
mek mecburiyetindedir. Bizim heyeti igtimaiyemizin ademi mu-
vaffakiyetinin sebebi kadinlanmiza kar§i gosterdigimiz tekasiil 
ve kusurdan nejet etmektedir. insanlar dunyaya mukadder ol-
duklan kadar ya§amak igin gelmi§lerdir. Ya§amak demek faali-
yet demektir. Binaenaleyh bir heyeti igtimaiyenin bir uzvu faa-
liyette bulunurken diger uzvu atalette olursa o heyeti igtimaiye 
meflugtur. Bir heyeti igtimaiyenin hayatta gali§masi ve muvaffak 
olmasi igin gah§mamn ve muvaffak olabilmenin miitevakkif oldu-
gu biitiin esbab ve §eraiti tekabbul etmesi icabeder. Binaenaleyh 
bizim heyeti igtimaiyemiz igin ilim ve fen lazim ise bunlarx ay-
ni derecede hem erkek ve hem de kadinlarimizin iktisap etmeleri 
lazimdir. Malumdur ki, her sahada oldugu gibi hayati igtimai-
yede dahi taksimi vezaif vardir. Bu umumi taksimi vezaif arasin-
da kadinlar kendilerine ait olan vezaif i yapacaklan gibi ayni za-
manda heyeti igtimaiyenin refahi, saadeti igin elzem olan mesaii 
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umumiyeye dahi dahil olacaklardir. Kadimn vezaifi beytiyesi en 
ufak ve ehemmiyetsiz vazifesidir. 

Kadimn en biiyiik vazifesi anahktir. ilk terbiye verilen yerin 
ana kucagi oldugu du§unulurse bu vazifenin ehemmiyeti layikiy-
le anla§ihr. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmi§tir. 
Bugiiniin levazimindan biri de kadinlanmizin her hususta yuk-
selmelerini temindir. Binaenaleyh kadinlanmiz da alim ve mute-
fennin olacaklar ve erkeklerin gegtikleri biitiin derecati tahsilden 
gegeceklerdir. Sonra kadinlar hayati igtimaiyede erkeklerle bera-
ber yiiriiyerek birbirinin muin ve miizahiri olacaklardir. 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri II, S. 85-86) 
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iZMIR IKTISAT KONGRESiNI A £ I § SOYLEVl 
(17.2.1923) 

Arkada§lar, bence yeni devletimizin, yeni hiikumetimizin 
butiin esaslan, butun programlari iktisad programindan gikma-
lidir. £unku demin dedigim gibi her §ey bunun iginde munde-
migtir. Binaenaleyh evlatlarimizi o suretle talim ve terbiye etme-
liyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki, alemi ticaret, 
ziraat ve sanatte ve biitun bunlann faaliyet sahalarinda musmir 
olsunlar, miiessir olsunlar, faal olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar. 
Binaenaleyh maarif programimiz, gerek iptidai tahsilde, gerek or-
ta tahsilde verilecek butun §eyler, bu noktai nazara gore olmali-
dir. Maarif programlarxmiz gibi "§uabati devlet igin tasavvur olu-
nacak programlar dahi, iktisad programma istinad etmekten 
kendini kurtaramazlar. Esasli bir program tatbik etmek ve bu 
program iizerinde butun milleti hemahenk olarak gah§tirmak la-
zimdir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri II, S. I l l ) 
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BiRINCi DONEM 
D O R D U N C 0 TOPLANMA YILINI AGARKEN 

(1 Mart 1923) 

Efendiler, maarif hususundaki bir senelik mesaimiz dahi pek 
parlak olmamakla beraber muhat oldugumuz mii§kiilata ve bil-
hassa fikdan-i vesaite nisbetle oldukga kabili temas neticeler ver-
mi§tir. Maarif Vekaletince gegen bir sene zarfinda miitarake ve 
cidal devrelerinin vilayet merkezlerinde kapali biraktigi dariilmu-
alliminlerden on iigiiniin tekrar ku§adi, muhtelif livalarda yeni-
den on yedi zukur, bir inas sultanisi te§kilatinin ikmali, alti erkek, 
iki inas idadisi kii§adi gibi miispet isler gorulmu§tiir. Biitiin sene 
mekteplerdeki muallim bojlugunun doldurulmasina gah§ilmi§ 
raemalik-i miistahlise mekteplerine kudret-i tedrisiye ve hamiyet-i 
milliyesi miicerreb muallimler gonderilmis, istanbul ve Anadolu'-
da mevcudu kalmiyan talimatnamelerin en liizumlulanndan bir 
kismi bastirilarak maarif idarelerine irsal edilmiftir. Gegen sene 
biitun vilayet ve livalardaki maarif kiittiphanelerine meccanen bir 
gok kitaplar sevkedilmesi ve §iiheda gocuklanna on be§ bin kadar 
kitap dagitilmasi da §u mesai silsilesine ilave edilebilir. Bu esna-
da muntazaman igtimaatina devam eden Telif ve Tercume Heyeti, 
ahalinin ve erbabi tetebbuun muhtag oldugu asardan on be§ ka-
dar kitap telif ettirerek bunlardan bazdarini matbaaya vermi§tir. 

Efendiler, §imdiye kadar yapilabilen §eylerin maarif-i umu-
miyeye ihtiyacatimizdan binde birini bile tatmine kafi olmadigini 
itiraf etmek hakikatperestlik levazimindandir. 

Mamafih harbin bilhassa maarif idaresi ve mektepler iize-
rinde gosterdigi tesirat-i fevkalade kar§isinda temin edilebilecek 
muvaffakiyetlerin ancak temin edilebilenlerden ibaret kalacagini 
tasdik etmek de insafperverlik §iari addolunmak lazim gelir. 
Cephelerdeki zabitan saflarinda bo§alan yerlere mektepler, geng-
ligin yiiksek ve munevver unsurlanm vermiftir. Bu iki kere kiy-
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metli anasirin mekteplerimizin tedris kiirsiilerine avdet edecegi 
ve cephelerde sarfolunan miihimmatin kismen mekteplerimizde 
haritaya ve kitaba tahavviil edecegi tam bir sulh ve sukun dev-
resinden sonradir ki maarif idaresi o kursiiler iizerinde cehle kar-
si sarsilmaz bir istihkam viicuda getirecek ve istikbali oradan 
feth ve teshir edecektir. 

Efendiler, terbiye ve tedriste tatbik edilecek usul, malu-
mati insan igin fazla bir sus, bir vasita-i tahakktim, yahut mede-
ni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayi temin 
eden ameli ve kabil-i istimal bir cihaz haline getirmektir. Maarif 
Vekaletiniz bu esasa ehemmiyet vermektedir. 

Ameli ve §amil bir maarif igin hudud-u vatanin merakiz-i 
miihimmesinde asri kutiiphaneler, nebatat ve hayvanat bahgeleri, 
konservatuvarlar, darulmesailer, miizeler ve sanayii nefise me§-
herleri tesisi lazim oldugu gibi bilhassa §imdiki te§kilat-i mulki-
yeye nisbetle kaza merkezlerine kadar biitun memleketin matbaa-
larla te?hizi icabetmektedir. Biitiin bu guzel §eylerin bir an igin-
de viicuda getirilmesi gayri miimkun olmakla beraber mumkiin 
oldugu kadar az zaman zarfmda bu neticelerin istihsali ehemmi-
yetle §ayani temennidir. 

Memleketin dariilfunun ve serbest meslekler hayatinda ta-
kip edecegi yolu en asri bir zihniyetle idrak eden iyi bir dariil-
funun heyetine ve bir hayli meslek ve fikir adamlarina malik 
oldugumuzu kemali §ukran ile tezkar edebiliriz. 

Dariilfunun, istiklal-i tabiisi dahilinde serbest mesleklere 
verdigi istikameti gittikge daha mukemmel bir hale isal edecek 
vesait-i maneviyeye maliktir. 

Yeni sene zarfinda memleketimizde ilk ve orta tahsilin miim-
kun mertebe lslahi igin Anadolu on be§ dariilmuallimin minti-
kasma ayrilacaktir. 

Buralarda tam devreli birer sultani mektebi ile iki yiiz ta-
lebelik bir dariilmuallimin-i iptidai bir de dariilmuallimat bu-
lunacaktir. Bu mekteplerin terbiye ve tedrisat heyeti takriben 
altmij kifiye balig olacaktir. Bu suretle memleketin muhtelif 
aksammda kuvvetli anasirdan miirekkep birer merkez-i irfan 
kurulmu§ olacaktir. 
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Bu merkezlerde ameli miisamereler ve konferanslar tertip 
etmek ve halkin okuyup yazmayan kismini en kolay vesaitle 
okutarak onlara birinci derecede lazim olan malumati verecek 
gece dersleri agmak, matbuat-i mahalliyede bilhassa terbiye-i 
umumiye ve halk bilgilerine ait ne§riyatla me§gul olmak heyeti 
mualliminin muntazaman ifa edecegi vezaiften olacaktir. Mek-
teplerin tatilinde yirmi be§, otuz merkezde biitiin koy imamlari-
ni cem ederek kendilerine tig aylik bir tatbikat dersi vermegi 
Maarif Vekaleti bu seneki tesebbusati meyanina ithal eylemi§tir. 

Efendiler, iptidai tahsilin muhtag oldugu miiessesattan biri 
leyli iptidai mektepleridir. Hiikiimetin son zamanlardaki tetki-
kat ve mii§ahedati her tarafta leyli iptidailere kar§i umumi bir 
temayiil hasil oldugunu gostermi§tir. Birkag vilayetin kiiguk 
yavrularim bir yere toplamanin vahdet-i terbiye, yurt sevgisi 
ve karde§lik iizerine icra edecegi tesir meydandadir. Bu sebeple 
Maarif Vekaletiniz bu mekteplerin agilmasini her tiirlu vesaitle 
te§vik edecektir. 

