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ÖNSÖZ 
 

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ve üzerine çıkmayı asıl amaç 
olarak Türk toplumunun önüne koyan Ulu Önder Atatürk, yapılması 
gerekenleri gerçekleştirdiği devrimlerle uygulamaya koymuştur. “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu, kültürü de okumak, anlamak, 
görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, 
zekayı terbiye etmek” olarak tanımlayan Atatürk halkın, istenilen bilinç 
düzeyine erişebilmesi için her şeyden önce okuma alışkanlığını kazanmasına 
ve öğrenmeye bağlamaktadır. Halkın öğrenmesi ve okuma alışkanlığı 
kazanmasının da okuma ve öğrenme kolaylığı getirilmekle mümkün 
olacağına inanan Ulu Önder harf devrimi gerçekleştirmiştir. Atatürk'e göre, 
Latin harflerinden oluşan yeni Türk alfabesi, okuma ve yazmayı 
kolaylaştıracaktır. 

Atatürk, dünya evrensel kültürüne Türk ulusunun katkısını sağlamak 
için, önce, onun kendi ulusal kültürünü oluşturmasını istemektedir. Harf 
devrimini de bu oluşumu sağlayacak bir yenilik olarak ortaya koymuştur. 
Çünkü harf devrimi ile okuma yazma devrimi gerçekleştirilecek, ulusal 
eğitim devrimi de bunun sonucu olacaktır.  

Ulusal eğitim ve ulusal kültür içice düşünülmüş ve gerçekleşmeleri de 
bu içice olmalarına dayandırılmıştır. Atatürk bunu daha 1921 yılında 
söylediği şu sözleri ile pekiştirmiştir. "Bir milli eğitim programından 
bahsederken, eski devrin hurafelerinden ve fıtri niteliklerimizle hiç de 
münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen 
bütün tesirlerden tamamen uzak, milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür 
kastediyorum” . 

Kültür ve eğitim, bilimin ve mantıksal yapının içinde biçim 
kazanacaktır. Atatürk ulusun düşünsel gelişimini bilimin verileri üzerine 
kurmak istemektedir: Ulusal eğitimin ve ulusal kültürün temelinde yatan ilke 
bu felsefeden doğmaktadır.  

Türk kültürüne bağlılık, ancak öz dile, Türkçe’ye önem vermekle 
ölçülebildiği için Atatürk’ün kültür kavramında dil başlı başına bir değer 
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taşır. Bu yüzden de onun kültür alanındaki çalışmalarında dil sorunu, tarihle 
birlikte ön sıraları almıştır. 1934’te kendisi bunu şöyle belirtmektedir. 

“Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. 
Bu işlerin başında da, Türk tarihini doğru temelleri üstüne kurmak, öz Türk 
diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu 
söylemeliyim”. 

Mustafa Kemal Atatürk dilde yenileşmenin ancak bir kurum kanalıyla 
yürütülmesini zorunlu görür. Bunun için, 12 Temmuz 1932'de, adı daha 
sonra Türk Dil Kurumu olan Türk Dili Tetkik Cemiyetini, yani dil 
devriminin örgütünü kurar.  

Atatürk dil ve tarih konularının bilimsel yöntemlerle incelenmesini 
sağlamak amacıyla da 1936'da da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni 
kurmuştur. 

Görüldüğü gibi Atatürk Türk dili, eğitimi ve kültürü ile çok yakından 
ve her yönüyle ilgilenmiş, bu ilgisi ölümüne kadar sürmüştür. Dünyada dil 
sorunlarıyla onun kadar uğraşan başka bir devlet adamı bulmak güçtür. 

Ankara Üniversitesi olarak Atatürk’ün bu derece önem verdiği 
konulara kuruluşumuzun 60. yılında bir kez daha vurgulamak, 
üniversitemizin de bu konulara kuruluşundan bu yana verdiği önemi sizlerle 
paylaşmak amacı ile bu kitabı hazırladık. 

Kitapta üniversitemizin kuruluşundan bu yana emeği geçmiş değerli 
öğretim elemanlarımızın emekli olanlar öncelikli olmak üzere dil - edebiyat, 
eğitim ve kültür konularında yazdıkları yazılardan bir seçki yer almaktadır. 
Seçilen yazıların özellikle Atatürk’ün dil ve edebiyat, eğitim ve kültür 
konularına verdiği önemi vurgulayanlar tercih edilmiştir. Seçilen yazıları 
konu başlıkları altında makale adlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.  

Türk Dili ve Edebiyatı, Eğitim ve kültürünün ‘ulus’ olma yolundaki 
önemini bir kez daha vurgulayan bu eseri yararlanmanıza sunuyorum.  

 

Prof. Dr. Nusret ARAS 
Rektör 
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ATATÜRK VE DİLİMİZ 
 

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ∗ 

 

Atatürk inkılâplarını bir bütün olarak düşünmek, Türk dilinin bu 
inkılâplar bütünü içindeki yerini de bu açıdan değerlendirmek gerekir. 

Atatürk’ün dört yıllık bir İstiklâl Savaşı'ndan sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun enkazı içinden çekip çıkarttığı Türk unsuru ile kurmuş 
olduğu Türkiye Cumhuriyeti, imparatorluk yapısından millî bir devlet 
yapısına geçişin damgasını taşımaktadır. Cumhuriyetin bu vasfı, Devlet-i 
Osmaniye ve Millet-i Osmaniye gibi deyimlerle anlatılan karma bir cemiyet 
yapısından, millet ve Türk milleti anlayışına, topluluğu kaynaştıran din ve 
ümmet bağından da milliyet bağına geçmekle sağlanabilmiştir. Devletin 
kuruluşu ana felsefesi itibariyle böyle bir fikir temeline oturtulunca, pek 
tabiidir ki, devlet varlığını oluşturan sosyal kurumlar da bu temel felsefeye 
paralel bir gelişme göstereceklerdir. 

Atatürk inkılâplarının gayesi de Türkiye Cumhuriyetini her yönü ile 
gelişmiş ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmış bir devlet hâline 
getirebilmektir. Ancak, bu ana görüşün temelinde de yine millî değerler yer 
alır. Atatürk, Türk cemiyetini, Doğu medeniyetinin gelişmemizi engelleyici 
yanlarından kurtarmayı plânlarken, aynı zamanda kendimize has unutulmuş 
değerlerimizi ortaya koyma amacı da güdüyordu. Batı medeniyetinin 
taklitçilikten uzak geliştirici unsurlarım alalım derken, bu medenî değerlerin 
kendi kültür değerlerimizle kaynaştırılmasını da şart koşuyordu. Atatürk'ün, 
inkılâplarımızı Türklüğün gerçek değerlerine kavuşma mücadelesi olarak 
değerlendirmiş olması da bundan ileri gelir. 

Atatürk'ün millî devlet anlayışı nasıl XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla 
uzanan "Milliyetçilik" akımının kendi tarihî ve sosyal ihtiyaçlarımızla 
bütünleşmiş ve şuurlaşmış bir ifadesi ise, Türk diline bakış açısı da devlet 
                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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varlığının devamını ve gelişmesini sağlayan millî kültür değerlerine dönüşün 
bir ifadesidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde imparatorluğun kuruluşunu 
oluşturan karma toplum yapısı dolayısı ile Türk unsuru nasıl ikinci plâna 
itilmiş ve horlanmış ise, Türk dili de aynı şekilde ikinci plâna itilmiş ve 
horlanmış bulunuyordu. Daha Osmanlılardan önce, Selçuklu Devleti 
döneminde bile, resmî dil, ilim ve edebiyat dilleri olarak Arapça ve Farsça 
büyük bir rağbet görüyordu. Gerçi, XIII-XV. yüzyıllar arasındaki dönemde, 
Türkçe, Arap ve Fars dillerine karşı verdiği mücadele ile, müstakil bir yazı 
dili hâlinde yol almağa başlamıştı. Fakat ne yazıktır ki, bu mutlu durum 
ancak XV. yüzyıl ortalarına kadar sürebilmiştir. Bundan sonraki yüzyıllarda, 
çeşitli tarihî, sosyal ve kültürel sebeplerle Türk yazı dilinin akışında büyük 
değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler saray erkânı ve aydınlar arasında 
koyu bir Osmanlı-İslâm sisteminin yer alması, Arap ve Fars dillerinin çok 
daha yoğun bir şekilde Türkçe’ye girmesi ve Türkçe’nin yetersizliğinden söz 
edilerek hakir görülmeye başlaması şeklinde ortaya çıkmıştır. Daha klâsik 
Osmanlıcanın teşekkülünden önceki devreden başlayarak, cemiyete öncülük 
etmek vazifesini yüklenmiş olan aydınlar arasında bir eserin Arap veya Fars 
dili ile yazılmış olması bir öğünç, Türkçe yazılması ise bir utanç vesilesi 
sayılmıştır. Mesnevî tarzında 8.000 beyitlik muazzam Türkçe bir eser 
meydana getirmiş olan Mustafa Şeyhoğlu'nun bile, Hurşîd-nâıne'sinde: 

Göbüt dildür bu dili irdedüm çok / Ağaçdur ya hö taşdur kim tasu  
Sovukdur tadı yokdur tuzı yokdur / Yavandur lezzeti vü özi yokdur  
Belürmez aslı faslı yöni yoşı / Bilinmez kankıdur nâhöşı höşı 

diyerek, Türkçe’yi tatsız, tuzsuz, yavan bir dil olarak görmesi, millî şuurun 
körelmesinden doğmuş ve moda hâline gelmiş yanlış bir kanâatin ifadesidir. 
Yaygınlık kazanmış bu genel tutum dolayısıyla, Türkçe XV-XIX. yüzyıllar 
arasında hep geri plâna itilmiş; Arapça, Farsça ve Türkçe’nin karışmasından 
oluşmuş sun'î bir dil durumundaki Osmanlıca’ya ağırlık verilmiştir. Türkçe, 
yalnız başına daha çok halk edebiyatında ve halka yönelmiş basit konulu 
eserlerde yer alabilmiş veya günlük ihtiyaca cevap veren bir konuşma dili 
olarak süregelmiştir. Böylece, yavaş yavaş devlet dili ve aydınların 
kullandığı yazı dili ile konuşma dili arasında uçurum denecek bir ayrılık 
ortaya çıkmıştır, öyle ki Osmanlıca artık yazılan fakat konuşulmayan bir 
dildir. Konuşulan Türkçe’nin ise yazı dilinde asla yeri yoktur. Bu durum 
"batılılaşma" hareketinin başladığı Tanzimat devrinde ağır bir tepkiye yol 
açmıştır. Ancak, Tanzimat devrindeki tepki ve sadeleşme cereyanı daha çok 
fikir temelinde yol aldığı için, bir arayış devri olmaktan ileri geçememiştir. 
Osmanlıca, yazardan yazara, sanatkârdan san'atkâra, san'at anlayışından 
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san'at anlayışına az çok değişen dalgalanmalarla 2. Meşrutiyet (1908) 
devrine kadar uzana gelmiştir. 2. Meşrutiyet ile Cumhuriyet arasını dolduran 
devre, imparatorluğu meydana getiren Türk ve Müslüman olmayan unsurlar 
dışında, Türk unsurunda da millî şuurun şahlandığı ve "Milliyetçilik" 
idealinin doğmuş olduğu bir devredir. Siyasî ve sosyal alanlardaki bu akım, 
elbette edebiyat ve dilde de aksini bulacaktı. Nitekim 1911–1923 yılları 
arasını kaplayan Millî Edebiyat dönemi, "millî bir edebiyat için millî bir dil 
gereklidir" görüşü ile İstanbul Türkçesini örnek alarak, sadeleşme 
bakımından hayli yol almıştır. Devrin fikriyatını yapmış olan Ziya Gökalp'in 
Türkçülüğün Esasları adlı eserinde belirttiği üzere, İstanbul Türkçe’si 
konuşuluyor fakat yazılmıyordu. Yazılan dil de konuşulmuyordu. O bizim 
millî dilimiz hangisi idi? Edebiyatta Ömer Seyfettin'in öncülük ettiği Yeni 
Lisan alanı, bu alanda büyük bir hizmet görmüştür. Ancak, Cumhuriyet 
devrine girildiği zaman, daha dilimizin Türkçeleşme yolunda kat edeceği 
epey mesafe vardı. Çünkü Arapça ve Farsça’nın Türkçe’nin yapısına ters 
düşen yığınlarca kelimesi ile bu dillerin ekleri ve kaideleri ile kurulmuş isim 
ve sıfat tamlamaları, birleşik sıfat ve zarfları pek yaygın idi. Bu durum, 
Türkçe’nin kendi kendini geliştirme gücünü kesiyor ve gürleşmesine engel 
oluyordu. Ayrıca, dilimize Tanzimat'tan beri girmeğe başlamış olan Batı 
kaynaklı kelimelerin durumu da tedirginlik veriyordu. Sözlük, gramer, terim 
ve imlâ mes'eleleri de hâlâ askıda idi. Bu bakımdan, Cumhuriyet devrinde, 
dille devletin temel yapısına denk düşen bir politika ile eğilmesi 
gerekiyordu. Atatürk'ün 1928 yılında yazı inkılâbı ve 1932 yılında da dil 
inkılâbı ile ele almış olduğu Türk dili, işte târihî ve sosyal ihtiyaçlarımızın 
olgunlaştırdığı millî devlet politikasına paralel bir millî dil anlayışına 
dayanmaktadır. Bu anlayışın bağlı bulunduğu esasları şu noktalarda 
toplayabiliriz: 

1. Dilimizi Arapça, Farsça, ve Türkçe’nin karışmasından oluşmuş 
karma ve sun'î bir dil yapısındaki Osmanlıca'nın, hâlâ devam 
edegelen ve Türkçe’ye zarar veren pürüzlerinden temizlemek; 

2. Aydınların dili ile halkın dili, yazı dili ile konuşma dili arasında 
daha önce ortaya çıkmış olan açıklığı kapatarak, halk ve aydınları 
birleştirici ve bütünleştirici bir dile ağırlık vermek; 

3. Bunun sağlanabilmesi için, Türk diline millî bir gelişme yolu 
çizmek; 

4. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimi millîleştirmek; millî terbiyenin ne 
demek olduğunu kavrayarak buna uygun millî bir dil politikası 
yürütmek; 



 14

5. Türkçeyi millî kültürümüzün eksiksiz bir ifade vasıtası hâline 
getirebilmek; uzun vadede çağdaş medeniyetin edebiyat, san'at ilim, 
felsefe ve teknik alanlarda gerektirdiği her türlü ihtiyacı 
karşılayabilecek kelime ve kavramları bulunan işlek ve zengin bir 
dil vasfına sahip kılmaktır. 