Efendiler! Mekteplerde tedrisat vazifesinin §ayani itimat 
ellere teslimini, evlad-i memleketin o vazifeyi kendine hem bir 
meslek, hem bir mefkure addedecek fazil ve muhterem muallim-
ler tarafindan yetijtirilmesini temin igin muallimlik, sair serbest 
ve ytiksek meslekler gibi, tedricen tarakkiye ve her halde temin-i 
refaha miisait bir meslek haline konulmalidir. Dunyanin her ta-
rafinda muallimler, cemiyet-i be§eriyenin en fedakar ve muh-
terem unsurlaridir. 

Vatamn fedakar evlatlarindan miirekkep olan muallim ve 
muderrislerin terfi ve ikdarina ait olarak ihzar edilen kanun la-
yihasi yakinda Meclisi aliye arzedilecektir. 

Efendiler, telif ve tercume i§leri hakim iyet-i milliyenin isti-
natgahi ve milli harsin en muhim vasita-i inti§aridir. §u iki mak-
sada ait ne§riyati bu sene azami bir gayretle tevsi igin dariilfii-
nun medreselerini de bu i§e te§rik edecek esasat hazirlanmijtir. 
Bir taraftan tabedilen ve yeniden telifi kararla§tirilan kitaplari 
meccani olarak her tarafa dagitmak ve halki okumaga ali§tirmak 
igin hiikumetge sarfi mesai edilecektir. 
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"Devlet Kitabi" nami altinda meccani olarak ne§redilecek 
araeli ve basit ifadeli eserlerle halkimiza hakayik-i hayatiyeyi 
ogretmek gok faideli bir usul olarak §ayani tavsiyedir. 

Efendiler, §er'iye Vekaleti, gegen sene zarfinda birisi §urayi 
Ofta, digeri de Tetkikat ve Telifat-i islamiye namiyle iki heyet 
viicuda getirmi§tir. Usui ve adatin tegayyiir ve tebeddiilii ile 
vuku bulan hadisatm, nasin ihtiyacim nazari dikkate almak su-
retiyle hallini temin etmek, Sura-yi t j f tanin bilciimle mesaisini 
istinat ettirecegi esas olmalidir. Tetkikat ve Telifat-i Islamiye 
Heyetinin vezaifi meyamnda hikmet-i islamiyeyi garp nazariyati 
ilmiye ve felsefeleriyle mukayese ve akvam-i islamiyenin itikadi, 
ilmi, igtimai, ihsai ve iktisadi hayatlarina ait §uunati tetkik ve 
netayicini ne§reylemek zikre §ayan ehemmiyeti haizdir. Tetkikat 
igin bir kiitiiphane tesis edildi. istanbul'dan, Avrupa'dan ve 
Misir'dan bir kisim miihim kitaplar celbolundu. Ehemmiyetli 
birgok kitap da Avrupa ve Misir'a sipari? edildi. §er'iye Veka-
leti, medreselerin tevhidini ve asri muessese haline ifragini is-
tihdaf eylemektedir. Vekalet, asri miigtehit ve miifessirlere men-
§e olmak iizere bir kulliye-i islamiye viicuda getirmege buyuk 
ehemmiyet atfetmektedir. 

Efendiler, evlad-i memleketin mii§tereken ve mutesaviyen 
iktisaba mecbur olduklari ulum ve ftinun vardir. Ali meslek ve 
ihtisas erbabinin tefrik olunabilecegi derecati tahsile kadar, ter-
biye ve tedriste vahdet, heyeti igtimaiyemizin terakki ve taalisi 
nokta-i nazarindan gok miihimdir. Bu sebeple §er'iye Vekale-
tiyle Maarif Vekaletinin bu hususta tevhid-i fikir ve mesai ey-
lemesi temenniye §ayandir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demefleri I, S. 297-300) 
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KTJTAHYA'DA OGRETMENLERLE KONU§MA 
(24. III. 1923) 

Lise binasinda verilen ?ay ziyafetinde 
soylenmiftir. 

Muallime Hanimlar ve Muallim Efendiler; 
Bu irfan sakfx altinda hepinizi bir arada gormekten ve ciim-

lenizi de selamlamaktan fevkalade memnun ve bahtiyanm. Mii-
diir Beyefendinin gok giizel tasvir ve izah eyledigi memleketi-
mizi, heyeti igtimaiyemizi hedefi hakikate, hedefi saadete isal 
igin iki orduya ihtiyag vardir. Biri vatanin hayatini kurtaran as-
ker ordusu, digeri milletin istikbalini yoguran irfan ordusu. Bu 
iki ordunun her ikisi de kiymetlidir, alidir, feyizlidir, muhterem-
dir, fakat bu iki ordudan hangisi daha kiymetlidir, hangisi yek-
digerine mureccahtir. §iiphesiz boyle bir tercih yapilamaz, bu 
iki ordunun ikisi de hayatidir. 

Yalniz siz, irfan ordusu mensuplari, sizlere mensup oldu-
gunuz ordunun kiymet ve kutsiyetini anlatmak igin §unu soyli-
yeyim ki, sizler olen ve oldiiren birinci orduya nigin oldiiriip ni-
gin oldiigunu ogreten bir orduya mensupsunuz. 

Muhterem muallime Hanimlar ve muallim Beyler, biz iki 
ordudan birincisine, vatani gignemege gelen dii§man kar§ismda 
kan akitan birinci orduya, biitiin diinya bilir ve biitiin diinya 
§ahit oldu ki,' pek miikemmelen malikiz. Vatanin dort sene ev-
vel dii§tiigu buyiik felaketten sonra yoktan var olan bu ordu va-
tani yok etmege gelen dii§mani vatanin harimi ismetinde bogup 
mahvetti. Yalniz i§imiz, yalniz bu orduya malikiyetle bitmi§, 
gayemiz yalniz bu ordunun zaferiyle hitama ermi§ degildir. Bir 
millet irfan ordusuna malik olmadikga, muharebe meydanlarin-
da ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin payidar 
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neticeler vermesi ancak irfan ordusiyle kaimdir. Bu ikinci ordu 
olmadan birinci ordunun semerati ufuleder. Milletimizi hakiki 
saadet ve selamete isal etmek istiyorsak ve milletimize emin ve 
miistefiz bir ati bah§eylemek istiyorsak, bizi oliimden kurtaran 
ve hayata gotiiren bugiinkii §ekli idaremizin ebediyetini istiyor-
sak, biran evvel biiyiik, miikemmel, nurlu bir irfan ordusuna ma-
lik olmak zaruriyetinde bulundugumuzu inkar edemeyiz. 

Eski idarelerin, eski hiikumet genglerinin en biiyiik fenalik-
larindan biri de irfan ordusuna layik olduklari biiyiik ehemmi-
yeti vermemeleridir. Eger bu ehemmiyet verilseydi istikbali el-
lerine tevdi ettigimiz sizlere, istikbal kadar emin bir mevki ve-
rilmek lazim gelirdi. Heniiz 119 buguk dort senelik bir hayata ma-
lik olan milli idaremiz de, vakia irfan ordusiyle layik oldugu 
kadar i§tigal edememi§tir. Fakat bundaki zarureti milletin mii-
nevverleri olan sizler elbette ki herkesten daha iyi takdir edersi-
niz. Biitiin kuvvetlerimizi yalniz cepheye hasrettigimiz, biitiin 
metanetimizi cephedeki orduda temerkuze mecbur oldugumuz 
bu kisa miiddet iginde, bittabi irfan ordusiyle layikiyle mesgul 
olamazdik. Lakin Cenabihakka binlerce hamdii sena olsun ki, 
du§man kar§isindaki aziz ordular igin sarfettigimiz butiin emek-
ler mes'ut semeratini verdi. Artik bundan sonra ayni kuvvet, 
aym faaliyet, ayni himmetle irfan ordusu igin gali§acak ve birin-
cide oldugu gibi bu ikinci ordudan dahi emeklerimizin, faali-
yetlerimizin, himmetlerimizin mes'ut ve muzaffer semerelerini 
aym parlaklik ve aym feyzii bereketle istihsal edecegiz. 

Arkada§lar, asker ordusiyle irfan ordusu arasindaki miija-
behet ve mutabakati arzetmi? olmak igin §unu da ilave edeyim: 
kiymetli bir eserde ordunun ruhu, heyeti zabitan ve kumanda 
heyetidir, deniliyor. Hakikaten boyledir. Bir ordunun kiymeti, 
zabitan ve kumanda heyetinin kiymeti ile olgiiliir. Siz muallime 
hahimlar ve muallim beyler, sizler de irfan ordusunun zabitan 
ve kumanda heyetisiniz. Sizin ordunuzun kiymeti de sizlerin kiy-
metinizle olgulecektir. Istiklal miicadelesinde, ug dort senedir, 
diismani topraklarimizda mahvetmek igin, yaptigimiz harpte 
ordunun ruhu olan zabitan ve kumanda heyet ve erkani kiy-
metlerinin yuksekligini nasil ibraz ve ispat etmi§se, bundan sonra 
yapacagimiz nur ve inkilap miicadelesinin, milletimize bir karan-
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lik gibi Qoken cehli umumiyi maglup ve makhur etmek harbinde 
dahi irfan ordusunun ruhu olan siz muallime hammlar ve mu-
allim beylerin aym kabiliyeti ihsas ve irae edeceginize eminim. 
Hepinizi bu emniyetle selamlarim. Muhterem arkadaslar. 