Dil inkılâbı ile çizilmiş olan bu hedeflere doğru yol alınabilmesi için, 
öncelikle dilin, millet ve kültür varlığı ile tarih şuuru içindeki yerine 
oturtulabilmesi, dolayısıyla, Türk milletine olduğu gibi Türk diline de bir 
şahsiyet kazandırılması gerekiyordu. Atatürk, dilin bir millet varlığı içindeki 
yerini "milliyetin bariz vasıflarından biri dildir" sözleri ile açıklanmıştır. Bir 
topluluğun millet vasıf ve niteliğini kazanabilmesi, her şeyden önce, o 
millete has gelişmiş bir dilin varlığı ile mümkündü. Millet; dil, kültür ve 
gaye birliği ile biri birine bağlı vatandaşların oluşturduğu bir siyasi topluluk 
olduğuna göre, dilin bir milletin sosyal varlığı, duygu ve düşünce tarzı, 
tarihi, kültürü ve geleceği ile olan ayrılmaz bağı aşikârdı. Denebilirdi ki, dil 
bir milleti ayakta tutan iskelet ve onu yaşatan kalptir. Bir milletin birliği ve 
bölünmezliği de ancak dil ile teminat altına alınabilirdi. Atatürk, bütün bu 
gerçekleri kısaca şu sözlerle dile getirmişti: 

“Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı Türk milletidir. Türk milleti 
demek Türk dili demektir. Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. 
Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkını, 
an’ânelerini, hatıralarını, menfaatlerini, kısacası bugün kendi milliyetini 
yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olduğunu görüyor. Türk dili Türk 
milletinin kalbidir, zihnidir.” 

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin 
olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en 
zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. 

Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır”. 

Gerek Atatürk'ün yukarıya aktarmış olduğumuz sözleri gerek Türk dili 
ile ilgili olarak başka münasebetlerle yapmış olduğu bütün konuşmalar, onun 
Türk dili alanındaki millî dil politikasını şüpheye meydan vermeyecek 
şekilde dile getiren açık seçik konuşmalardır. Ayrıca, 1932 yılında başlatılan 
dil inkılâbı dolayısıyla çizilmiş olan çalışma programı, inkılâbın tasarlanan 
hedefe doğru yol alabilmesi için yapılması gereken işleri de sağlam bir 
programa bağlıyordu. Bu program gereğince: 
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1. Türkçe’nin yapı ve işleyişi ile zıtlaştığı için onun gelişmesine ve 
gürleşmesine engel olan Arap, Fars kaynaklı yabancı kelime, ek ve 
kaidelerin dilden atılması; 

2. Türkçe’ye yeni bir gelişine yolu verilebilmesi için halk ağızlarında 
ve eski kaynaklarda yaşayan söz değerlerinin ortaya çıkarılması; 
kaynak eserlerin yayınlanması, tarihî devirlere uzanan 
araştırmaların yapılması ve dilin geçmişi ile bugünü arasında 
sağlam bir köprü kurulması kültür değerlerinin ortaya konması; 

3. Bu yolla elde edilecek zengin malzemeye dayanılarak, dile, kendi 
yapı ve işleyişine uygun bir müdahale ile yeni kelimelerin 
kazandırılması; 

4. Gelecekte gittikçe zenginleşen bir kültür dilinin yaratılabilmesi için 
elverişli şartların hazırlanması gerekiyordu. 

Atatürk, o günün şartlarını göz önünde bulundurarak, önce halk 
ağızlarından derleme seferberliği ile işe başlattı. Daha sonra yeni kelimeler 
türetme safhasına geçildi. Başka milletlerin, söz gelişi Almanların birkaç 
yüzyılda tamamladıkları bu safhaları Atatürk gibi bir dehâ beş-altı yıl içinde 
gerçekleştirmek zorunda idi. Türkçeleştirme çalışmalarında Tanzimat’tan 
beri süregelen farklı görüşler yer alıyordu. Bunlar içinde, dilden yalnız 
yabancı ek ve kaidelerin atılması görüşünü benimseyenler yanında, 
Türkçe’nin hiçbir yabancı kelimeye ihtiyacı olmadığı görüşünü 
benimseyenler daha ağırlıklı idi. Atatürk, denemeden kaçınmayan bir 
inkılâpçı olarak bu görüşü uygulamaya aldı. Fakat birkaç yıl içinde bu yolun 
doğurduğu aşırılığın dil bilimi esaslarına ve dilin sosyal bir varlık olması 
realitesine ters düşerek dili bir çıkmaza doğru sürüklediğini görünce, 
"tasfiyecilik" yolundaki denemeden derhal vazgeçti. Bununla güttüğü gaye, 
dili kendisine engel olan yabancı unsurlardan temizlerken, bunlardan 
hangilerinin yabancı hangilerinin Türkçe sayılacağının tespitini dilcilik 
ilminin gereklerine bırakmaktı. Dolayısıyla da, dilimizin ve sosyal yapımızın 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir milli dil politikasının gereklerine sadık 
kalmaktı. Esasen ondaki milliyetçilik anlayışı romantik ve hayalî değil, Türk 
milletinin kendi sosyal ve tarihî şartlarının gerektirdiği gerçekçi ve 
medeniyetçi bir milliyetçilik anlayışıdır. Bu anlayışı da şu sözlerle dile 
getirmiştir: Türk milliyetçiliği ilerleme ve gelişme yolunda, beynelmilel 
temas ve münasebetlerde bütün çağdaş milletlerle beraber yol almakla 
birlikte Türk sosyal yapısının kendine has hususiyetlerini de korumaktır. 
Böyle bir milliyetçilik anlayışının gerektirdiği milli dil politikası, dilin 
geçmiş devirlerinin değerlendirilmesi yolu ile millî kültür politikası ile olan 
bağlantısını da bulmuş olacaktı. 
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Dil inkılâbının kendinden beklenen hedefe ulaşabilmesi için, 
"özleştirme" adına yapıla gelen bütün çalışmaların yukarıda belirtilen millî 
dil anlayışına uygun bir çizgide yol alması gerekir. Bu anlayışa ters düşen 
uygulamalar dil için yapıcı değil yıkıcı olur. Bu münasebetle belirtmek 
isteriz ki, 15–20 yıldan beri Türkçeleştirme çalışmalarının "ilericilik", 
"devrimcilik" sloganları ve "tasfiyecilik" yolu ile aşırı bir akım hâline 
getirmeye çalışanların hedefleri ile Atatürk'ün dil inkılâbı için öngördüğü 
yukarıdaki esaslar arasıda sağlam bir bağlantı kurmak mümkün değildir. 
Çünkü dil ilminin gereklerine, Türkçe’nin yapı ve işleyiş ölçülerine ters 
düşen bu gidiş, dilin sosyal bir kurum olma realitesi ile de zıtlaştığından, dili 
bir yandan halka bir yandan da kendi kendine yabancılaştırmağa başlamıştır. 
Ayrıca, millî dilin en büyük dayanağı olan kültür için de yozlaştırıcı ve 
yıkıcı bir nitelik taşımaktadır  



 17

 
 
 
 

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI 
 

Prof. Dr. Aydın TANERİ∗ 

 

1. TARİHİ TÜRK YAZILARI 

A - Hun Devri 

Hunlar'ın kullandığı yazının, harflerinin mahiyeti hakkında bilgimiz 
yoktur. Anlaşıldığına göre, Hunlar, Yenisey-Orhun harflerini 
kullanmışlardır. Bu harflerin erken çağlarda Orta Asya Türkleri tarafından 
kullanıldığına dair işaretler vardır. Türkler, Milâdın ilk asırlarına doğru, işgal 
ettikleri arazi ve medeniyet seviyesi bakımından; kuzeyde, Samoyet ve diğer 
ilkel Sibirya halkları; Şarkta Moğol, Tunguz; güneyde İran kıtasındaki Soğd; 
güney doğuda Çinlilerle komşu idiler. Medenî seviyeleri yok derecesinde 
olan Samoyet, Moğol ve Tunguzlar haricinde, Milâdın ilk çağlarında 
Türkler, çok yüksek bir medeniyet seviyesinde olan muhitte yaşamışlardır. 
Sonraları, devam eden kavimler göçü IV. ve V. asırlara doğru, Türklerin ana 
vatanları olan Doğu Türkistan vahasından başlayarak Batı Avrupa'nın 
ortasına kadar yayılmasına sebep olmuştur. Hunlar, tarihî akıllarında 
batılılarla temasa giriştikleri gibi, kendi medeniyetlerini de bu sahaya 
yaymaya muvaffak olmuşlardır. Türk akışlarını araştıran Avrupa 
araştırıcılarından Vambery, Korş, Tseys, Miller, Kunik, Hirth, Radloff, 
Tomaschek, Aristov Hunlar hakkında yaptıkları tetkikler, bunların henüz 
elimize geçmeyen bir nevi millî harf sistemine malik olduklarını meydana 
koymuştur. Hatta bir zamanlar, Nagysent-Mikloş hafriyatından elde edilen 
eşya üzerindeki yazıların ve harf sisteminin bu Hunlara ait olduğu, kuvvetle 
tahmin edildi. Sonuçta bu yazıların Peçeneklere ait olduğu anlaşıldı. 
Yenisey-Orhun harflerini çok yakından andıran bu Türk Peçenek harf 
sistemi ile Macarların "Çertme" denilen Hurufat sistemleri arasında ayrıca 
yapılan karşılaştırmalar, bu sonuncunun da Orhun harflerinden doğduğunu 
açıkça meydana koymuştur. Bununla beraber bu yazı sisteminde bazı 
                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 



 18

fonemlerin birbirine uymadıkları da görülmektedir. Çünkü fonemleri ifade 
eden işaret şekillerinin değişmesi ve hatta çok büyük farklarla ayrılması, her 
şeyden evvel, o harfleri kullanan muhite ve zamana bağlıdır. Sanat ve grafik 
araştırıcıları dahi, bu gibi fonem grafiklerinin değişmesini tabiî 
görmektedirler. Nitekim Mani dinini Türkler arasında yaymaya çalışan 
misyonerlerin, Yenisey Orhun harfleri ile yazdıkları metinlerde yeni fonem 
işaretlerine tesadüf edilmiştir. Bu fonem işaretleri ne Yenisey ve ne de 
Orhun harflerinde mevcut değildir. Hele, Orta Asya'nın bu devir lingua 
Franca'sı olan Türkçe ile yazılı metinlerde kullanılan yeni ve yabancı 
işaretler, Tukyu Devleti zamanında tamamıyla kemaline varmıştır. 
Mükemmel bir hurufat sistemi şeklini almış olan Orhun harflerinin kullanışı 
zamanına tesadüf edişi harf yahut fonem işareti icadı ve değiştirilmesi 
hakkındaki, biraz yukarda söylediğimiz, fikri tamamiyle takviye etmektedir. 
Böylece, Peçeneklerden daha evvel Hunların güneyde ve Macaristan 
ovalarında bulundukları zaman Gotik yazı tesiri altında kaldıklarını ve 
Atilla’nın sarayında Gotların epeyce zaman mühim mevkiler işgal ettikleri 
biliniyor. Bunu nazar-ı dikkate alanlar, tıpkı Orhun harfleri gibi, Hunların 
kullandıkları harflerin de menşeyce gotik olduğunu meydana atmışlardır. 
Haricî şekil bakımından Hun ve Tukyu Türk harflerinin müşterek bir 
yabancı menşeine atfedilişi, bunlar tarafından kullanılan yazı işaretlerinin 
her cihetten Orhun’un aynı olduğu fikrini meydana koymaktadır Özellikle 
son zamanlarda Yenisey ve Orhun harfli eşyanın, hiç kimsenin beklemediği 
yeni yeni sahalarda meydana çıkması, bu harflerin çok-eski olduğunu 
göstermektedir. Daha tarihî devirlerde, ilk olarak Türk toplumundan ayrılıp, 
uzak şimale sığınan ve öz dillerini aynen bugüne kadar muhafaza eden 
Yakut Türklerinin bu harf işaretlerini kullandıklarına dair elde edilen son 
bilgiler Orhun harflerine daha büyük bir önem verdirmektedir. Şimdiye 
kadar bildiğimizden daha geniş bir sahada kullanıldığı gün geçtikçe anlaşılan 
Yenisey-Orhun harfleri, beşinci asırdan çok evvel Türkler arasında yaygındı. 