Hakimiyeti Milliye: 2 Nisan 1923 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri II, S. 163-165) 
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iKINCi DONEM BlRiNCl TOPLANMA YILINI 
ACARKEN 

(1 Mart 1924) 

Memlekette maarif nurunun yayilmasina ve en derin ko§e-
lere kadar niifuz etmesine bilhassa nazar ediyoruz. Dort sene 
evvel maarife tahsis ettigimiz vesaiti bugiin on misline iblag et-
mis bulunuyoruz. Evvel emirde vesaitin miismir ve ameli olma-
sina ve asla israfa ugramamasina ehemmiyet veriyoruz. Bu ci-
het miiemmen bulundurulmakla beraber maarifin vesaitini mii-
temadiyen tezyidetmek liizumuna kanaatimizi muhafaza edece-
giz. 

Diger taraftan idare-i hususiyelerden ve memeleketin mii-
teferrik menabiinden maarife tevcih olunan mesainin merkezden 
alakadarane takip olunmasini ve bu suretle mesai-i umumiye-
nin hedefi terakkiye sevk ve isalinin tesadiife birakilmamasim 
iltizam ediyoruz. 

Milletin ara-yi umumiyesinde tesbit olunan terbiye ve ted-
risatin tevhid-i umdesinin bila ifate-i an tatbiki liizumunu mii-
§ahade ediyoruz (alki§lar, bravo sesleri). Bu yolda teahhurun 
zararlan ve bu yolda tehaliikiin ciddi ve derin semereleri seri 
karariniza vesile-i tecelli olmalidir. Dariilfiinunun mevcudiyet 
ve tekemmiilatina ve yiiksek bir dariilfiinunun milletin terbiye-i 
umumiyesinde, tekamiil-ii medenisinde haiz oldugu kati tesirata 
bilhassa nazan dikkati celbederim. Tiirkiye'nin terbiye ve maa-
rif siyasetini her derecesinde, tam bir viizuh ve hig bir tereddiide 
mahal vermeyen sarahat ile ifade etmek ve tatbik etmek lazimdir 
(bravo sesleri, §iddetli alki§lar). Bu siyaset, her manasiyle, milli 
bir mahiyette irae olunabilir. 
(Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri I, S. 329) 
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MUALLiMLER BIRLiGl KONGRESI UYELERINE 
(25. VII.1924) 

Muallimler Birligi Kongresi iiyelerin-
Maarif Vekili Vasif Qnar tarafmdan 
§ehir Lokantasinda verilen ?ay ziyafe-
tinde soylenmijtir. 

Muhterem Efendiler! 
Evvela bu igtimai tertip ve bilhassa hakkimda ibzal buyur-

duklan sozlerle bana da huzurunuzda birkag soz soylemek fir-
satini bah§ettiklerinden Vasif Beyefendiye sureti mahsusada 
te^ekkur ederim. 

Hanimlar, Beyler! 
Guzide heyetinizin iginde bulunmaktan miitehassil siirurum 

bipayandir. Turkiye Muallimler Birligi'nin Ankara'da akdettigi 
ilk kongresini gok biiyiik memnuniyetle kar§iladim. Memleke-
timizin sizler gibi, kiymetli muallim hanim ve beylerinin burada 
toplanmasi, Cumhuriyetimiz igin gok feyizli neticelerin tecelli-
sine vesile olacaktir. 

Hanimlar, Beyler! 
Turkiye Muallimler Birligi'nin biitiin memlekette taazzu-

vuna, Konya'yi oldugu gibi Van'i ve Hakkariyi de te§kilati da-
hiline almasina ve her koyde azaya malik bulunmasma derin bir 
alaka ile intizar edecegim. 

Muallimler; 
Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakar muallim ve miirebbileri, 

sizler yeti§tireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktir. Eserin 
kiymeti, sizin maharetiniz ve fedakarhginiz derecesiyb miitenasip 
bulunacaktir. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, beoenen, kuv-
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vetli ve yiiksek seciyeli muhafizlar ister. Yeni nesli, bu evsaf ve 
kabiliyette yeti§tirmek sizin elinizdedir. Miimtaz vazifenizin ifa-
sina ali himmetlerle hasn mevcudiyet edeceginize asla §uphe 
etmem. 

Ben milli maarifimiz ve milli terbiyemiz hakkindaki noktai 
nazarlarimi muhtelif zamanlarda ve muhtelif vesilelerle soyle-
dim. Fakat bu noktai nazarlarimi birkag kelimede teksif ederek 
tekrar etmegi faydasiz gormiiyorum. 

Muallimler! 
Erkek ve kiz gocuklanmizm, aym suretle biitiin tahsil de-

recelerindeki talim ve terbiyelerinin ameli olmasi miihimdir. 
Memleket evladi, her tahsil derecesinde iktisadi hayatta amil, 
muessir ve muvaffak olacak surette teghiz olunmahdir. Milli 
ahlakimiz, medeni esaslarla ve hur fikirlerle tenmiye ve takviye 
olunmahdir. Bu gok miihimdir; bilhassa nazan dikkatinizi celb 
ederim. Tehdit esnasina mustenit ahlak, bir fazilet olmadiktan 
ba§ka itimada da §ayan degildir. 

Efendiler; bu noktai nazarimda sizin tamamen benimle be-
raber oldugunuza §uphe etmiyorum. Umumi maarif ve terbiye 
programimiz da bu esasati camidir. Fakat, biliyorsunuz ki, noktai 
nazarlann, programlann kat'i ve vazih olmasi gok miihim ol-
makla beraber feyiz ve eser verebilmesi, onlann muktedir, miid-
rik ve fedakar muallimlerimiz tarafindan mekteplerimizde gok 
biiyiik dikkat ve himmetle tatbikina vabestedir. I§te bilhassa 
sizden rica edecegim husus budur. Sizin muvaffakiyetiniz, 
Cumhuriyetin muvaffakiyeti olacaktir. 

Arkada^ar, yeni Turkiye'nin birkag seneye sigdirdigi as-
keri, siyasi, idari, inkilabat sizin, muhterem muallimler, sizin 
igtimai ve f'ikri inkilaptaki muvaffakiyetinizle teyit olunacaktir. 
Higbir zaman hatirlanmzdan gikmasm ki, Cumhuriyet sizden 
"fikri hur, vicdam hur, irfam hur" nesiller ister. 

Hakimiyeti Milliye: 26 Agustos 1924 
(Ataturk'un Soylev ve Deraegleri II, S. 172-173) 
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DUMLUPINAR'DA KONU§MA 
(30.8.1924) 

Ba$komutanhk Meydan Savajimn 
ikinci yildonumii dolayisiyla. 

Gentler! 
Cesaretimizi tavkiye ve idame eden sizsiniz. Siz almakta 

oldugunuz terbiye ve irfan ile, insanlik meziyetinin, vatan mu-
habbetinin, fikir hiirriyetinin en kiymetli timsali olacaksiruz. 

Ey yiikselen yeni nesil! istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz 
tesis ettik onu ila ve idarae edecek sizsiniz. 

Arkada§lar, bu gaza ve §ahadet diyarini terkederken "§ehit 
Asker"i hep beraber hiirmet ve tazirale selamliyalim. 

Hakimiyeti Milliye: 31 Agustos 1921 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme?leri II, S. 182) 
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SAMSUN OGRETMENLERiYLE KONU§MA 
(22. IX. 1924) 

Samsun istiklal Ticaret Mektebinde 
Ogretmenler tarafindan verilen gay 
ziyafetinde. 

Muhterera Hanim, Muhterem Beyefendiler; 
Bu gay ziyafetini tertip edenlere sureti mahsusada tejekkiir 

ederim. Bu vesile beni, Samsun'un gok miinevver bir muhitin-
de bulundurmu§ oldu. Bu vesile beni dimaglan ilim ve fen ile 
miizeyyen olan kiymetli insanlardan miirekkep bir heyetin huzu-
runda pek mes'ut etti. 

Efendiler; 
Diinyada her §ey igin, medeniyet igin, hayat igin, muvaffaki-

yet igin en hakiki miir§it ilimdir, fendir. ilim ve fennin haricinde 
miirjit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalniz, ilmin ve 
fennin ya§adigimiz her dakikadaki safhalannin tekamiiliinii 
idrak etmek ve terakkiyatini zamanla takip eylemek §arttir. Bin, 
ikibin, binlerce sene evvelki ilim ve fen lisanmin gizdigi diistur-
lan, §u kadar bin sene evvel bugiin aynen tatbika kalki§mak 
elbette ilim ve fennin iginde bulunmak degildir. C°k mesut bir 
his ile anliyorum ki, muhataplanm bu hakikatlara niifuz etmi§-
lerdir. Mes'udiyetim yiikseliyor. §ununla ki, muhataplarim tah-
ti talim ve terbiyelerinde bulunan yeni nesli de hakikatin nurlariy-
le tuluuna muessir, amil olacak surette yeti§tireceklerini vaad 
etmi§lerdir. Bu, cumlemiz igin iftihara §ayan bir noktadir. 