Asırlar boyunca Türk dilinin ifade kabiliyetini Orta Asya'nın bir 
başından ta Orta Avrupa'ya kadar yaşatan ve Türk sanatının şaheserlerinden 
biri sayılan Yenisey-Orhun harf işaretleri, bütün önemine rağmen henüz 
tamamiyle tetkik edilememiştir. Danimarka âlimlerinden Profesör 
Thomesen'in keşfinden çok evvel, XII. asırda bu taşlara dair malûmat veren 
müverrih Cüveynî ve zamanımızdan iki asır evvel Rusya'ya esir düşen İsveç 
zabiti Strahlenberg'in eserinde, Orhun abidelerinden bir kısmını resim 
halinde yayınlaması ve hatta Thomsen'in keşfi bile Türk dünyasının 
dikkatini asla celbetmemiştir. Hâlbuki bundan bir kaç yüzyıl önce Avrupa 
seyyahlarından Pallas, 1786'da Tihsen bu yazıların ruhuna ve nevine aşina 
olmadan, bunları Küçük Asya kavimlerinden Kari ve Likyalıların sanat ve 
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yazı eseri olarak telakki etmiştir. Tötterman aynı yazılan Araplara, Florinski 
de Ruslara atfetmiştir. Nihayet, XIX. Yüzyıl sonlarına doğru Thomsen'in 
keşfi ve deşifresi, bu Türk anıtlarının üzerinden meçhuliyet perdesini 
kaldırdı. Avrupa bilginleri bu 1500 yıllık Türk sanat ve medeniyet eserini, 
her noktadan incelemeye başlamış, neticede, eğer söylemek caiz ise, 
abidelerin iç yüzünü bize, dış yüzünü ise kendilerine bahisle, eski Türk sanat 
kabiliyetini paylaşmışlardır. Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu'na göre, bu yazının 
Çincenin not harflerine benzediği düşünülebilir. 580 yılında Göktürk elçisi 
tarafından Bizans İmparatoru'na getirilen mektubun bu harfler ile yazıldığı 
tahmin ediliyor. Bu mektuptaki harflerin aynı çağda Avrupa'da 
kullanılanlardan, dik çizgili köşelerden ayırt edilmesi, Orhun nehri 
kıyılarındaki Doğu Moğolistan Türklerinin de kullandıkları harflerin aynı 
özellikleri taşıdığını meydana koymuştur. Tahmin edileceği üzere, adı geçen 
mektubun yazısı Yenisey-Orhun harflerinden oluşmuştur. Bu tür alfabenin 
V. Yüzyılda varlığı anlaşılmıştır. 

 
B - Uygurların Kullandıkları Alfabe Sistemleri 

Orta Asya'da Türk dil ve kültürünün inkişafını uzun zaman üzerlerine 
almış olan Uygurlar, dinî ve içtimaî sebepler dolayısıyla, Run, Brahma, 
Tibet, Süryani, Soğd, Uygur, Manı gibi birçok alfabe sistemleri 
kullanmışlardır. Millî kültür ihtiyacını karşılamak için devrine göre, 
benimsenen bu alfabeler, şüphesiz, Türk dil ve edebiyatının inkişafına vasıta 
olmuşlardır. Bunlardan, bilhassa Göktürklerin malı olan Run harfleri, 
Uygurlarca pek az kullanılmış, Brahma, Tibet ve Süryani alfabeleri ve 
onların arasında Uygur alfabesi kadar revaç bulmamıştır. Uygurlar başlıca 
Soğd, Uygur ve Mani alfabelerini kullanmışlardır 

Uygurlarca Kullanılan Soğd Alfabesi:  

Büyük İskender'in fütuhatından sonra, uzun zaman Batı İran 
eyaletlerinden ayrı kalan Doğu İran, Hind kültürü ile gelen Budizm tesirini 
de kendi üzerinde hissetmiş idi. Milattan önce, II. yüzyıldan itibaren, daimi 
kargaşalıklar içinde çalkalanan Batı Türkistan, birbirini takip eden muhtelif 
Hind kabileleri ile Sak, Tohar, Hun, Tibet, Türk, Kırgız ve Moğol gibi bir 
çok kavimlerin oturduğu bir yer olmuştur. Buna rağmen, Orta Asya Arap 
istilası devrine kadar en az temas edilmiş bir saha olarak kalmıştır. Bu devire 
kadar bu ülkenin tarihine dair malûmatımız azdır. Ele geçen kaynaklar da, 
istilâlarla beraber yok olup gitmiştir. Ancak VII.-VIII. yüzyıllara doğru Orta 
Asya istilasına kalkışan yeni Avrupa hareketleri sayesinde, yeni yeni 
kaynaklara malik olmaya başlanmıştır. Bu kaynaklara göre, buraları tarihçi 
için sürekli istilâ ve fütuhat konusu olmaktan başka bir şey olmamıştır. 
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Bununla beraber batılılar tarafından yapılan kazılar neticesinde, çok 
daha eskiden burada Budizm dinine dair, Hind harfleriyle yazılı Türkçe 
metinlerin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Fakat bu yazı mahallî birçok 
değişiklikler geçirmiş ve muhtelif yerli diller için kullanılmıştır. Nitekim 629 
yılında bu sahaları dolaşan Çin seyyahı Hüen Tsang, Batı Türkistan 
taraflarında Budizm dininin yayıldığını ve buralarda bu dine ait birçok 
mabedlere rastladığını nakletmektedir. Onun verdiği malumata göre, 
Budizm, buradaki halkın yegâne müşterek dini olmuştur. Lâkin Budizm'i 
propaganda edenler, biraz sonra, Hind harflerini bıraktılar. Bu sahada Millî 
Soğd alfabesini kabul etmişlerdir. III. yüzyıldan itibaren, Mani mezhebi ile 
Hıristiyanlık da, Orta Asya Türklerinin hayatında mühim bir rol oynamaya 
başlamıştır. Göktürk harflerini kullanan Şaman Tukyuların, kendi millî 
dinlerini muhafaza ettiklerini de dikkate alırsak, Orta Asya'nın büyük bir din 
ve alfabeler mücadelesine sahne olduğunu anlarız. Türk dilinin inkişaf ve 
yayılışında muhtelif dinlerin ehemmiyetli bir rol oynadıkları muhakkaktır. 
Mani dinine mensup olanlar Mani, Hıristiyan dinine mensup olanlar, Süryani 
alfabelerini kullandıkları gibi, Milli Soğd hurufatını da kullanmışlardır. Mani 
dinine ait Türkçe metinlerde her iki alfade de kullanılmıştır. 

Böylece, Orta Asya sahasındaki muhtelif dinler, muhtelif alfabe 
sistemlerinin Türkler arasında da yayılmasında başlıca amillerden biri 
olmuştur. Özellikle İslâmiyetin biraz sonra aynı sahada, kendine fazlaca 
taraftar bulması, meseleye tamamiyle başka bir cephe vermiş ve vaktiyle 
buradaki Türkler arasında altın devrini yaşayan muhtelif dinler ve alfabeler 
yerlerini, yavaş yavaş, İslâmiyet’e ve Arap harflerine terke mecbur 
olmuşlardır. 

Soğd harflerini Türkler, ilk defa, Kara Balgasun abidesinde kullanmış-
lardır. Daha Soğd harflerinin karakteri tayin edilmeden önce, birçok araştırı-
cılar, Mani mezhebinin Uygurlara ilk defa girişini gösteren bu abidedeki 
yazıyı, Uygur harfleri sanmışlardır. Nihayet F.W.K. Müller'in keskin zekâsı, 
zor okunan bu yazının Soğd harfleri olduğunu ortaya koymuştur. 

Soğd harfleri, Uygur harflerinin tamamıyla bir eşidir. Ancak bu yazı 
sistemi daha evvelki bir devreye ait olduğundan ve Uygurlarca işlenmemiş 
bulunduğundan gelişmiş bir şekil arz etmemekte idi. F.W.K. Müller, bu 
harfleri, hakiki Soğd alfabesi diye tavsif etmektedir. Bu da sonraki Uygur 
harflerinden başka bir şey değildir. Yine bu bilgin, sahada yaptığı 
araştırmalarda Soğd harflerinin muhtelif gelişme devrelerini tespit etmiş ve 
bunun nihaî şeklinin Uygurca olduğunu meydana koymuştur. Bu itibarla 
Soğd harfleri, Uygurlara geçtikten sonra, bu kavmin adına izafeten Uygur 
alfabesi adını almıştır. 
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Soğd alfabesinin Türkler arasındaki yayılmasına sebep yalnız din 
olmamış, bu aynı zamanda, Soğdların bozkırdaki ticari faaliyetlerine de bağlı 
bulunmuştur. Çünkü Soğd tüccarları ile misyonerlerin bu sahadaki 
faaliyetleri, Çin'e giden kervan yollarında bile kendisini hisettirecek kadar 
etkili olmuştur. Bu yollarda birçok Soğd kolonileri kurulmuştur. Hatta bu 
kolonicilik o kadar ileri götürülmüştü ki, Tarım vadisinde ve Çin'de bile 
Soğd harfleri, bu koloniler sayesinde, geniş bir yayılma sahası bulabilmiştir. 
Ayrıca Soğd harfleri, Orhun abideleri harfleri ile yanyana olarak 
Moğolistan'da kullanılmış olmalıdır. Bu harfli abidelere Çin Seddi'nin enkazı 
arasında dahi tesadüf edilmiştir. 

Soğd’lar, bozkırlardaki faal ticaretlerine, Türk hanlarının ordularında 
şüphesiz, iyi bir mahreç bulmakta ve bu sayede birçok yeni sahalarda da 
koloniler kurmak imkânına malik idiler. Çin rahiplerinden seyyah Hûen 
Tsang, daha bu çağlarda bile, Sogdlar tarafından kurulan ticaret şehirlerinin, 
"Çu nehri" kenarlarına kadar uzandığını kaydetmektedir. Orhun 
kitabelerinde adı geçen "Soğd" kelimesi dahi, bunların, o devir Türklerin 
hayatındaki rollerini göstermeye kâfidir. Üstelik Türkistan sahasındaki eski 
eserleri araştırmaya giden muhtelif heyetler, Budizm dinine ait Soğd dilinde 
yazılmış bazı eserlerin mevcut olduğunu, bu eserlerin Türkçeye tercüme 
edildiğini ve dolayısıyla, bu dilin Türkler üzerinde nispeten müessir 
olduğunu meydana koymuştur. Ne yazık ki, bunların hangi tarihte yazıldığı, 
henüz katiyetle tespit edilememiştir. Soğdiyatçı Gauthiot, bunların VII. 
asırda yazıldığını iddia etmektedir. Bununla beraber İslâmiyet’in Soğdlar 
arasında yayılmasıyla, bunlar da Arap harflerini kullanmaya başlamışlardır. 
Asıl Soğd harfleri ise, Uygurlar arasında kendi varlığını, "Uygur alfabesi" 
adı altında muhafaza etmiş ve Türklerce muhtelif dinlere ait metinlerin 
tercümesinde kullanılmıştır. Mamafih, bu yarı ile yazılmış Türk edebiyatı 
zengin değildir. Bu edebiyatın ufak bir kısmı "Von leCoq" tarafından 
neşredilmiştir. Soğd harfleri hakkında ilk bilgiyi veren 987 yılında Fihrist-al-
ulum adlı eserini ikmal eden en-Nedim'dir. Eserinde Soğd harfleri hakkında 
kısaca malumat vermektedir. 

"Maveraünnehir'de kâin Soğd memleketine gittim. Buranın yerli Türk 
ahalisi vardır. Merkez şehirleri Navikat'dır. Halkın dini Dualizm ve Hıristi-
yanlıktır. Bunlar, Dualist'lere kendi dillerinde âçarik adını vermektedirler. 
Yazıları, yani alfabeleri şöyledir". 

IX-XI. Yüzyıllarda, Karahanlılar devrine ait Sanğ kazılarından elde 
edilen Hun’lar üzerindeki yazılar da Uygur harflidirler. Hum, yanmış 
topraktan yapılmış su ve ekin gibi ürünlerin muhafazasına mahsus kaptır. 
Bunlar Talas ırmağı havzasında 1930'da bulunmuştur. Nedense S.E. Malov 
bu kaplardaki yazıları Moğolca olarak kabul etmiştir. 
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II. YENİ HARFLERİMİZ 

Atatürk'ün bu inkılâbı gerçekleştirirken, esas, temel olarak kabul ettiği 
ilkeleri, onun konu ile ilgili sözlerinden tespit etmek gerekmektedir. 

Bunlara göre: 
 
A - Harf İnkılâbının Fikri Hazırlık Safhası 

"Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde 
bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi 
kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindeyiz. 

Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, 
hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik 
vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i 
içtimai-yenin yüzde onu, okuma yazma bilir, yüzde sekseni, bilmez 
nevidendir. Bundan insan olanların utanması lazımdır. 

En nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk heyet-i içtimaiyesi yeni 
harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz yazısı ile kafasıyla, bütün âlem-i 
medeniyetin yanında olduğunu gösterecektir". 

"Her şeyden evvel her inkişafın ilk yapı taşı olan meseleye temas 
etmek isterim. Her vasıtadan evvel büyük Türk milletine onun bütün 
emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtarı 
vermek lazımdır. Büyük Türk milleti cehaletten az emekle kısa yoldan ancak 
kendi güzel ve asıl diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu 
okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Basit 
bir tecrübe Latin esasından Türk harflerinin Türk diline ne kadar uygun 
olduğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlatlarının ne kadar kolay 
okuyup yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır". 

Atatürk, tarih boyunca konuşulan ve Osmanlı ile zenginleşen 
Türkçenin zenginliğini vurgulamak isterken yeni Türk harflerinin lüzumuna 
işaret ediyor. Biz bu sözlere şu şekilde açıklama getiriyoruz: 

Atatürk, meseleleri geniş bir çerçeve içerisinde ele alan ve çözüme 
kavuşturan bir şahsiyete sahipti. 1922'de Garp Cephesine düşman ile 
savaşmaya giderken Millî Eğitim Kongresini toplaması dikkat çekicidir. 
Görünüşe göre, 1928'de gerçekleştirdiği Harf İnkılâbı da çok daha önceden 
zihninde kristalize olmuştu. Halide Edip Adıvar'a göre, Gazi Mustafa Kemal 
Paşa, 1922'de Garp Cephesinde Türkiye'nin gelecek günlerdeki batılılaşma-
sından söz ederken şöyle demişti: 
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“Sen, Tıbbiye ile ordunun en önce garplılaşmasından dolayı 
ilerlediğini söylerdin. Biz, şimdi bütün memleketi garplılaştıracağız”. 

Yine, O, bu konuşmasında Latin harflerinin kabul edilmesi 
imkânından da bahseder, bunu yapmak için kesin tedbirler almak gerektiğini 
söyler. 

Falih Rıfkı Atay, Osmanlıcada Türkçe kelimelerin imlâ harfleri ile 
okuma kolaylığı sağlandığını yazar. Meselâ "trk" kelimesi eski yazıda da 
"Türk" olarak yazılıyordu. Ancak, buradaki "u"nun yerini tutan "vav" harfi 
hem "ü", hem "u", hem "ö" sesi veriyordu, "trdd", tereddüd, "mclld", 
mücellid (ciltçi) dir. Enver Paşa, bunu eski harfleri ayırmak ve aralarında 
imlâ harfleri koymak yolu ile halletmeye teşebbüs etmiştir. Onun emriyle, 
bir süre, resmî mahiyetteki nezaret tezkereleri bu şekilde yazılmıştır. O 
zamanki anlayışa göre, sağdan başlayan yazı Kur'ân yazısıdır. Çareler ve 
yapılacak ıslahat bu telakki göz önünde bulundurularak icra edilmelidir. 
Buna mukabil, sağ ve soldan başlayan yazı meselesinin dinle ilgili bir 
"mesele" olmadığı aslında bir hoca olan Ali Suavî tarafından daha önce 
ortaya atılmıştı. Ona göre, okuyup yazma güçlüğünün sebebi yazı değil, dil 
işidir. Ali Suavî, "İngilizce'de imlâ yoktur. Bu lisanda "a" bir kaç şekilde 
okunur. Fakat İngilizce’de İngiliz’in bilmediği ve konuşurken kullanmadığı 
kelime çoktur". Ali Suavi'nin fikirlerinin tahakkuku için Osmanlıcadan 
vazgeçmek gerekiyordu. 

Falih Rıfkı Atay'a göre ise Arapça ve Farsça kelimelerin imlâsında 
taassup olmasaydı, Arap ve Fars kelimeleri için, Türkçe gibi bölünerek 
kolayca okunabilmek imkânı aransa idi, belki de yazı davası halledilebilirdi. 
Atay şöyle devam eder:  

"...Bu dil işini halletmek, Arapçayı ilim dili olmaktan çıkarmak, 
kendimize mal ettiğimiz kelimeleri Türkçe saymak ve onları Türkçe 
kelimeler gibi sahiplenmek demekti, düşününüz, Arapça "Ayın ve Se" ile 
“Osmanlı" kelimesini Türkçe "elif, vav ve ı" ile yazmak. Bu da yazı 
değiştirmek kadar, belki daha güç bir şeydi. Meşrutiyette Osmanlıca yazısı 
üzerine tartışmalar olmuştur. Hatta Abdullah Cevdet "İçtihad" dergisi ile 
kitaplarında Frenk rakamları kullanırdı. Tartışma, cumhuriyet devrinin 
kuruluş yıllarına kadar devam etti". 

Atatürk'ün Harf İnkılâbını hazırlarken, ininden geçenleri tespit etmeye 
çalışan bir Ahmet Cevat Emre'dir. O, "İki Neslin Tarihi"nde İzmit'te 
gazetecilere hitaben yaptığı konuşmadan pasajlar verir. 
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Atatürk diyor ki: 

''Memleketin kalem sahipleri ile artık beraberdik, uyanıklıklarına 
güvenerek dedim ki: 

—Ben hilafeti kaldıracağım! 

Biri müstesna (Hüseyin Cahit Yalçın) hepsi görüşümü kabul ettiler. 
Ne dereceye kadar dindar olduğunu bilmem ama Hüseyin Cahit bana dedi ki: 

—İşte en büyük hata bu olacaktır. Hilafeti kaldırmak... Bu akıl kârı 
(akıllı işi) değildir. Bunu yapmayın ve sizden bu derece mantıksız bir iş 
çıkacağını beklemiyorum... 

Ve bu gazeteci zat, Halifenin makamını muhafaza etmesi hususunda 
birçok ısrar ettikten sonra dedi ki: 

— Halife kalmalıdır. Fakat siz ki bu kadar İnkılâpların yaratıcısısınız, 
millete Latin harflerini kabul ettiriniz.. 

— Henüz bu hususta kimseye kâfi söz veremem daha beklemeye 
mecburum..." 

Gazi'nin bu konuşmalarını nakleden A.C. Emre, gene o gece, ondan ve 
bu konuşmalar konusunda dinlediği şu cümleleri nakleder: 

"Ben basit bir adamım. Yani ben düşündüklerimi önce milletimin 
arzusunda ihtiyaç ve idaresinde görmeyi şart sayan ve bunu gördükten sonra 
ancak tatbiki ile kendimi mükellef bilen bir adamım. Her insanın, mensup 
olduğu içtimaî heyet için düşündüğü bir fikir olabilir. Fakat sağını solunu 
dinlemeden söylenmiş sözler, benim telakkime göre, uzun uzun ve derin 
denemelerle incelenmedikçe fiil sahasına çıkamazlar. Her içtimaî işte şahsî 
düşünüşün umumî ihtiyaç ve iradeye mutabık olduğunu hissetmemiş olanlar, 
behemehal başarısızlığa mahkûmdurlar". 

"Ben o adamım ki, ordunun memleketi milleti muhakkak bir neticeye 
götürebileceği noktalarda emir veririm. Fakat ilim ve bilhassa içtimaî ilim 
sahasına dâhil işlerde, ben kumanda vermem. Bu vadide isterim ki, beni 
âlimler irşad etsinler. Siz kendi ilminize irfanınıza güveniyorsanız, bana 
söyleyiniz. İçtimaî ilmin güzel istikametlerini gösteriniz. Ben takip edeyim". 

"Eğer ben size bu meseleyi ancak son senelerde düşündüm dersem 
inanmayınız. Ben ta çocukluğumdan beri bu davayı düşünmüş bir adamım". 

Bu sözlerden sonradır ki, Gazi, daha yukarıda nakledilen ve içtimaî 
meselelerde halkın duygu ve ihtiyaçlarını izlemeyi gerektiren görüşlerini 
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açıklamıştır. Gazi'nin Latin harflerini kabul etmek bahsinde filhakika daha 
öncelerden ve meselâ Hüseyin Cahit'le görüşmeden önce fikrini yorduğu, 
daha önce değindiğimiz gibi, bu işi çok daha evvel ve Garp cephesinde 
Halide Edip Adıvar'la Adnan Adıvar'a açmış olmasından anlaşılabilir. 

Şimdi, Alfabenin Latinleştirilmesi hareketinin gelişme safhalarını 
görelim. 

 
B. Harf İnkılâbının Yapıldığı 1928 Senesindeki Faaliyet 

Atatürk, bu yılın başından itibaren tahakkuk ettirmek istediği inkılâbı 
gerçekleştirmek için faaliyetini yoğunlaştırdı. Mahmut Esat Bey (Bozkurt), 8 
Ocak 1928' de Ankara'da Türk Ocağı'nda değiştirilmesi gereken eski harfler 
ve yeni Türk harfleri hakkında bir konferans verdi. 

8 Şubat 1928'de İstanbul'da ilk Türkçe hutbe (Cuma namazlarında 
imamın minberden yaptığı tebliğ ve dua) okundu. 

24 Mayıs 1928’de Latin rakamları, Türk rakamları olarak kabul edildi. 

27 Haziran'da kullanılan harflerin Latinleştirilmesi için bir ilim kurulu 
oluşturuldu. Bu kurulun adı Dil Encümeni oldu. 

28 Haziran'da Millet Mektepleri hakkında İcra Vekilleri Heyeti kararı 
yayınlandı. 

17 Temmuz'da Başvekil İsmet Paşa, Dil Encümeni ve Latin harfleri 
komisyonu toplantısında bulundu. 

Şevket Süreyya Aydemir'e göre, İsmet Paşa, bu meselede Atatürk 
kadar cesur ve kararlı değildir. Dil Kurumu'nun ilk üyelerinden Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu'na göre de, İsmet Paşa, Türk harflerinden Latin harflerine 
kesin geçiş için yedi yıllık bir intikal devrine lüzum görüyordu. Atatürk ise 
intikal devresini altı ay olarak planlamıştı. 

Ahmet Cevat Emre, İsmet Paşa'nın bu konudaki görüş ve tutumunu 
şöyle anlatır: 

Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması safhalarında Gazi 
Mustafa Kemal Paşa'dan ayrılmayan Başvekil İsmet Paşa, takriri sükûn 
senelerinde yapılan Avrupalılaşma hamlelerine de ses çıkarmamıştı. Fakat 
yazıyı değiştirmek teşebbüsüne, kolay sarsılmayan bir mukavemet gösterdi. 
İsmet Paşa, böyle bir inkılâp hamlesinin, mutlaka gerekliliğine inanmıyordu. 



 26

Şu itirazları ileri sürüyordu: 

Okuma yazma güçlüğü, bütün devlet hayatını felce uğratacak bir 
inkılâbı gerektirecek bir zaruret sayılabilir mi? Milletlerin medeniyetçe ileri 
veya geri olmaları yazılarının kolaylık veya güçlüğü ile ölçülmediği 
meydanda değil midir? Yüzyıllardan beri kullanılan yazı, bundan sonrada 
pek âlâ devam edebilir. Âlimler, bütün okuryazar kimseler, hece sınıfı 
çocuklarına dönecekler. Yazı değişirse kütüphaneler dolusu el yazısı basma 
ve yazma eserlerden nasıl faydalanılacak? Hülasa hiç bir gazete ve dergide 
yazı değiştirme tezi müdafaa edilmiyordu. 