Muhterem Efendiler: 
Hem§iremiz Hanimefendi ve ondan sonra beyanatta bulu-

nan muhterem, hassas arkada§larimiz uzak maziyi gok giizel i§a-
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retle tavzih ettiler. Yakin mazinin acilarim da hakikaten kalbleri 
dilhun edecek tarzda beyan buyurdular. Bu vesile ile, §ahsima 
ait 90k tevecciihatta bulunmak nezaketini ibraz buyurdular. Bu 
teveccuhatin samimi kalblerden siinuhu itibariyle §iiphesiz 50k 
memnunum, miitehassisim ve mute§ekkirim. Yalniz sizden olan 
bir §ahsa, sizden fazla ehemmiyet atfetmek, her §eyi bir ferdi 
milletin §ahsiyetinde temerkiiz ettirmek, maziye, hale, istikbale, 
butiin bu edvara ait bir heyeti igtimaiye mesailinin tavzih ve 
tebaruziinii, boyle yuksek bir heyeti igtimaiyenin miitevazi bir 
§ahsiyetinden beklemek elbette ki layik degildir. Elbette ki la-
zim degildir. 

Muhterem kardesler! 
Memleket ve milletin hayat ve atisine olan muhabbet ve 

hurmetimden dolayi huzururiuzda bir noktai hakikati izaha mec-
burum. Vatanda§lar, vatanda§iniz herhangi bir §ahsi istediginiz 
gibi sevebilirsiniz. Karde§iniz gibi, arkada§iniz gibi, babaniz gi-
bi, evladiniz gibi, sevgiliniz gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi 
sizi, mevcudiyeti milliyenizi butiin muhabbetlerinize ragmen 
herhangi bir §ahsa, herhangi bir sevdiginize vermege saik olma-
malidir. Bunun aksine hareket kadar biiyiik hata olamaz. Bir 
millet igin, bir millet varligi, bir millet §erefi ve haysiyeti, bir 
millet biiyuklugii igin bu kadar hata olamaz. Ben mensup ol-
dugum biiyiik milletimin boyle bir hatayi artik irktiap etmiye-
cegine kamil itimada sahip olmakla miisterih ve muftehirim. 

Arkada§lar, ben ve benim gibi birgok vatanda§lar, kardes-
ler bundan be§, be§ buguk sene evvel vatani aslii millet, umitsiz 
felakete du§tugii zaman muvazzaf olduklari, vicdanen, namusen, 
haysiyeten mukellef bulunduklan vazifeyi yapmak mevkiinde 
kaldilar. Bunu bittabi yapacaklardi. Yapmalari mecburi idi, 
vicdani idi, insani idi, namusu milli icabi idi. Ben bu mukaddes 
esaslann haricinde hareket edebilir mi idim? Efendiler; elbette 
edemezdim. Turk milletinin hakiki higbir ferdi bu icabatin ha-
ricinde hareket edemezdi efendim. Ben elbette bu elim manzara 
kar§isinda vicdanimin emirlerine muhalif, namusu milliyemiz 
hilafinda hareket edemezdim. Mensup olmakla muftehir bulun-
dugum yuksek heyeti igtimaiyenin yuksek haysiyetine elbette 
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miinafi hareket edemezdim. Bence mensubiyetiyle miiftehir bu-
lundugum milletin higbir ferdi bu icabi namustan asla inhiraf 
etmemistir. Eger bundan miistesna gosterilenler varsa emin olu-
nuz aziz namuskar vatandaslar, onlann kalb ve vicdani mille-
timizin mu§terek vicdani nezihinden hig ilham almann§, kapka-
ra sefil vicdanlardir. 

Efendiler, 
Bizim milletimiz derin, amik bir maziye maliktir. Milleti-

mizin hayati asarini cliisunelim. Bu diisiince bizi elbette alti ye-
di asirlik Osmanli Tiirklugunden, gok asirlik Selguk Turklerine 
ve ondan evvel bu devirlerin herbirine muadil olan ne biiyiik 
Tiirk devirlerine kavu§turur. Biitiin bu edvarda dikkat buyuru-
nuz Tiirk kendi ruhunu, benligini, hayatini unutmuj; nereden 
geldigi belirsiz bir takim ruesanin §uursuz vasitasi olmak mev-
kiine du§mii§tur. Tiirk milleti kendi benligini, kendi dimagini, 
kendi ruhunu unutur gibi olmu§ ve mevcudiyetiyle herhangi 
bir maksada, neticesi zillet olan, esaret olan, fisebilillah kole ol-
maya miincer olan hakir bir hedefe siiriiklenmi§tir. Millet maa-
lesef bu hali gafleti gok idame etti, bu yiizden her turlii sefalet-
lere ve mahkumiyetlere ugramaktan kendini kurtaramadi. Bii-
tiin bu tebaiyetleri aldigi gayri milli terbiyenin icabati oldugunu 
farketmeksizin muhkem bir terbiyenin eseri oldugu kanaatiyle 
tatbik ediyordu. Esasi terbiyet, hedef ve mahiyeti terbiyet ne 
biiytiktiir. Bu hususta istikamet yanh§ ise ve koskoca bir millet 
emniyet ve itimat ettigi kitaplardan; mukaddes kitaplardan is-
ti§had ederek rehber olduklarim iddia edenlerin sozlerine ina-
narak yiiriirlerse ve bu yiiriiyii§ istikameti kendilerini mahv ve 
izmihlale dii§iirurse, kabahat bu istikameti takip eden nezih, 
haluk, fedakar, rehberlerine itimat eden zavalli halktan ziyade 
rehberlere ait degil midir? 

Efendiler: 
Soz soyliyen arkadajlanmizdan biri bana nereden ilham ve 

kuvvet aldigimi sordu. Bu suale kisa bir cevap vermek isterim. 
Diyebilirim ki, bugiinkti intibahi, diine, maziye medyunuz. 
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Herhalde babalarimizin, analarimizm, miirebbilerimizin ruh ve 
dimaglarimizin inki§afinda feyizli tesirleri vardir. Gergi biz, bel-
ki burada bulunanlann kaffesi diinyaya geldigimiz zaman bu 
topraklar uzerinde ya§iyanlarla beraber, kahhar bir istibdadin 
pengesi iginde idik. Agizlar kilitlenmi? gibi idi. Muallimler, mii-
rebbiler yalniz bir noktayi dimaglarda yerle§tirmege mecbur 
tutulmakta idi. Benligini, her §eyini unutarak bir heyulaya bo-
yun egmek, onun kulu, kolesi olmak. Bununla beraber tahattiir 
etmek lazimdir ki, o tazyik altmda dahi, bizi bugiin igin yeti§tir-
mege gali§an hakiki ve fedakar muallimler, murebbiler eksik 
degildi. Onlann bize verdikleri feyiz elbette esersiz kalmami§tir. 
§imdi burada bir zati aliye tesadiif ettim. O, benim riistiye bi-
rinci sinifmda muallimim idi. Bana heniiz iptidai seyler ogretir-
ken istikbal igin ilk fikirleri de vermi§ti. Efendiler, izah etmek 
istiyorum ki, ilk ilham ana baba kucagindan sonra mektepteki 
miirebbinin lisamndan, vicdanindan, terbiyesinden ahnir. Bu 
ilhamin mazhan inki§af olmasi, millet ve memlekete hizmet 
edebilecek kudret ve kabiliyetini bah§edebilmesi igin millet ve 
memlekete biiyiik, derin alaka yaratan fikir ve duygularla her an 
takviye olunmak lazimdir. Bu fikir ve duygulann membai biz-
zat memleket ve millettir. Milletin miisterek arzu ve temayiiliine 
temas etmek ve onun icabatina hasn mevcudiyeti, hareketi diis-
tur bilmek hakiki yolda yuriiyebilmek igin yegane esastir. Bir 
milletin efradinda hakim olmak, lazimiirriaye olmak icabeden 
milletin mu§terek arzusu, ma§eri fikridir. Bir insan memleket 
ve milletine nafi bir i§ yaparken, nazarindan bir an uzak bulun-
durmamaga mecbur oldugu dustur milletin hakiki temayiiliidur. 

Binaenaleyh Efendiler; arkada§imizm sordugu ilham ve kuv-
vet membai milletin kendisidir. Milletin miisterek temayiilunii, 
umumi fikiri oldugunu miinkir olanlar da vardir. Bu gibileri 
ciimleniz gok i§itmi§sinizdir. Memleketimizin ve milletimizin 
bajina gelmi§ olan bunca felaketler hig §iiphe etmemelidir ki, 
bu gafil insanlann memleketin talih ve iradesini ellerinde tutmus 
olmalanndan ileri gelmi§tir. 

Efendiler; bir heyeti igtimaiyenin mutlaka ma§eri bir fikri 
vardir. Eger bu her zaman ifade ve izhar edilemiyorsa, onun ade-
mi mevcudiyetine hiikmolunmamahdir. O fiiliyatta behemehal 
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mevcuttur, varligimizi, istiklalimizi kurtaran biitiin ef'al ve hare-
kat, milletin mii§terek fikrinin, arzusunun, azminin yiiksek te-
cellisi eserinden ba§ka bir §ey degildir. Arkada§lar, bugiin va-
sil oldugumuz netice §iiphe yok, 90k §ayani memnuniyettir, iimit-
bah§tir. Fakat bu memnuniyeti mahfuz tutabilmek igin, iimit-
leri sahai fiiliyata koyabilmek igin bundan sonra dikkat edilecek 
noktalar da goktur. Son soz soyliyen hoca Efendinin beyanatin-
dan miilhem olarak arzedeyim ki, en miihim, en esasli nokta 
terbiye meselesidir. Terbiyedir ki, bir milleti ya hiir, miistakil, 
§anli, ali bir heyeti igtimaiye halinde ya§atir, ya bir milleti esaret 
ve sefalete terkeder. 