Aynı tarihte, Atatürk'ün kaldığı Dolmabahçe Sarayı'nda büyük 
çalışma salonunda bir kara tahta yerleştirildi. 

11 Ağustos 1928'de İbrahim Necmi Dilmen, Atatürk'ün ve bilginlerin 
huzurunda ilk alfabe dersini verdi. 

23 Ağustos 1928'de Atatürk, Tekirdağ'da yeni harfler hakkında bir 
konuşma yaptı. Toplantıda bulunan devlet memurlarını tahta başına kaldırdı 
ve tecrübe mahiyetinde sınavlar yaptı. 

25 Ağustos 1928'de Ankara'da toplanan IV. Muallimler Birliği 
Kongresi'nde öğretmenler yeni harfleri öğretmek için and içtiler. 

29 Ağustos 1928'de Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk ve İnönü 
Ümmîlikle Ümm, ana demektir. Ümmîlik anasından nasıl doğmuş ise aynı 
durumda kalıp okuma yazma öğrenmemiş kimse ile mücadele, hatta savaş 
hakkında konuşmalar yaptılar. 

4 Eylül 1929'da Dahİliye Vekâleti, Valiliklere kültür meselelerinin ele 
alınması ve düzenlenmesi hakkında bir tamim yayınladı. 

13 Eylül 1928'de İsmet Paşa, seçim bölgesi olan Malatya'da yeni 
harfler hakkında bir konuşma yaptı. Sözlerine başlarken şunu söyledi: 

"Bir öğretmen olarak yola çıkıyorum". Sözlerine şu şekilde devam 
etti. "Bu kadar hayırlı ve kudretli bir tedbirin, niçin bugüne kadar geri 
bırakıldığını, geleceğin tenkitçilerine anlatmak kolay olmayacaktır. Fakat 
ben onlara diyeceğim ki, insanlar göreneğe o kadar bağlıdırlar ki, 
görenekten ayrılıp, hayırlı ve kati bir karara varabilmek için, Türk 
Devletinin Gazi gibi türlü tecrübeler ve badireler içinde, milletinin hayatiyet 
ve kudretinin özü gibi yetişmiş ve Devlet Reisi olduğu halde köy köy dolaşıp 
alfabe hocalığı edecek kadar çalışkan, azimli ve fedakâr bir reisin gelmesi 
lazımdı... " 
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16 Eylül 1928 günü, Maarif Vekâleti'nde bütün vekâletlerin 
müsteşarları bir toplantıya davet edildi. Bu toplantıda yeni harflerin 
uygulaması konusunda konuşmalar yapıldı. 

21 Eylül 1928'de Atatürk, Cumhurreisi sıfatı ile Baş Vekâlet'e yeni 
harfler hakkında resmî bir yazı gönderdi. 

29 Eylül 1928'de "Yeni Harfler Marşı" bestelendi. Bu marşın sözleri 
mısraları, yeni harfler sırayla metne alınarak düzenlenmişti. Marşı, 
Cumhurreisliğin orkestra Şefi Osman Zeki (Öngör) besteledi. 

8–25 Ekim 1928 günleri arasında devlet memurları yeni harflerden 
imtihana tâbi tutuldular. 

31 Ekim 1928 günü Cumhuriyet Halk Fırkası'nda toplantı yapıldı. 
Yeni harfler hakkında konuşmalar ve mütalaalar ileri sürüldü. 

1 Kasım 1928 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurreisinin 
konuşması ile yeni dönem toplantılarına başlama günüdür. Atatürk, Meclis 
açış nutkunda şunları söyledi: 

"Büyük Türk milletine, onun bütün emeklerini kısır yapan çorak yol 
dışında, kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lâzımdır. Bu okuma yazma 
anahtarı ancak, Latin esasından alınan Türk alfabesidir... Milletler ailesine 
Münevver yetiştirmiş büyük bir milletin dili olarak girecek olan Türkçeye bu 
yeni canlılığı kazandıracak olan üçüncü Büyük Millet Meclisi, yalnız ebedî 
Türk tarihinde değil, bütün insanlık tarihinde mümtaz bir sima olacaktır...”. 
Görüldüğü gibi, yeni harflerin ortaya atılması, fikri, oluşum safhası, fikrin 
geliştirilmesi ve tahakkuku için bütün faaliyet Atatürk'ün omuzlarındadır. 
Bunun için de O, her mesele programı, icraat ve inkılâbında yaptığı gibi: 
plan, program ve zamanlama unsurlarına önem vermiş, "bir erkân-ı harp" 
zihni ve kafası ile hareket etmişti. Nitekim bilim adamları, devlet adamları, 
devlet memurları, politikacılar, particiler, hatta sanat erbabı olan bestekâr ve 
icracılar harekete geçirilmiştir. Gayeye vasıl olmak için bütün kadro ve 
imkânlar seferber edilmiştir. 

"Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve 
zengin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca müessirdir, Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, 
yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır". 
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C. Harf İnkılâbının Hukuki ve Kanunî Olarak Gerçekleştirilmesi 

Atatürk'ün 1 Kasım günü irad ettiği nutuk sona erince, TBMM 
toplantısına ara verildi. Harf İnkılâbını gerçekleştirecek komisyon toplandı 
ve tasarıyı hazırladı. Meclis aynı gün tekrar toplanarak komisyonun 
hazırladığı metni kabul etti. Tarih: 1 Kasım 1928 Kanun Numarası: 3153. 

3 Kasım 1928 günü çıkan Resmî Gazete'de kanun metni yayınlandı. 1. 
Madde şu şekilde idi: 

Şimdiye kadar, Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine 
Latin esasından alınan ve kanuna ilişik cetvelde gösterilen harfler "Türk 
Harfleri" unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir. 

Tamamı, on bir madde olan kanunun diğer maddeleri, uygulamaya ait 
hükümlerdir. Bunlara göre, devlet dairelerinde bu harflerin uygulanması 
tarihi 1 Ocak 1929 gününü geçemiyordu. Yani iki aylık bir geçiş dönemi 
tespit edilmişti. Ancak, basılı evrakın ve benzerlerinin değiştirilmesi için 
Haziran 1929'a kadar bir süre veriliyordu. 

Gene 1 Ocak 1929'dan itibaren basılacak kitaplar için, Latin harfleri 
mecburiyeti konulmuştu. Yalnız, tutulacak zabıtlarda Haziran başına kadar 
eski harflerin kullanılmasına izin veriliyordu. Zira kâtiplerin yeni harfleri bu 
safhada süratli yazamayacakları göz önünde bulunduruluyordu. 

 
D. Yeni Türk Harfleri İle Türk Dili Arasındaki Bağlantı 

Atatürk, Türk Harf İnkılâbı ile Türk Dili'nin köklerinin ilmî ilkeler ile 
araştırılması konularını beraber mütalaa etmiştir. Meselâ yukarda 
zikrettiğimiz 9 Ağustos 1928'de Saray Burnu'nda halka yeni harfleri anlatan 
konuşmasından sonra, aynı yerde aynı akşam bir açıklama daha yaptı. 

Buna da gazinoda Arapça şarkılar okuyan Arap asıllı kadın bir 
sanatkâr sebep olmuştur diyebiliriz. Sanatı bir bütün olarak telakki eden ve 
sanatkâra saygı duyan Atatürk, şarkıyı tebrik etti. Başarılı olduğunu söyledi 
ve şunları ilâve etti. "Bu basit musiki benim Türklük hissiyatımın üzerinde 
artık tesir yapmıyor, yapamıyor!'' Atatürk devam etti: "Eskiden bunun bin 
misli mezbelelerde (süprüntülüklerde) gizli gizli içerek çeşitli mefsedetler 
(fesatlıklar) yapan mürâî (iki yüzlü) sahtekarlık vardı." 

Görüldüğü gibi, Atatürk, sanat, bilim, dil ve edebiyatı bir bütün olarak 
görmektedir. 2 Ocak 1930'da şunları söylüyordu: 

"Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve 
zengin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca müessirdir. Türk dili, 
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dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, 
yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır". 

 
Sonuç:  

Atatürk’ün İnkılâpları bir bütündür. Harf İnkılâbı da tamamlayıcı 
cüzdür. İdeoloji metoduna uygun olarak istismar edici, bir "Hassas Nokta" 
bulur. Oradan nüfuz eder, propagandasını yapar. "Hassas Nokta" tahrif 
edilmiş gerçektir. Tahrif etmeye kararlı insan veya grup kararlıdır. Yapmak, 
yaratmak zordur. Yıkmak kolaydır. İdeoloji harpten, lisana, dile geçti. Dili 
"sorun" haline getirdi. 

Türkçe, bugün fikrî bakımdan zayıflık göstermektedir. Bunun birçok 
sebepleri vardır. Türk Dilini anlaştırma adı altında yapılan faaliyet 
isabetsizdir. Bu davranışın fikrî ve ilmî hayatımızı nasıl kısırlaştırdığını 
görelim; kelime öldürerek nasıl bu hale düştüğümüzü müşahede edeceğiz. 
Prof. Geoffrey Lewis, 4 Mart 1988'de Hürriyet Gazetesi'nde diyor ki, 
"Osmanlıca’nın en billurlaştığı 19. Yüzyıl sonunda kelime hazinesi 120.000 
idi. Günümüzün Standard sözlüklerinde 30–40 bin kelime ya var, ya yoktur. 
Türkçe fukara bir lisan oldu. Kavramlar kelimelerle ifade edilir. Kelimeler 
azalınca düşünce faaliyeti de zayıflar. Vazife gibi bir kelime dururken görev 
niçin icat edilir. Çünkü "Mukaddes vazife" denir, ama kazara "mukaddes 
görev" derseniz tamlamanın tüm çağrışımları uçar gide. Bir de kutsal görev 
deniliyor. "Kutsal"ın dar anlamı "mukaddes"e yetişemiyor." 

Dilimizin nasıl zayıflatıldığına dair bariz bir örnek verecek olursak: 
Saygı, şeref, gurur, vakar, haysiyet, izzet-i nefis, kibir, itibar, tazim 
Fransızca "l'honneur'dan türeme Onur kelimesi. 

Düşünce kabiliyetinin nasıl zayıfladığına dair bir örnek daha verelim: 
Bakan kelimesindeki isabetsizlik gibi. Selçuklu devrinde vezir, hükümet 
başkanıdır. Kelime anlamı hamal demektir. Yani devletin, hükümetin 
mesuliyetini taşıyan hamal. Osmanlı Devleti'nde bu Vezir-i âzam oldu. 
Cumhuriyet devrinde Başvekil oldu. Buradaki vekil, reisicumhura vekâlet 
edip icraat yapan makam sahibidir. Bunda da mana olarak derinlik vardır. 
Ama 1945'te anayasanın sadeleştirmesinden sonra vekile bakan denildi. 
Bilindiği gibi bakan bir kimse görmez. Osmanlının son devrinde nazır 
vardır. Devlet işlerine nezaret eden anlamınadır. Görüldüğü gibi devlet 
işlerinin hamalı ile bakan arasında bir münasebet dahi yoktur. Bakmak, 
görmek bile değildir. 
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Nitekim uydurma kelime kullanan bazı yazarlar bile işin vehametini 
anlamışlar ve akılcı yolu tavsiye etmeye başlamışlardır. 7 Mart 1988 tarihli 
Güneş Gazetesi'nde Yusuf Çotuksöken adlı yazar "Dilimizden Yararlanmayı 
Bilmiyoruz" adlı makalesinde sadeleştirme uğruna kelime ve kavramların 
nasıl yanlış kullanıldığına dair örnekler verdikten sonra diyor ki, "Bugün 
aydın bir yazarın iyi bir Türkçe bilgisinin yanı sıra yabancı dil bilmesi de 
istenmektedir. Biz Osmanlıcayı da eklemeliyiz. Türk aydını, yazarı, 
sanatçısı, Osmanlı devrini canlandırma, ya da yeni Osmanlıca yaratmak gibi 
tehlikelerden uzak kalarak Osmanlı dili verimlerinden pek çok şey 
öğrenebilir". 

Bugün bir Fransız bir İngiliz, "lisanımızı öz İngilizce yapalım! Latince 
kelimeleri dilimizden atalım" dese, herhalde müşahede altına alınır. Bilindiği 
gibi bu iki milletin edebiyatlarının zenginliklerinin başlıca sebebi de her 
birinde 3–4 yüz biner kelime olmasıdır. 