Efendiler; terbiye kelimesi yalniz olarak kullanildigi zaman 
hcrkes kendince maksud bir medlule intikal eder. Tafsilata gi-
risilirse terbiyenin hedefleri, maksatlan tenevvu eder. Mesela 
dini terbiye, milli terbiye, beynelminel terbiye... Biitiin bu ter-
biyelerin hedef ve gayeleri ba§ka ba§kadir. Ben burada yalniz 
yeni Turk Cumhuriyetinin yeni nesle verecegi terbiyenin milli 
terbiye oldugunu kat'iyetle ifade ettiktcn sonra digerleri iizerin-
de tevakkuf etmiyecegim. Yalniz i§aret ettigim manayi kisa bir 
misal ile izah edecegim. 

Efendiler; yeryiiziinde iig yiiz milyonu mutecaviz islam var-
dir. Bunlar ana, baba, hoca terbiyesiyle, terbiye ve ahlak almak-
tadirlar. Fakat maalesef hakikati hadise §udur ki, biitiin bu mil-
yorilarca insan kiitleleri §unun veya bunun esaret ve zillet zincir-
leri altindadir. Aldiklan manevi terbiye ve ahlak onlara bu esa-
ret zincirlerini kirabilecek meziyeti insaniyeyi vermemi§tir, ve-
remiyor. ^iinkii hedefi terbiyeleri milli degildir. 

Efendiler; milli terbiyenin ne demek oldugunu bilmekte ar-
tik bir guna tesevvii§ kalmamalidir. Bir de milli terbiye esas ol-
duktan sonra onun lisanini, usuliinii, vasitalanni da milli yapmak 
zarureti gayri kabili miinaka§adir. Milli terbiye ile inki§af ve 
ila edilmek istenilen geng dimaglan bir taraftan da paslandirici, 
uyu|turucu, hayali zevaitle doldurmaktan dikkatle igtinap etmek 
lazimdir. 

Hoca Efendi bu fikrini izah igin "Vettini vezzeytuni ilah..." 
ayetini kendince tefsir ettiler. incir ve zeytin gekirdeginden dus-
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tur sikardilar. Birindeki kesreti digerindeki vahdeti i§aret etti-
ler. Ayetin medlulii bu mudur? degil midir? Bir §ey demiyece-
gim. Yalniz bu seyahatim esnasinda bittesadiif bu ayetin maz-
mununu ben diger bir hoca Efendiden sormu?tum. Bunun i?in 
yanm saat kadar miitaleaya ihtiyaci oldugunu soyledi. Omriinii 
medreselerde ulumu diniye tederriis ve tedrisiyle gegiren bir zat 
bir kitabin bir satirini Tiirkge ifade edebilmek igin boyle bir ih-
tiya? dermeyan ederse millet, efradi millet ne desin? Onun i?in 
Efendiler gen? neslin dimagim yormadan onun her §eyi ahz ve 
bel'e mustait elvahi, hakikat izleriyle tezyin olunmahdir. 

Muhterem Efendiler; 
Bu igtimada soylenen sozler o kadar hissiyatimi, rikkatimi 

mucip oldu ki, samiamda o kadar ilahi bir ahenk vucude getir-
di ki, bunu bozmamak i^in bir kelime bile telaffuz etmek niye-
tinde degilim. Fakat huzurunuzun ruhumda hasil ettigi gayri 
kabili zapt tahassiis beni beyam hissiyat ve efkara sevketti. 

Beni dinlemek zahmetine katlandiginizdan dolayi cumlenize 
te§ekkur ederim. 

Hakimiyeti Milliye: 25 Eylul 1924 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 194-199) 
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iKtNCi DONEM iKiNCi TOPLANMA YILINI 
ACARKEN 

(1 Kasim 1924) 

Azayi Kiram! Maarifte baslanilan islahat-i umumiye ve 
esasiyeye ciddiyetle devam olunmak lazimdir. Gegen sene zar-
finda, milli terbiye-i umumiye igin, vaz'olunan esasat, gok kiy-
metli netayig vermi§tir. 

Memlekette arzu ettigimiz maarif te§kilatimn talep ettigi 
muallim ve mebani keyfiyet ve kemiyeti du§iinuliince ikmali 
noksan igin uzun seneler laznn oldugu teslim olunur. Bununla 
beraber sekiz ay kadar kisa bir muddet zarfinda, yeni esasatin 
muvaffakiyetle saha-i tatbika konuldugunun asar-i bahirdir. Da-
ha §imdiden, kadin ve erkek Cumhuriyet muallimlerinin, heyeti 
talimiyelerinin yeti§tirmekte olduklari talebe ile beraber, hakiki 
bir irfan ordusu manzarasi arzettigine, memleketin ekseri aksa-
minda bizzat §ahit oldum. Bu miinevver heyetlerin, bulunduk-
lari muhitlerde, dairei tedrislerindeki talebeden bajka dogrudan 
dogruya halk iizerindeki feyyaz tesirlerini biiyiik memnuniyetle 
yadederim. Bu husus aym zamanda Cumhuriyetperver ve terak-
kiye hahi§kar halkimxzm mektebe, nura olan i§tiyakini ve cehli 
taassuba olan bugzunun §iddetini de ifade eden en kuvvetli de-
lildir (Alki§lar). 
(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri I, S. 334-335) 
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KASTAMONU'DA BIR KONU§MA 
(24.8.1925) 

Beiediye dairesi oniinde toplanan 
halk ile. 

Biz her noktai nazardan insan olmahyiz. Acilar gordiik. 
Bunun sebebi diinyarun vaziyetini anlamadigimiz igindir. Fik-
rimiz, zihniyetimiz medeni olacaktir. Sunun bunun soziine ehem-
miyet vermiyecegiz. Medeni olacagiz. Bununla iftihar edecegiz. 
Butiin Turk ve islam alemine bakiniz. Zihinleri medeniyetin 
emrettigi §umul ve taaliye uyamadiklarindan ne biiyiik feka-
ketler, ne istiraplar igindedirler. Bizim de §imdiye kadar geri 
kalmamiz ve nihayet son felaket ^amuruna bati§imiz bundandir. 
Bes alti sene iginde kendimizi kurtarmi§sak; bu zihniyetimizdeki 
tebedduldendir. Artik duramayiz. Behemehal ileri gidecegiz. Ge-
riye ise hig gidemeyiz. (Jiinkii ileri gitmege mecburuz. Millet va-
zihan bilmelidir. Medeniyet oyle bir kuvvetli ate§tir ki ona bi-
gane olanlari yakar ve mahveder. 

Ljinde bulundugumuz ailei medeniyette layik oldugumuz 
mevkii bulacak ve onu muhafaza ve ilan edecegiz. Refah, saadet 
ve insanhk bundadir. 

Afik Sdz: 25 Agustos 1925 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri II, S. 207) 
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KASTAMONU'DA iKiNCI BIR KONU§MA 
(30.8.1925) 

Cumhuriyet Halk Partisi binasinda 
partililerle yapilmi§tir. 

Bir heyeti igtimaiye, bir millet, erkek ve kadrn denilen iki 
cins insandan miirekkeptir. Kabil midir ki, bir kitlenin bir par-
gasini terakki ettirelim. Digerini musamaha edelim de, kitlenin 
heyeti umumiyesi mazhan terakki olabilsin? Miimkiin miidiir 
ki, bir camianm yarisi topraklara zincirlerle bagli kaldik?a di-
ger kismi semalara yiikselebilsin ? §iiphe yok, terakki adimlari, 
dedigim gibi iki cins tarafindan beraber, arkada§ga atilmak ve 
sahai terakki ve teceddutte birlikte kat'i merahil edilmek lazim-
dir. Boyle olursa inkilap muvaffak olur. Memnuniyetle me§hu-
dumuz olmaktadir ki, bugunku mi§vanmiz hakiki icaba takar-
riip etmektedir. Herhalde daha cesur olmak liizumu asikardir. 

Mkimiyeti Milliye: 1 Eylul 1925 
(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 216 -217) 
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iZMiR ERKEK OGRETMEN OKULUNDA 
BIR KONU§MA 

(14.X. 1925) 
Sereflerine verilen gay ziyafetinde Ogret-
men Kemal Emin'in soylevi iizerine. 

i Muallimligin ehemmiyeti hakkinda fazla soz soylemege hig 
liizum gormem. (Jiinkii siz onu benden daha iyi bilirsiniz. Yal-
niz bir ciheti hep beraber tekrar edelim: Milletleri kurtaranlar 
yalniz ve ancak muallimlerdir. Muallimden, miirebbiden mahrum 
bir millet heniiz millet namim almak istidadim kesbetmemi§tir. 
Ona alelade bir kiitle denir, millet denemez. Bir kutle millet ola-
bilmek igin mutlaka miirebbilere, muallimlere muhtagtir. On-
lardir ki, bir heyeti igtimaiyeyi hakiki millet haline koyarlar. Bi-
zim milletimiz elbette dtinyamn takdiratina liyakat kesbetmis 
bir heyeti igtimaiyedir. Fakat onu layik oldugu mertebei §erefe 
isal edecek sizlersiniz. Millet, memleket, Cumhuriyet sizden yiik-
sek hizmet intizanndadir. Siz faaliyete gegtikten sonradir ki 
azami istidadi fiiliyata kalbedilmi§ olacaktir. 

Hakimiyeti Milliye: 16 Ekim 1925 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 232) 
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KONYA'DA OGRETMENLERLE BIR KONU§MA 
(18.10.1925) 

Ogretmenler Birliginde Ogretmen Hay-
riye'nin soylevi iizerine. 