"Söylev" adı altında "Nutuk"un sadeleştirilmiş yeni şeklinde de pek 
çok fahiş hatalar mevcuttur. Örnek olarak "Millet" "ulus" olarak 
değiştirilmiştir. Millet'in "ulus" olmadığı hakkında pek çok yazı yazıldı. 
Yine bu kitapta, sadeleştirici, devamlı olarak "Efendiler" "Baylar"a 
dönüştürmüştür. "Efendi" hem beyleri hem hanımları ifade eden bir hitap 
şeklidir. Efendiler hitabındaki derinlik, bugün ancak politik hayatta tezyif 
için kullanılan "bay"da mevcut değildir. Kaldı ki, Atatürk, Kastamonu 
nutkunda "Efendiler"den kast ettiği mananın, hanımefendiler ve beyefendiler 
olduğunu belirtir. Prensip olarak, özel isimler sadeleştirilmez. Metinde hem 
sadeleştirilmeye çalışılmış, hem de yanlışlıklar yapılmıştır. "Muhafaza-i 
Mukaddesat Cemiyeti"ni, "Kutsal Varlıkları Koruma Derneği" yapmak gibi. 
Kutsal ilahî olarak karşılanabilir, fakat asla "mukaddes" değildir. 

Biz işi uzatmamak için "Nutuk"un aslından rast gele bir sayfa açtık (s. 
364–365). Pek çok hata arasından bir ikisini arz ediyorum. Aslı: "Verilen 
notayı aynen lütfeder misiniz?" Sadeleştirilen: "Verilen notayı olduğu gibi 
gönderir misiniz?" (s.172) Aslı: "İsti'cal buyurmayınız". Yanlış olanı: "Tez 
canlılık göstermeyiniz" (s.172). Aslı: "İma", yanlış olanı: "dokundurma", 
(s.173). Aslı: "Bu ahvalde", yanlış olanı "Bu işlerde" (s.172). Aslı: "Ne 
murad ediyor?", yanlış olanı: "Ne demek istiyor" (s.173). Aslı: "Şüphe yok 
ki", yanlış olanı: "Elbette" (s.173). Bütün bu yanlış ve hataları aklı başında 
bir ortaokul talebesi bile görebilir 
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ATATÜRK VE TERİM DEVRİMİ 
 

Prof.Dr. Vecihe HATİBOĞLU∗ 

 

Eşsiz önder Atatürk'ün sessizce yürüttüğü bir devrim de terim 
devrimidir. 

Atatürk, daha 9 ağustos 1928'de, Sarayburnu Parkında, ünlü 
söyleviyle harf devrimini açıklarken şöyle diyordu: "Lisanımızı muhakkak 
anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle pek çabuk, mükemmel bir surette 
anlayacağız. Anladığımızın asarına yakın zamanda bütün kâinat şahit 
olacaktır. Ben buna kat'iyyen eminim; siz de emin olunuz". 

Gerçekten de, 10 yıl içinde Türk Dil Kurumu'nu kurmuş, 1932, 1934 
ve 1936 yılları yaz aylarında, üç büyük Di1 Kurultayını toplayarak, türlü 
aşama ve atılımlarla Türkçeyi ağdalı yabancı tamlama ve terimlerden 
kurtarmıştır. Sarayburnu Parkında açıkladığı düşüncelerinden on yıl sonra, 
1937–1938 ders yılı başında, bütün okullarda temizlenmiş, Türkçeleştirilmiş, 
anlaşılır duruma getirilmiş terimlerle öğrenime başlanmıştır. 

Bu on yıl içinde, dil devrimine paralel olarak yürütülen terim 
devriminin uygulanması şöyledir: 

Ulu Önder Atatürk, 1928'de uyguladığı harf devrimi yerleşmeğe 
başlayınca, 1932 yılı temmuz ayında, Türk Dil Kurumu'nu da kurduktan 
sonra, aynı yılın ağustos ayında Birinci Türk Di1 Kurultayı'nı Dolmabahçe 
Sarayı’nda toplamış, o zamanki Türk aydınlarının dilimiz üzerindeki 
düşüncelerini anlamak istemiştir. 

Atatürk'ün amacı, Sarayburnu Parkında söylediği gibi "Lisanımızı 
anlaşılır bir duruma getirmek", harf devrimiyle sağladığı "kolay okuma 
yazma" aşamasından sonra, "kolay anlaşılır öğrenilir bir dil" yaratmaktı. Ele 

                                                           
∗  DTCF Emekli Öğretim üyesi 



 32

aldığı bütün konularda olduğu gibi, dil konusuna da bir yön vermek için, 
önce dili incelemek, gideceği, gitmesi gerektiği yolu çizmek, bütün milletçe 
anlaşılır tek bir dil görüşünde birleşmek istiyordu. 

Kendisi, 1933'de görüşünü şöyle belirtmişti: 

"Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." 

Atatürk'ün bu sözündeki düşünceleri çok değerli olmakla birlikte, 
kullandığı Türkçe sözcüklerin de önemi büyüktür. Artık Osmanlıca 
sözcükleri bırakmış, 1928'deki "Lisanımızı muhakkak anlamak istiyoruz. " 
Tümcesi yerine " dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." 
Gibi hep Türkçe sözcüklerden kurulmuş tümcelerle düşüncelerini 
açıklamaya başlamıştır. Türk milleti varlığını ve topraklarını kurtarmak, 
bağımsız yaşamak için nasıl savaşmışsa, dilini de bağımsız, anlaşılır bir 
duruma getirmek için çalışmalı, savaşmalıdır. 

Dilin, milleti meydana getiren en önemli etken olduğunu Atatürk 
çoktan kavramıştı. Tarihte dillerini kaybetmiş ulusların kendilerinin de 
kaybolduğunu gösteren örnekler pek çoktu. 

Yüzyıllar boyunca yabancı dillerin baskısı altında ezilen Türk dili, 
kısırlaşmış, gelişemez olmuş, yabancı tamlama ve terimlerle anlaşılmaz bir 
duruma düşmüştü. 

Aslında, dil bir araçtır, ama herhangi bir araç sayılmaması gerekir. 
Genellikle dil için, "insanın iç âlemini, dış âleme bağlayan bir araç" tanımı 
yapılır. Böyle bir aracın kolay kullanılması, kolay anlaşılması, her türlü 
düşünce ve duyguyu kolaylıkla belirtmesi, her çağda, herkes tarafından 
aranan bir özellik olmuştur. Yalnız, insanlar düşünce ve duyguları 
bakımından, aldıkları kültüre sıkı sıkıya bağlı oldukları için, bu düşünce ve 
duyguları hangi yolla kazanmışlarsa, hemen o yolun aracına kolaylıkla 
başvurmak isterler. Herhangi bir konuda, yabancı dillerle öğrenim yapmış 
bir insan, konusuyla ilgili yabancı sözcükleri ve terimleri kullanmak 
eğilimindedir ve böylece bilerek veya bilmeyerek Türk diline yığınlarca 
yabancı sözcük ve terim getirmiş olur. 

İşte, Ulu Önder Atatürk, Türk ulusunun dönem dönem bağlı veya ilgili 
olduğu çeşitli kültürlerin etkisiyle, aldığı yabancı sözcükleri ve terimleri 
atarak, Türk dilinin kendi öz benliğine kavuşmasını, ölümsüzlüğe ulaşmasını 
istiyordu. 
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Atatürk her konuda yapacağı toplantıdan önce, o konu ile ilgili yerli 
ve yabancı bilimsel kaynakları inceler, sağlam bir kanıya ulaşır, bir de 
başkalarını dinlemek üzere aydınları toplantılara, kurultaylara çağırır, 
edindiği kanıyı görüşür, açıktan başkalarıyla tartışarak, durumu kontrol eder 
ve sağlam bir sonuca varırdı. 

Türk dili konusunda da yapılan incelemelere göre, milâttan sonra, 
VIII. yüzyıldaki, Orhun anıtlarında kullanılan Türkçe, temiz, sağlam bir 
Türkçe idi. Fakat VIII. yüzyıldan sonra X. yüzyıla kadar Uygur Türklerinin, 
Budist kültürü ile ilişki kurmaları ve Budist olmaları, Türkçe’yi, Sanskrit 
sözcükleri ve terimleriyle doldurmuştu. İlk kez Türkçe, o dönemde, büyük 
ölçüde, yabancı sözcüklerin akınına uğramış oldu. Onuncu yüzyıldan sonra 
Türkler Müslüman olunca, bu kez, İslâm kültürünün etkisiyle, Arap ve Fars 
sözcükleri ve terimleri Türkçe’yi bir kenara itti, pek çok Türkçe sözcük ve 
terim, kullanılmaz oldu, unutuldu, yerini Arapça ve Farsça sözcükler ve 
terimler aldı 

Atatürk önce "Dil Encümeni", sonra "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" 
adını verdiği Kurum'un adını bütünüyle Türkçeleştirmiştir. 

XVIII. Yüzyıldan başlayarak, bilinçli bir tutumla Batıya yönelmek 
gerekince, Arapça, Farsça sözcüklerden başka Fransızca sözcükler de 
Türkçe’ye girmeye başladı. 

İşte Ulu Önder Atatürk, eşsiz dehası ile Türkçe’nin bu durumunu ele 
almak, bu gidişe bir son vermek, dilimizin gelecekte tutacağı yolu çizmek 
istiyordu. Bu amaçla 1932, 1934, 1936 yıllarında üç büyük "Türk Dili 
Kurultayı" topladı, 1932'deki Birinci Türk Dili Kurultayı'ndan sonra, 
1933'te, Celâl Sahir Erozan'ın başkanlığında, "Lügat-Istılah Kolu" kurulmuş, 
terimler, ilgili oldukları bilim dallarına göre ele alınarak, on altı bölüme 
ayrılmıştı. 

1934'te toplanan ikinci Türk Dili Kurultayı'nda terimlerin çokluğu, 
yaygınlığı göz önünde tutularak, terim (ıstılah) kolu, sözlük (lügat) kolundan 
ayrılmış, derlenen yabancı terimler, Türkçe karşılıklarının bulunması, 
eksiklerinin tamamlanması için, öğretmenlere, uzmanlara, profesörlere 
gönderilmiş, düşünceleri istenmiştir. 

1936'da toplanan Üçüncü Türk Dili Kurultayı'ndan sonra terim 
devriminde başlıca iki ilke ortaya atılmıştır, 

İlk ve ortaokulların ders programlarındaki terimleri Türkçeleştirmek-
teki amaç, Türk çocuğunun derslerini kolaylıkla anlayıp öğrenmesidir. 
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Bunun için: 
A. Kökü kültür dünyasında ortak olan "elektrik, dinamo, metre, gram" 

gibi terimleri olduğu gibi almak, 
B. Bunların dışındaki terimlerin, elden geldiğince, Türk çocuğunun 

kolayca anlaması için konuştuğu, bildiği Türkçe’nin köklerinden, 
Türkçe eklerle türetilmesini sağlamak. 

Atatürk ve Dil Kurumu bu amaçlarla, Üçüncü Türk Dili 
Kurultayı'ndan beş ay sonra, 1937 yılının şubat ayında yayımlanan Türk Dili 
(Belleten, sayı 21–22) dergisinin 2. sayfasında şöyle bir haber yaymışlardır: 
“…Hâlâ üzerinde çalışmalar başlamış olan ilk ve orta öğretim ders kitapları 
terimlerinin listeleri, Belletende, hem kendilerini tanıtmak, hem de ilgili 
öğretmenlerle, ders kitapları yazanların düşüncelerini aksettirmek için, 
değerli bir yer alacaktır". diyerek terim işinin önemle ele alındığı 
belirtilmiştir. 

Atatürk, matematiği iyi bildiği ve sevdiği için, terim devrimine mate-
matikten başlamıştır, denebilir. Çünkü Türk Dili (Belleten)'nin Şubat 1937 
tarihli yayınından bir ay sonra, Atatürk, "tcyb" ve "teceyb"in Türkçe 
karşılıklarının bulunması için, 29 Mart 1937 tarihli Ulus gazetesine ilân 
verdirerek bir yarışma açtırmıştır. 

Nihayet, hazırlanan bütün terimler, Türk Dili (Belleten) dergisinin 
Ekim 1937 tarihli sayısında yer almıştır. Terimler, Türkçe-Osmanlıca, 
Osmanlıca-Türkçe, Fransızca-Türkçe olmak üzere, sıralanmış ve ön sırayı 
matematik terimleri almıştır. 

Yarışmayı kazanan yazı Ulus gazetesinin 3 Nisan 1937 tarihli 
sayısında yayımlanmıştır. Aynı yazı olduğu gibi Türk Dili'nin (Belleten) 
İlkteşrin 1937 sayısının 140. sayfasında da yer almıştır. 

Aynı derginin 19'uncu sayfasında "Terim Çalışmalarının İlk Verim-
leri" başlığı altında şöyle denilmektedir: "Matematik, Fizik, Kimya, 
Mekanik, Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Jeoloji terimleri deneme olarak 
ortaya, konuldu". 