Muhterem arkada§lar; yiiriimekte oldugumuz teceddiid, 
tekamul ve medeniyet yolunda sizlerden murekkep bir Turk or-
dusuna istinat ettik?e behemehal muvaffak olacagimiza imanim 
kat'idir. §imdiye kadar oldugu gibi, birbirimize istinat ederek 
ve hep beraber milletin iradesine dayanarak yiiriimekte devam 
edecegiz. Milletimizin kat'ina mecbur oldugu merhaleler buyuk-
tiir. Vasil olunmasi zaruri olan hedefler goktur. Behemehal bu 
merahil katolunacak, en nurlu hedeflere vanlacaktir. Onun i?in 
birbirimize verecegimiz i§aret ileri! Ileri! Daima ileridir. 

Hakimiyeti Milliye: 20 Ekim 1925 
(Atatiirk'un Soylev ve Deme?leri II, S. 234) 
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KONYA'DA OGRETMENLERLE 
iKlNCi BIR KONU§MA 

(19.X. 1925) 

Ogretmenler Birligi miisameresinde soy-
lenmi§tir. 

Hanimlar, Efendiler; 
Bu dakikada dinledigim hassasiyetle memzug sozleri 90k 

samimi, 90k semavi buldum. Beyani siikran ederim. Kiz Mual-
lim Mektebi, Kiz Orta Mektebi; Erkek Lise ve Erkek Muallim 
Mektebi tarafindan mu§tereken tertip olunan bu miisamerede 
bulunmaktan pek ziyade mes'ut ve mustefid oldum. 

Miidiirler, muallimler, talebeler! Memnuniyetle goriiyorum 
ki, 90k giizel gahjiyorsunuz. Girdigim her yerde butiin milletin 
ayni suretle gali^tigina §ahid oldum. Millet ayni noktaya aym 
tarzda seri, azimkar hatvelerle yiiriimektedir. Bu mii§ahadede 
bulunanlar elbette hukmeder ki, Tiirk milleti programmi kat' 
iyetle tesbit etmi§tir. Bu programda kat'i hedefe isal eden yollar 
sarih ve muayyendir. Biitiin millet elele vererek programmi 
tatbik etmektedir. Bizim programimiz yoktur diyenlere soyle-
meliyim ki, bizim programimizi biitiin tafsilatiyle laflardan mii-
rekkep yazilarda arayanlar bu taharrilerden memnun, mutmain 
olmiyabilirler. Filhakika bizim programimizin ihtiva ettigi gaye-
ler bakkal kagitlan iizerindeki, tesbit olunmuj programlardan 
biisbiitiin ba§kadir, yiiksektir. Bizim programimizin olup olma-
diginda miitereddit bulunanlara onun tatbikat netayici olan ef'al 
ve asara dikkatle bakmalanni tavsiye ederim. Her gegecek giin 
milletin mesaiyi mii§terekesinin yeni, hayirli muhassalasiyle, eser-
leriyle tetevviig edecektir. Neticeler programimizin medan teyidi 
olacaktir. Kudretsiz dimaglar, zayif nazarlar hakikati suhuletle 
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goremezler. O gibiler biiyiik Tiirk milletinin seviyei aliyesine 
nazaran geri adamlardir. Fakat zaman biitiin hakayiki en geri 
olanlara dahi anlatacaktir. Arkada§lar, ilim ve irfan heyetisirhz. 
Huzurunuzda bulunmaktan istifade ederek bir noktaya dikkat 
ve gayretinizi celbedecegim: Milletimizi vehmiyattan nefsini 
tahlise muktedir hale getirmege 50k galijalim. 

Hakimiyeti Milliye: 22 Ekim 1925 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme?leri II, S. 234-235) 
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IKiNCi DONEM LJCUNCtl TOPLANMA 
YILINI A ^ A R K E N 

(1 Kasim 1925) 

Aza-yi Kiram! Maarifimizden bahse ba§larken kiz ve erkek 
gocuklarimizin ve ana babalannin tahsil igin gosterdikleri umu-
mi §evk ve tehaliikii takdirlerle tezkar etmek isterim. Biiyiik Mil-
let Meclisi'nin ve Hiikiimeti Cumhuriyenin azami vesait ve gay-
reti sarfettigi miisellem olmakla beraber ilim ve tahsilin feyiz ve 
nuruna olan i§tiyak-i umumi tatmin edilebilmekten heniiz uzak-
tir. Oniimiizdeki sene igin Devletge yapilabilecek azami fedakar-
ligi rica ederken erbabi yesardan olan vatanda§larimiza da §aya-
ni himayet olan gocuklarimizi hususi te^ebbiisleriyle okutup 
yeti§tirmelerini ehemmiyetle tavsiye ederim. Kadin ve erkek mu-
allimlerimizin yeni nesli yetistirmek igin sarfettikleri fedakarane 
mesai ile beraber heyeti igtimaiyemiz iginde yeni zihniyeti ve me-
deni hayati telkin ve tamim igin icra ettikleri hiisnii tesirat, bu 
giizide heyetlerin ali vazifelerini ne kadar miidrik olduklarim gos-
termektedir (alki§lar). Vazife ba§mda ekserisine bizzat beyan etti-
gimiz takdirati huzurunuzda da tekrar ve ifade etmekle miibahi-
yim. Bu takdiratimla beraber istisna te§kil etse de muttali oldu-
gum bir noksana ait vesayayi burada soylemeyi lazim addederim. 

Hayatin her safha-i mesaisinde oldugu gibi bahusus tedris 
hayatinda inzibat esasi muvaffakiyettir (pek dogru sesleri). 
Miidurler ve talim heyetleri inzibati temine ve talebe inzibata 
riayete mecburdurlar (bravo sesleri, alki§lar). 

Efendiler! Maarifte hayatin icabat-i ameliyesini ve muhitin-
§erait-i hususiyesini temin eden bir sistem iizerindeyiz. Semerati 
miicerrep ve me§hud olan bu sistemin tevsian tahakkuk ettiril-
mesi esasinda dikkat ve ciddiyetle yiiriimek lazimdir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme?leri, I, s. 341) 
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IKiNCI DONEM DORDUNCU TOPLANMA 
YILINI A g A R K E N 

(1 Kasim 1926) 

Efendiler, her seyden evvel, ehliyetli ilk tedrisat muallim-
lerinin siiratle yeti§tirilmesi igin mahdut adette, fakat vesaiti 
ve heyeti talimiyesi miikemmel, biiyiik miiessesat viicuda getir-
mek ve bu miiesseselerden kafi adette muallim yeti§tirmek 
hususunda biiyuk Meclisin ittihaz ettigi tedabirin tatbikina 
ehemmiyetle devam olunmaktadir. 

Orta mekteplerimizde talim ve tedriste ciddiyet ve nizam ve 
inzibata riayet hususunda §ayani memnuniyet bir fark husule 
gelmi§tir. 

Memlekette talim ve tedris esaslarim, ilmi ve miistakil bir 
merkezden sevk ve idare maksadiyle tasavvur edilen "Talim ve 
Terbiye Dairesi" teessus etmi§ ve alelumum tedrisatin program-
lari ve kitaplan iizerinde ciddi kararlar ahnmi§tir. 

Bu sene ihdas ve mevkii tatbika vazolunan maarif eminleri 
teskilatimn pek nafi olacagini iimidetmekteyim. 

Alelumum maarif miiessesatinda miitehassislardan istifade 
etmek hususuna gelecek seneler dahi, daha vasi mikyasta devam 
olunmak musibolur. 

Maarif-i Umumiye Kanunu Layihasi, bu sene, Meclisi ali-
ye takdim olunacaktir. 
(Ataturk'un Soylev ve Demegleri I, S. 347-348) 
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OKULLAR VE OGRETMENLERE DAIR 
(7. VII. 1927) 

Istanbul Muallimler heyctine Dolma-
bahge Sarayinda soylenmijtir. 

Mektepler talim ve terbiye kadar, mektep haricindeki nes-
lin miitemadi bir tenvir huzmesi altinda tutulmasi lazimdir. Mes-
lek ve yardim teskilatmm kendi mensuplarindan ve kendi ara-
larindan ba§layarak harice yayilmak suretiyle halk i9in umumi-
le§tirilmesi lazim gelen fikir ve his cereyanlanna bir mecra ola-
bilir. 

Eski hocalar nasil dini esastan hakim olmu§larsa muallim-
ler de ilim esasindan kazanmaya basladiklari hakimiyeti nihayete 
erdirmelidirler. Bununla muallimlik meslegi hakiki inki§af dev-
rine dahil olacaktir. 

Muallimler her vesileden istifade ederek halka kojmali, halk 
ile beraber olmali ve halk, muallimin gocuga yalmz alfabe oku-
tur bir varliktan ibaret olmiyacagini anlamahdir. 

Vakit: 8. 7.1927 s. 1 
(Atatiirk'iin Soylev ve Deme?leri V, S. 46) 
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TURK YAZI 1NKILABI HAKKINDA KONUSMA 
(8.8.1928) 

tstanbul'da Sarayburnu parkindaki' 
gazinoda gece topiantisinda soy-
lenmijtir. 

Arkadajlar, 
Bizim ahenktar, zengin lisammiz yeni Turk harfleriyle ken-

dini gosterecektir. Asirlardanberi kafalanmizi demir <jergeve 
iginde bulundurarak, anla§ilmayan ve anlayamadigimiz isaret-
lerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz. 
Anladiginizm asarina yakin zamanda biitiin kainat sahid ola-
caktir. Buna kat'iyetle eminim. 