Bu arada, yazarı belli olmayan Geometri• adlı, küçük boyda, 48 
sayfalık bir kitap yayımlanmıştır (İstanbul 1937, Devlet Basımevi). Türk Dil 
Kurumu kütüphanesinde (Fil, A /3555 numarada kayıtlı) bulunan bu küçük 
kitapta geometri sorunları, çizgilerle, şekillerle ve özellikle yeni terimlerle 
anlatılmıştır. 
                                                           
• S. A. Terzioğlu, "Atatürk'ün Geometri Kitaabı", Cumhuıiyet gazetesi, 15 haziran 1971. 
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Atatürk terim çalışmalarının ülkedeki etkisini öğrenmek için, 1937 yılı 
sonbaharında, Sivas'a giderek, vaktiyle Sivas Kongresini topladığı lise 
binasında, 9. sınıfın geometri dersine girmiştir. Atatürk, derslerde izlenen 
matematik kitabını istemiş, ağdalı terimlerle dolu eski kitap kendisine 
verilmiştir. Atatürk, "Bu anlaşılmaz terimlerle, talebelere bilgi verilemez." 
diyerek kitabı yırtıp atmıştır. Bu olaydan sonra, Atatürk tahta başına geçmiş; 
"dıh" yerine "kenar", "müselles" yerine "üçgen", "müselles mütesaviyüladla" 
yerine "eşkenarlı üçgen, "zaviye" yerine "açı" diyerek ünlü "Pisagor" 
davasını öğrencilere anlatmıştır. 

Aynı inceleme gezisinde bulunan Kültür Bakanı Saffet Arıkan'a 
dönerek, bütün okul kitaplarının yeni terimlerle, hemen, yeniden yazılması 
emrini vermiş ve iki ay içinde Türkçeleştirilmiş terimlerle hazırlanmış olan 
kitaplar bütün okullara Kültür Bakanlığınca gönderilmiştir. Nitekim 1938 
yılında yayımlanan, Türk Dili (Belleten) dergisinin (sayı 31–32) Ekim 
(ilkteşrin) nüshasının 25'inci sayfasında şöyle denilmektedir: 

"Yazı ve konuşma dillerinin elden geldiği kadar birbirine 
yaklaştırılması ve yazılarımızın halkça kolaylıkla anlaşılması yolundaki 
çalışmalar daha ileri götürülerek, ilk ve orta öğretimden kitaplarındaki 
terimlerin karşılıkları da ortaya konmağa başlamış, geçen ders yılında 
bunlardan matematik, fizik, mekanik, kimya, biyoloji, zooloji, botanik, 
jeoloji derslerine ait dört binden fazla terim karşılıkları bütün öğretmenlerle 
ders kitabı yazanlara broşür halinde dağıtılarak düşünceleri sorulduğu ve 
önümüzdeki ders yılı kitaplarına bu terimler geçirildiği gibi, yeni ders yılı 
için de coğrafya, kozmoğrafya, tarih, etnografya, filozofi ve psikoloji, 
edebiyat, hukuk terimleri karşılıklarının da hazırlanmakta bulunmuş olduğu 
bildirilmektedir.” 

Ayrıca, Kültür Bakam Saffet Arıkan’ın okul kitaplarındaki terimlerle 
ilgili çeşitli genelgeleri zaman zaman yayımlanmıştır (bkz. Türk Dili, Şubat 
1938, s. 34). 

Böylece, Türk çocukları, okullarda "aded-i silsile-i alelvilâ", "aded-i 
gayri muntak", "adele-i murabba-i münharife", "adele-i tev'emiye-î sakiye", 
"cereyan-ı galvani", "esmak-i azmiye" demekten kurtulmuştur. 

Atatürk'ün ömrünün sonlarında başardığı terim devrimi, uzun yıllar 
boyunca inceleyerek, yorularak ortaya koyduğu dil devriminin belli başlı bir 
ürünüdür ve dil devrimi üzerinde yıllardan beri sürdürülen bütün ters 
yorumları önleyecek güçtedir. 
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ATATÜRK VE TÜRK DİLİ 
 

Öğr. Gör. Nevzat DAĞLI∗ 

 

Türk ulusunun Kurtuluş Savaşına önderlik eden Atatürk, kurtuluşun 
yalnızca düşmanları yurttan söküp atmakla gerçekleşemeyeceğini biliyordu. 
Gerçek kurtuluş Türk ulusunun tam bağımsızlığındaydı. Tam bağımsızlık 
ise; duygu, düşünce, dil yönünden de bir ulusun başka ulusların etki 
alanından çıkmasıyla gerçekleşebilirdi. 

Elbette, yüzyılların birikimini bir anda değiştirmek kolay bir iş 
değildi. Yanlışla doğruyu birbirinden ayırmak, yeni bir aydınlanma 
döneminin yaşanmasıyla gerçekleşecekti. Aydınlanma, duygu ve 
düşüncelerde özümüze bağlı kalarak çağdaşlaşma demekti. 

Özümüze bağlı kalmak, ulusal birliğimizi korumak, toplumsal yapı-
mızı oluşturan kurumları boyunduruktan kurtarmak demektir. Toplumsal 
yapımızı oluşturan en önemli kurumlardan biri de dilimizdir. Emin 
Özdemir'in belirttiği gibi, "Dil, bir toplumun ulusal benliğim biçimlendirir, 
düşünce ve duygu yaşamına yön verir" (Özdemir, s. 36). Bir toplumu 
değiştirmek, o toplumu kişi ve ayrıcalıklı kümelerin boyunduruğundan 
kurtarmak için, önce o toplumun dilini boyunduruktan kurtarmak gerekir. 
Atatürk bu konuda şöyle diyor (İmer, s. 182): 

"Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin 
olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en 
zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla (bilinçli olarak) işlensin. Ülkesini, 
yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır." 

Atatürk, her zaman bilimin yol göstericiliğinde yürüyen bir devlet 
adamıdır. Bu nedenle dil konusunda da bilimin önderliği temel çıkış noktası 
olmuştur. Türk Dil Kurumu'nun kurulması bunun en güzel örneklerinden 
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biridir. Türk Dil Kurumu'nun örgüt yapısı, çalışmaları ile yakından 
ilgilenmiş, çalışanları özendirmek için her türlü desteği sağlamıştır. Türk 
dilinin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması için bilimsel 
çalışmalar yapan Türk Dil Kurumu da, Atatürk'ün güvenini kazanmıştır. 
Atatürk bu konudaki düşüncelerini şöyle açıklar (İmer, s. 184): 

“Türk Tarih ve Dil Kurumlarının Türk millî varlığını aydınlatan çok 
kıymetli ve önemli birer ilim kurumu mahiyetini aldığını görmek, hepimizi 
sevindirici bir hadisedir (olaydır).” 

Dil Kurumunun çalışmalarını yakından izleyen Atatürk, sık sık 
mektuplarla, telgraflarla, verdiği söylevlerle Kurum çalışmalarını 
desteklemiştir. Bunlardan birkaç örneği şöyle sıralayabiliriz (Deligönül, s. 
28–34, Özerdim, s. 154-158): 

"Türk Dili Araştırma Kurumu Genel Sekreterliği'ne, Türk Dili 
Araştırma Kurumu'nun üç yıl içinde yaptığı işler çok büyüktür. Kurum 
içinde çalışan arkadaşlar bununla öğünebilirler. Kurumunuzu kutlar, tam 
başarılar dilerim" (12 Temmuz 1935). "Birçok Avrupalı bilginlerin 
katılmasıyla toplanan son Dil Kurultayı'nın ışıklı sonuçlarını kendim, 
gözlerimle görmüş olmakla çok mutluyum" (l Kasım 1936). 

"Türk Tarih ve Dil Kurumlarının çalışmaları övgüye yaraşık değer ve 
nitelik göstermektedir. (...) Dil Kurumu en güzel ve verimli bir iş olarak, 
türlü bilimlere ilişkin Türkçe terimleri saptamış ve böylece dilimiz yabancı 
dillerin etkisinden kurtulma yolunda köklü adımını atmıştır. 

Bu yıl okullarımızda öğretimin Türkçe terimlerle yazılmış kitaplarla 
başlamış olmasını kültür yaşamımız için önemli bir olay olarak belirtmek 
isterim, (l Kasım 1938). 

Gençliğin çabalarını öğerken de şöyle diyor: 

"Ulusal ülküye ulaştıran öz dil yolunda durmadan şaşmaz büyük 
adımlarla yürümeye verdiğiniz değerden dolayı sizi överim. Yürekten 
sevgiler, çocuklarım" (27.3.1933). 

Ve gençlerden şunu istiyor (Borak, s. 353): 

"Milli Türk Talebe Birleştirme Heyetine, 

Dilimiz çok zengindir, güzeldir. Bunu ortaya çıkaracaklar sizin gibi 
duygusu derin, yorulmaz, Türk gençleridir. Türkçemizi günün en ileri bilgi 
dili yapmak değerli araştırmacılarımızdan beklenir. Sizlere uğurlar dilerim" 
(30.8.1932). 
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Bu konuda devlet desteğinin de gerekliliğine inanan Atatürk, 

"Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine 
kavuşması için, bütün devlet örgütümüzün, dikkatli, ilgili olmasını isteriz" 
demiştir (l Kasım 1932). 

Atatürk Türk diline hizmet veren bilim adamlarını da desteklemiştir. 
26 Nisan 1922 tarihinde, Basın ve Haberleşme Yüksek Müdürlüğüne 
TBMM Başkanı ve Başkomutan imzasıyla yazdığı yazıda, bu konudaki 
yaklaşımı açık seçik ortaya çıkmaktadır. (Deligönül, s. 27): 

"Basın ve Haberleşme Yüksek Müdürlüğüne, 

Bay Samih Rifat ile Veled Çelebi'nin, ulusun bilim ve kültürü 
bakımından pek değerli çalışmalarda bulundukları yüksek kişiliklerinizce 
bilinmektedir. Özellikle ulusun ve bütün Türklüğün gereksindiği köklü bir 
Türkçe sözlük oluşturmakla uğraşmaktadırlar. Bu konuda gerekli gördükleri 
kimi kitapların Avrupa'dan getirtilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Kendilerinden, sözü edilen kitapların hemen listesini istemenizi ve 
ısmarlama buyruğunda bulunmanızı dilerim. Bu konu için harcanacak parayı 
ben sağlayacağım, efendim." 

Ayrıca, Afet İnan'a yazdığı mektuplarda da bu desteği ve ilgisi tüm 
açıklığı ile görülmektedir (Deligönül, s, 31) : 

“Ben, bildiğin gibi, dil ile uğraşıyorum. Sen giderken basılmış olan ilk 
kitapçığı düzelttirip değiştirerek yeniden bastırttım. Bunun bir de ufak 
özetini (bir) kitapçık biçiminde bütün Ulus (gazetesi) okurlarına dağıttılar. 
Sen de almış olacaksın. Bunlardan sana yeniden beşer tane gönderiyorum. 
Bunlarla birlikte şimdiye değin kuramın uygulaması olmak üzere Ulus'a 
yazdığım yazıların da kesiklerini (kupürlerini) toplu olarak gönderiyorum. 
Daha basılmamış olanların örnekleri de birliktedir. Buna ilişkin arada 
çıkacak kimi arkadaşların yazıları da özgün olacaktır. Bunları izleyecek olan 
yazıları sen toplar ve hepsini incelersin. Bence Güneş Dil Kuramı tutmuştur. 
Hint-Avrupa dillerine de uygulanabilir. Sen kendin, gönderdiğim uygulama 
notlarıyla kuramı kavramaya çalış. Anlaşılmayan yerleri sor, açıklayayım. 
Ondan sonra belki dil bilim profesörünle birlikte inceler ve eleştirir, onun da 
görüşünü bana bildirirsin. Kısaltılmış dediğim kitapçığı senin için 
Fransızcaya çevirtiyorum, göndereceğim. 

Biz yemek odasında her gece dilcilerle tahta başında dil uygulaması 
yapıyoruz, ben gündüzleri buna hazırlanıyorum (...)" (1936). 



 39

Atatürk Türk diline neden bu kadar önem vermekteydi? Afet İnan'a 
yazdığı mektubun sonunda da değindiği gibi, neden gecesini gündüzüne 
katarak dil ile uğraşıyordu? Bu sorunun yanıtını Emin Özdemir veriyor 
(Özdemir, s. 38): "Devrimcilik gibi, halkçılık da dil devriminin yapılmasını 
gerektiriyordu. Bunun nedeni açıktır. Halkçılık, bireyler arasında hiçbir 
ayrıcalık kabul etmemektedir. Ne var ki Cumhuriyet dönemine değin halkla 
aydınlar arasında büyük bir uçurum açılmıştı. Bu uçurum, kendini daha çok 
dilde göstermişti. Aydınların diliyle halkın dili birbirinden ayrılmıştı. 
Aydınların dili devletin dili demekti. Bu (...) Arapça ve Farsça ile yüklü 
melez bir dildi. Halkın anlamadığı, konuşmadığı bir dildi. Öğretim dili 
halkın diline, Türkçeye dayalı değildi. Bu yüzden halk yığınları eğitim ve 
öğretimden payını alamamıştı. Nitekim Tanzimatla birlikte başlayan halkı 
eğitme çabalan verimli olmamıştı. Okur-yazar oranı oldukça düşüktü." 