Htlkimiyeti Milliye; 11 Agustos 1928 
(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri II, S. 251) 
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O g O N C t r DONEM IKiNCi TOPLANMA 
YILINI ACARKEN 

(1 Kasim 1928) 

Muhterem Efendiler; maarifte vaziyetimiz ve §imdiye kadar 
sarf ettigimiz gayretlerin bugiinku neticeleri bizi radikal tedbir-
ler alabilecek bir seviyeye getirmi§tir. Her istikamette dogru he-
defleri bulmu§ olan maarifimiz hususi takayyiit ve alakanizla 
ve hepimizin ciddi gayretlerimizle az zamanda geni§ neticeler 
vermege namzettir. Maarifte siiratle yiiksek bir seviyeye gikacak 
bir milletin hayat miicadelesinde maddi, manevi biitiin kudret-
lerinin artacagi muhakkaktir (alki§lar). Maarif faaliyetimiz ilk 
tahsilin fiilen umumi ve mecburi olmasini, memlekette terbiye 
birligi, orta tahsilin iyi vesaitle teksif ve teshilini, meslek tah-
silini ilk ve orta derecesinden en yiiksek derecesine kadar mem-
lekette teminini, yiiksek tahsilin de adette oldugu kadar kiymet-
te de bu asrin ihtiyaglarina kifayetini hedef tutmu§tur (alkiglar). 
Her sene bu istikametlerde miihim mesafeler aldigimizi soyliye-
biliriz. 

Efendiler; biitiin Turk milletinin evlatlarini yiiksek bir ter-
biye ve ihtisasla yeti§tirmek igin sarf ettigi gayret ve emekler az 
degildir. Hususi ve umumi idarelerden maarifte tahsis olunan 
vasitalar muhtelif vekaletlerden, orta ve yiiksek tahsile sarf olu-
nan gayretler, hasili iktidari olan ailelerin umumi ve hususi ida-
relerin Avrupa'da tahsil igin sarf ettikleri himmetler, eger mem-
lekette resmen mesul olan muktedir alakadarlann takip ve neza-
retleri altinda temerkiiz ettirilirse, alacagimiz semerelerin gok 
daha ziyade ve gegirecegimiz inki§af zamammn gok daha kisa 
olacagi muhakkaktir (alki§lar). Bu mesainin hiikiimetge ve Bii-
yiik Millet Meclisince layik oldugu ehemmiyetle miitalaasi mus-
tacel bir mubremiyet gostermektedir. 
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Aziz Arkadajlarim; her §eyden evvel her inki§afin ilk yapi 
ta§i olan meseleye temas etmek isterim. Her vasitadan evvel bii-
yiik Turk milletine onun biitiin emeklerini kisir yapan gorak 
yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtari vermek lazimdir 
(siirekli alki§lar). Biiyiik Tiirk milleti cehaletten az emekle kisa 
yaldan ancak kendi giizel ve asil diline kolay uyan boyle bir va-
sita ile siynlabilir (alki§lar). Bu okuma yazma anahtari ancak 
Latin esasmdan alinan Turk alfabesidir (alkijlar). Basit bir 
tecriibe Latin esasindan Turk harflerinin, Tiirk diline ne kadar 
uygun oldugunu §ehirde ve koyde ya§i ilerlemi? Turk evlatlannin 
ne kadar kolay okuyup yazdiklanni gune§ gibi meydana gikar-
mi§tir (alki§lar). 

Biiyiik Millet Meclisinin karariyle Tiirk harflerinin katiyet 
ve kanuniyet kazanmasi, bu memleketin yukselme miicadelesin-
de ba§li ba§ina bir gegit olacaktir (bravo sesleri, alki§lar). 

Milletler ailesine miinevver, yeti§mi§ buyuk bir milletin di-
li olarak elbette girecek olan Tiirkgeye bu yeni canhligi kazandi-
racak olan iigiincii Biiyiik Millet Meclisi, yalniz ebedi Turk ta-
rihinde degil, biitiin insanlik tarihinde miimtaz bir sima kalacak-
tir (siirekli alki§lar). 

Efendiler! Turk harflerinin kabuliyle hepimize, bu memle-
ketin biitiin vatanini seven yeti§kin evlatlanna miihim bir vazi-
fe tevecciih ediyor; bu vazife, milletimizin kamilen okuyup yaz-
mak i9in gosterdigi §evk ve a§ka bilfiil hizmet ve yardim etmektir. 
Hepimiz, hususi ve umumi hayatimizda rasgeldigimiz okuyup 
yazma bilmiyen erkek kadin, her vatanda§imiza ogretmek igin 
tehaliik gostermeliyiz, bu milletin asirlardan beri hallolunami-
yan bir ihtiyaci birka? sene iginde tamamen temin edilmek, 
yakin ufukta gozlerimizi kama§tiran bir muvaffakiyet giinesidir 
(alki§lar). Higbir muzafferiyetin hatlariyle kiyas kabul etmeyen 
bu muvaffakiyetin heyecam igindeyiz. Vatanda§larimizi cehalet-
ten kurtaracak bir sade muallimligin vicdan-i hazzi mevcudiyeti-
mizi i§ba etmijtir (bravo sesleri, siirekli alki§lar). 

Aziz Arkada§lanm; yuksek ve ebedi yadigarimizla biiyiik 
Tiirk milleti yeni bir nur alemine girecektir (bravo sesleri, §id-
detli ve surekli alki§lar). 
(Ataturk'un Soylev ve Deme?leri I, S. 358-360) 
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U g O N C U DONEM t r g U N C t ) TOPLANMA 
Y1LINI ACARKEN 

(1 Kasim 1929) 

Meclisinizin en biiyiik eseri olan Turk harfleri, memleketin 
umumi hayatina tamamen tatbik olunmu§tur. ilk mu§kiilat mil-
letin mefkure kuvveti ve medeniyete olan muhabbeti sayesinde 
kolaylikla yenilmi§tir. Millet mektepleri normal tedrisat haricin-
de kadin ve erkek, yuz binlerce vatandajin nurlanmasina hizmet 
etti (alki§lar). Bu mekteplerin daha fazla bir gayret ve §evkle 
idame edilmesi lazimdir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri 1, 361) 
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DORDtTNCU DONEM iKiNCt TOPLANMA 
YILINI ACARKEN 

(1 Kasim 1932) 

Mill! kiiltiiriin her gigirda agilarak yukselmesini Turk Cum-
huriyetinin temel dilegi olarak temin edecegiz (alki§lar). 

Tiirk dilinin, kendi benligine, ashndaki giizellik ve zengin-
ligine kavu§masi igin, biitiin devlet te§kilatimizin, dikkatli, ala-
kali olmasini isteriz (alki§lar). 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme?leri I, S. 372) 
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DORDtjNCtj DONEM OgUNCl) TOPLANMA 
YILINI AgARKEN 

(1 Kasim 1933) 

Arkadajlar! Oniversite tesisine verdigimiz ehemmiyeti be-
yan etmek isterim. Yanm tedbirlerin kisir olduguna §iiphe yok-
tur. Butiin i§lerimizde oldugu gibi maarifte ve kurulan iiniver-
sitede de radikal tedbirlerle yuriimek kati karanmizdir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demefleri I, S. 374) 
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DORDUNCU DONEM DORDONCU TOPLANMA 
YILINI A g A R K E N 

(1 Kasim 1934) 

Kiiltiir i§lerimiz iizerine, ulusca goniillerimizin titredigini 
bilirsiniz. Bu i§lerin ba§inda da Turk tarihini, dogru temelleri 
iistiinde kurmak; oz Turk diline, degeri olan geni§ligi vermek igin 
candan gali§ilmakta oldugunu soylemeliyim. Bu galijmalarm 
goz kama§tirici verimlere erecegine §imdiden inanabilirsiniz (al-
kijlar). 

Arkada§lar! 
Giizel sanatlann hepsinde, ulus gengliginin ne tiirlii ilerle-

tilmesini istediginizi bilirim. Bu, yapilmaktadir. Ancak bunda 
en gabuk en onde gotiiriilmesi gerekli olan Tiirk musikisidir. 
(alkijlar). Bir ulusun yeni degi§ikliginde olgii, musikide degi§ik-
ligi alabilmesi, kavnyabilmesidir. 

Bugiin dinletmege yeltenilen musiki yiiz agartacak degerde 
olmaktan uyaktir Bunu agikga bilmeliyiz (okay sesleri, alki§lar). 
Ulusal, ince duygulari, diigiinceleri anlatan; yuksek deyijleri, 
soyleyigleri toplamak, onlan bir giin once, genel son musiki 
kurallanna gore islemek gerektir. Ancak; bu giizeyde, Tiirk 
ulusal musikisi yiikselebilir, evrensel musikide yerini alabilir. 

Kultiir I§leri Bakanhginin buna degerince ozen vermesini, 
kamunun da bunda ona yardimci olmasini dilerim. 
(Ataturk'iin Soylev ve Deme^leri I, S. 377-378) 
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BESiNCi DONEM BiRINCt TOPLANMA 
YILINI ACARKEN 

(1 Kasim 1935) 

Aydin Saylavlar! Kiiltiir kinavimizi, yeni ve modern esas-
lara gore, te§kilatlandirmaya durmadan devam ediyoruz. Tiirk 
tarih ve dil gali^malari biiyiik inanla beklenileii i§ikh verim-
lerini §imdiden gostermektedir. 

Ulusal musikimizi, modern teknik iginde yiikseltme gali§-
malarma, bu yil daha 50k emek verilecektir. 

Ulusal kiiltiir igin pek liizumlu oldugu gibi, arsiulusal ilgi-
ler bakimindan da yuksek degeri belli olan radyo i§ine onem ver-
meniz ?ok yerinde olur. 

{Atatiirk'iin Soylev ve Demegleri I, S. 385) 
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BE§iNCi DONEM IKiNCi TOPLANMA 
YILINI ACARKEN 

(1 Kasim 1936) 

Arkada§lar! 
Ilk tahsilin yayilmasi igin, sade ve pratik tedbirler almak yo-

lundayiz. ilk tahsilde hedefimiz, bunun umumi olmasini bir an 
evvel tahakkuk ettirmektir. Bu neticeye varmak, ancak, fasilasiz 
tedbir almakla ve onu metodik tatbikle miimkun olabilir. Mille-
tin ba§lica bir i§i olarak, bu mevzuda israr etmeyi liizumlu 
goriiyorum. Sanat ve teknik mekteplerine ragbet artmi§tir. Bu-
nu sevingle soylerken, her tiirlii te§viki arttirmak lazim oldugunu 
da ilave etmek isterim. 

Yiiksek tahsil igin, Ankara Universitesini tesis etmek yo-
lunda, tip fakiiltesine de ba§layarak yeni ve en kiilfetli hamlenin 
atilmasmi dilerim. 

Giizel sanatlara da alakamzi yeniden canlandirmak isterim. 
Ankara'da bir Konservatuvar ve bir Temsil Akademisi 

kurulmakta olmasini zikretmek, benim igin bir hazdir. 
Giizel sanatlann her §ubesi igin, Kamutay'in gosterecegi 

alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayati ve galiskanlik 
veriminin artmasi igin gok tesirlidir. 

Ba§lannda kiymetli Maarif Vekilimiz bulunan Tiirk Tarih 
Kurumu ile Tiirk Dil Kurumu'nun, her gun yeni hakikat ufuk-
lari agan, ciddi ve devamli mesaisini takdirle yadetmek isterim. 
Bu iki ulusal kurumun, tarihimizin ve dilimizin, karanliklar igin-
de unutulmu? derinliklerini, diinya kiilturiindeki anahklanni, 
reddolunamaz ilmi belgelerle ortaya koydukga, yalniz Turk mil-
leti igin degil ve fakat biitiin ilim alemi igin, dikkat ve intibahi 
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geken, kutsal bir vazife yapmakta olduklarim emniyetle soyle-
yebilirim (alkijlar). Tarih Kurumunun Alacahoyuk'te yaptigi 
kazilar neticesinde, meydana gikardigi, be§ bin be§ yuz senelik 
maddi Tiirk tarih belgeleri, cihan kiiltiir tarihini yeni ba§tan tet-
kik ve tamik ettirecek mahiyettedir. Birgok Avrupali alimlerin 
i§tirakiyle toplanan, son Dil Kurultayinin i§ikh neticelerini biz-
zat gormii? olmakla 50k mutluyum. Bu ulusal kurumlann az 
zaman iginde, ulusal akademiler halini almasini temenni ederim. 
Bunun igin, galiskan tarih ve dil alimlerimizin, diinya ilim ale-
mince tamnacak, orijinal eserlerini gormekle bahtiyar olmamizi 
dilerim. 
(Ataturk'un Soylev ve Demeyleri I, S. 387-388) 
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BE§lNCl DONEM OCONCO TOPLANMA 
YILINI ACARKEN 

(1 Kasim 1937) 

Arkada§lar, 
Biiyiik davamiz, en medeni ve en mureffeh millet olarak var-

ligimizi yiikseltmektir (alki§lar). 
Bu, yalniz kurumlarinda degil, dii§iincelerinde temelli bir 

inkilap yapmi§ olan biiyiik Tiirk milletinin dinamik idealidir. 
Bu ideali en kisa bir zamanda ba§armak igin, fikir ve hareketi, 
beraber yiiriitmek mecburiyetindeyiz. Bu te^ebbiiste ba§ari, 
ancak, tiireli bir planla ve en rasyonel tarzda gali§makla miim-
kiin olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bilmiyen tek vatanda§ 
birakmamak; memleketin biiyuk kalkinma sava§inin ve yeni ga-
tisinin istedigi teknik elemanlari yeti§tirmek; memleket dava-
lannm ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesle ya§ata-
cak fert ve kurumlari yaratmak; i§te bu onemli umdeleri en kisa 
zamanda temin etmek, Kultiir Vekaletinin iizerine aldigi biiyiik 
ve agir mecburiyetlerdir (alkislar). 

l§aret ettigim umdeleri, Tiirk gengliginin dimaginda ve Tiirk 
milletinin §uurunda daima canli bir halde tutmak, iiniversiteleri-
mize ve yuksek okullanmiza dii§en bashca vazifedir. 

Bunun igin memleketi §imdilik iig buyiik kultiir bolgesi ha-
linde mutalaa ederek; garp bolgesi igin, Istanbul Oniversitesin-
de ba§lanmi§ olan lslahat programmi daha radikal bir tarzda 
tatbik ederek cumhuriyete cidden modern bir iiniversite kazan-
dirmak; merkez bolgesi igin, Ankara Universitesini az zamanda 
kurmak lazimdir. Ve Dogu bolgesi igin Van Golii sahillerinin 
en giizel bir yerinde, her §ubeden ilk okullariyle ve nihayet iini-
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versiteyle modern bir kiiltiir §ehri yaratmak yolunda, §imdiden 
fiiliyata gegilmelidir (alkislar). 

Bu hayirli te§ebbiisiin, dogu vilayetlerimiz gengligine bah-
§edecegi feyiz, Cumhuriyet Hiikiimeti igin ne mutlu bir eser ola-
caktir (alkislar). 

Tavsiye ettigim bu yeni te§ebbiislerin, egitmen ve ogretmen 
ihtiyacini ziyadelejtirecegi §iiphesizdir. Fakat bu cihet, hig bir 
vakit, i§e ba§lama cesaretini kirmamalidir. Vekaletin, gegen yil 
iginde, bu yonden yaptigi tecriibeler 90k iimit verici mahiyettedir. 

Tiirk Tarih ve Dil Kurumlarinin, Turk milli varligim aydin-
latan gok kiymetli ve onemli birer ilim kurumu mahiyetini aldi-
gmi gormek, hepimizi sevindirici bir hadisedir (alkislar). 

Tarih Kurumu; yaptigi kongre, kurdugu sergi, yurt iginde-
ki hafirler, ortaya gikardigi eserlerle, §imdiden biitiin ilim diin-
yasina kiiltiirel vazifesini ifaya baslami§ bulunuyor. 

Ilk resim galerimizi de bu yil agmi§ bulunuyoruz. 
Gegen yil, Ankara'da kurulan Devlet Konservatuvari'nm; 

muzikte, sahnede, kendisinden bekledigimiz teknik elemanlari 
siiratle verebilecek hale getirilmesi igin, daha fazla gayret ve fe-
dakarlik yerinde olur. Her ge§it spor faaliyetlerini, Tiirk gengli-
ginin milli terbiyesinin ana unsurlanndan saymak lazimdir. Bu 
i§te, hiikumetin simdiye kadar oldugundan daha gok ciddi ve 
dikkatli davranmasi, Tiirk gengligini, spor bakimindan da, milli 
heyecan iginde itina ile yeti§tirmesi, onemli tutulmalidir. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri I, S. 401-402) 
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BESiNCi DONEM DORDUNCt) TOPLANMA 
YILININ A^ILISINDA ATATORK ADINA 
BA§VEKIL CELAL BAYAR TARAFINDAN 

OKUNAN SOYLEV 
(1 Kasim 1938) 

Sevgili Arkada§larim; 
Yiiksek tahsil gengligini istedigimiz ve muhtag oldugumuz 

gibi milli §uurlu ve modern kiiltiirlii olarak yeti§tirmek igin Is-
tanbul Oniversitesinin tekamiilii, Ankara Universitesinin tamam-
lanmasi ve §ark Universitesinin yapilan etiitlerle tesbit edilmi§ 
olan esaslar dairesinde, Van golii civannda kurulmasi mesa-
isine hizla ve onemle devam edilmektedir. 

Gegen sene tecriibelerinin limit verici mahiyette oldugunu 
kaydettigim egitmen okullari 90k iyi neticeler vermis ve egitim 
kadrosuna bu yil 1500 ki§i daha ilave edilmi§tir. Oniimuzdeki 
yillar iginde bu miktann artirilacagi siiphesizdir. 

Tiirk Tarih ve Dil Kurumlarfnin gali§malari takdire layik 
kiymet ve mahiyet arzetmektedir. Tarih tezimizi reddedilmez de-
lil ve vesikalarla ilim diinyasma tanitan Tarih Kurumu memle-
ketin muhtelif yerlerinde yeniden kazilar yaptirmis ve beynelmi-
lel toplantilara muvaffakiyetle i§tirak ederek yaptigi tebliglerle 
ecnebi uzmanlarin alaka ve takdirlerini kazanmi§tir. 

Dil Kurumu en giizel ve feyizli bir olarak tiirlii ilimlere 
ait Turkge terimleri tesbit etmi§ ve bu suretle dilimiz yabanci 
dillerin tesirinden kurtulma yolunda esasli adimini atmi§tir. 

Bu yil okullarimizda tedrisatin Turkge terimlerle yazilmis 
kitaplarla bajlamis olmasini kiiltiir hayatimiz igin miihim bir 
hadise olarak kaydetmek isterim. 
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Tiirk gengliginin kiiltiirde oldugu gibi spor - sahasinda da 
idealine ula§tirilmasi igin yuksek Kamutay'in kabul ettigi Beden 
Terbiyesi kanununun tatbikatma gegildigini gormekle memnu-
num. 
(Ataturk'iin Soylev ve Demegleri I, S. 410-411) 
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