Çağının koşullarını çok iyi değerlendiren Atatürk, geçmişten ders 
alarak geleceği hazırlama ustasıydı. Hiçbir konuda işi rastlantılara bırakmak 
istemiyordu. Kesinlikle biliyordu ki, Türk Ulusu için Dil devrimi gereklidir 
ve gecikmeden yapılmalıdır. 

Bugün duygu ve düşüncelerimizi anamızdan öğrendiğimiz, yani ana 
dilimizle anlatabiliyorsak bunu Atatürk'e borçluyuz. Yüzyıllar önce 
Karamanoğlu Mehmet Bey'in gördüğü gerçeği değerlendiren büyük devlet 
adamı, bir ulusun kendi varlığını korumasının temel koşulu olarak, dil 
bağımsızlığını öngörüyordu. 
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ATATÜRKÇÜLÜKTE DİL 
 

Prof. Dr. Şerafettin TURAN∗ 

 

12 Temmuz, Atatürk’ün Türk Dil Kurumunu kurarak Türkçenin 
özleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve güzelleştirilmesi yolunda etkin bir 
çalışma dönemini başlatmasının yıl dönümü. Son yıllarda her türdeki 
törensel toplantıların Atatürk ilke ve inkılâplarının ışığı altında açılması yeni 
bir moda oluşturduğuna göre, bizim de 12 Temmuzun bu 56. yıl dönümünde 
dil devrimini, ya da dil sorununu Atatürk’ün kendi söz ve eylemleri ile 
irdelememizde yarar olsa gerekir. 

Bir topluluğun “cemaat” ve “ümmet” anlayışından kurtulup “ulus” 
niteliğini kazanabilmesi için kültür ve ülkü birliği zorunlu olup bunun da dil 
birliği sağlanmadan kolaylıkla, gerçekleşmesine pek olanak yoktur. Bunu 
vurgulamak isteyen Atatürk, “Ulus, dil, kültür ve ülkü birliği ile biri birine 
bağlı vatandaşların oluşturdukları siyasal ve sosyal topluluktur” demiştir. 
Bunun doğal bir sonucu olarak Atatürkçü ulusçuluk anlayışında dil çok 
önemli bir etken olarak belirir. “Türk demek dil demektir. Ulusallığın en 
belirgin özelliklerinden birisi dildir. Türk ulusundanım diyen insanlar, her 
şeyden önce ve ne olursa olsun Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan 
bir insan, Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını öne sürerse buna inanmak 
doğru olmaz” sözleri onun dile verdiği değerin en büyük kanıtı değil midir?” 

Türk kültürüne bağlılık, ancak öz dile, Türkçeye önem vermekle 
ölçülebildiği için Atatürk’ün kültür kavramında dil başlı başına bir değer 
taşır. Bu yüzden de onun kültür alanındaki çalışmalarında dil sorunu, tarihle 
birlikte ön sıraları almıştır. 1934’te kendisi bunu şöyle belirtiyordu: 

“Kültür işlerimiz üzerine ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. 
Bu işlerin başında da, Türk tarihini doğru temelleri üstüne kurmak, öz Türk 
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diline değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu 
söylemeliyim”. 

Ne var ki, dilin ulusal hayata ve kültürel etkinliklerde kendisinden 
beklenen işlevi yerine getirebilmesi için, konuşulan ve yazılan dilin en 
azından toplumun büyük çoğunluğunca anlaşılması ve kullanılması gerekir. 
Oysa yüzyılların ötesinden gelen etkenlerle Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde dil, biri halkın, kırsal kesimlerdeki büyük çoğunluğun konuştuğu 
“reaya dili Türkçe”, öteki okur-yazar sayılanların ve yönetici sınıfın 
kullandığı “Osmanlıca” diye ikiye ayrılmış ve bunlar arasındaki başkalık 
giderek bir uçuruma dönüşmüştü. Aşık Kamil: unuttum, bildiğim Türkçe 
lisanı. Arabi, Farisi sohbet ederken diye bu çelişkiyi belirtirken, Ziya Paşa da 
Osmanlıcanın anlaşılmazlığını şöyle dile getiriyordu: 

“Garibi şu ki böyle anlaşılmayacak ibare yazabilmek, hüsn-i 
kitabetten (güzel yazmadan) addolunuyor. Mesela Maliye aklamını 
(bürolarını), Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) ve Meclis-i ‘yi dolaşıp nihayet 
emirname-i sami (başbakanlık emri) yazılmak icabettirmiş, tımar ve aşar 
maddesine dair mufassal bir mektub-ı sadaretpenahı (başbakanlık yazısı), ki 
iki üç yüz satır sözdür, bu yolda melekesi olan en maruf zatın (en ünlü 
kimsenin) eline verilsin okutulsun, hitamında (bittiğinde) ‘Şu okuduğunuz 
maddeyi lisanen takrir ediniz’ (sözle anlatınız) denilsin; o vakit kitabetimiz 
ne kitabet (yazım) ve katibimiz ne katiptir, meydana çıkar”. 

Durum böylece sürüp giderken, ulusçuluk akımının da etkisiyle 
imparatorluğun parçalanmasının hızlandığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
filizlenmeğe başlayan bir dil bilinci, Osmanlıca’nın artık büyük bir sorun 
haline geldiği gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bu da giderek Türkçe’nin yabancı 
dillerin kurallarından arıtılıp sadeleştirilmesi çalışmalarını doğurmuştu. 

İşte Mustafa Kemal, Türkçecilik akımını da içeren bu dil tartışmaları 
içerisinde büyümüştü. Kurtuluş savaşı ile ulusal yeni bir devlet kurduğunda 
da ulus, ulusçuluk ve bağımsızlık anlayışlarının bir gereği olarak dil 
sorununu da ele almak ve belirli bir amaç doğrultusunda yeni bir atılıma 
girişmek zorunluluğunu duymuştu. Bu, Atatürkçü devrimin dil alanına da 
yansıması demekti. Devriminin öteki alanlarında olduğu gibi Türkçe’nin 
ulusal dil haline getirilmesi yolundaki atılıma da uzunca bir hazırlık 
döneminden sonra geçilmişti. Arapça öğretim yapılan medreselerin 
kapatılması, ekonomik kuruluşlarda Türkçenin kullanılmasını zorunlu kılan 
bir yasanın çıkartılması, ibadette Türkçe’ye yönelinip ezanın ve hutbe’nin 
Türkçe okunması gibi önemli girişimler arasında dilde yenilenmeye giden 
yokla en büyük aşama, kuşkusuz ki 1928’de yeni Türk abecesinin kabulü 
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olmuştu. Bu ön hazırlıklardan sonra 1930’da Atatürk, “Ülkesini, yüksek 
bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır” diye, dil çalışmalarının amacını açıkça 
belirtmişti. 

Saptanan bu amaca ulaşılabilmesi için, yeni bir programa ve yeni bir 
örgütlenmeye gerek vardı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan Dil 
Encümeninden olumlu sonuç alınmadığı ve bir devlet dairesine dönüşmesi 
kaçınılmaz olacak bir akademinin yararlı olamayacağı görüşünden hareketle, 
özel ve özerk bir kuruluşta karar kılınmış ve bir yıl önce kurulan Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyetine koşut olarak 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti oluşturulmuştur. 

Atatürk, ölümüne değin kurdurduğu bu derneğin koruyucu 
başkanlığını yapmış ve dil çalışmalarına doğrudan doğruya katılarak yeni 
terim ve sözcüklerin türetilmesine Öncülük yapmıştı. Bununla da 
yetinmeyerek 1936’da adı Türk Dil Kurumu olarak değiştirilen bu özel 
kuruluşun siyasal baskılardan uzak kalıp özerklik içerisinde çalışmalarını 
sürdürebilmesi için düzenlediği vasiyetnamesi ile kendi mal varlığından bir 
kısmını bağışlamıştı. 

Ama Atatürk kendisinden 45 yıl sonra çabalarının ve 
vasiyetnamesinin göz ardı edilerek bin bir özenle kurduğu Türk Tarih 
Kurumu ile Türk Dil Kurumunun varlıklarına son verilip birer devlet 
dairesine dönüştürüleceğini ve kendisinin de bu kuruluşlara alınacak “Şeref 
Üyeleri” arasına sokulacağını herhalde düşünememişti 

17 Ağustos l983’te yürürlüğe giren 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Kanunu, dernekler yasasına göre çalışan Türk Dil 
Kurumunu “yeniden düzenleme” yoluyla bir kamu kuruluşuna dönüştür-
müştü. 

Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu, 51 yıl 3 ay, 7 gün süren 
özerklik çatısı altında ve yalnız dil bilginlerinin değil, sanatçıların, aydınların 
ve halkın büyük kesiminin katkılarıyla Türkçe’nin özlemesi ve çağdaş kültür 
ve tekniğin ortaya çıkardığı kavramları karşılayacak bir içeriğe, zenginliğe 
kavuşması yolunda çok büyük aşamalara ulaşmıştı. Yayımlanan 646 yapıt ve 
32 yıl boyunca düzenli olarak çıkartılan Türk Dili dergisi, düzenlenen 
bilimsel kurultaylar ve bütün bunların ötesinde Türkçeyi önemseyen yeni 
kuşakların yetişmesi alınan yolun somut kanıtlarıdır. 

Bugünkü duruma gelince, aradan geçen 5 yıla yakın süre içinde yeni 
TDK’nin sessizliğe gömüldüğü ve kimi kuruluşlar neye dayanılarak 
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düzenledikleri anlaşılmayan listelerle “devrim” ve “ulus” sözcükleri başta 
olmak üzere bazı sözcüklere Abdülhamit sansürünü getirirlerken, durumu 
perde arkasından seyre dalmış görünmektedir. 

Gerçekten de büyük umutlarla devletleştirilen bugünkü TDK’nin bazı 
yeni basılar dışında genellikle başkanının görüşlerini sergileyen kimi 
yayınlar yapabildiği görülmektedir. Bunlardan ilki “Sözlük” kavramıyla 
bağdaşamayan ve Servet-i Fünun Osmanlıcasını geri getirmeye yönelik 
Anayasa Sözlüğü, ikincisi de, düzenleyenler arasında bile görüş birliği 
sağlanamadığını gösteren İmla Kılavuzu’dur. 

Olup bitenler, devlet dairesi niteliğindeki bir dil kuruluşunun beklenen 
etkinliği gösteremeyeceğini çok açık bir biçimde gözler önüne sermiş 
bulunmaktadır. Bundan 137 yıl önce Fransız Akademisine özenilerek 
kurulan Encümen-i Daniş böyle olmamış mıydı? 0 başarısızlığı kuruluşta 
etkin bir görev üstlenen Cevdet Paşa şöyle dile getirmişti: 

“Encümen-i Daniş azasının birçok hatır için intihab olunmuş zatlar 
olduğu cihetle Encümen ‘in teşkilinden me’mul (umulan) faide husule 
gelmedi ve bi’l-fiil işe yarayacak azaya tevzi olunan telifat (üyelerin 
yazmaları istenen yapıtlar) içinde, hisse-i fakire isabet eden (bana düşen) 
Tarih-i Cevdet ‘ten başka eser görülmedi”. 

Çünkü dil bilgini olmak dili özleştirme ve zenginleştirme çabalarında 
tek başına yeterli olamamaktadır. Bu gerçek daha Atatürk hayatta iken 
anlaşılmıştı. Onun önderliğinde yapılan III. Dil Kurultayında dönemin 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan bunu şöyle dile getirmişti: 

“Türk Dil Kurumu, kimi bağnaz dilciler gibi, yalnızca bir alana 
saplanıp kalınarak, yalnız koyu Türkolog olmak düşüncesinde değildir.” 

Aradan geçen yıllar bu değerlendirmenin ne kadar yerinde olduğunu 
göstermektedir. Atatürkçülükten söz ederken Türkçeyi “Türk - İslam 
Sentezi” parolası ile yeniden yabancı dillerin boyunduruğu altına sokmak 
için değil, ona tam bağımsızlığını sağlamak için çalışmak gerekmektedir. 12 
Temmuz ruhuna bağlı kalanlar her zaman olduğu gibi bugün de bu yoldaki 
çabalarını sürdüreceklerdir. 
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ATATÜRK'ÜN ÇEVRESİNDEKİ DİLCİLER VE 
KÜLTÜR ADAMLARI 

 

Prof. Dr. Hazma ZÜLFİKAR∗ 

 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, her 
konuda olduğu gibi Türk dili ve Türk kültürü üzerinde de çevresindeki 
kimselerle düşünce alış verişinde bulunmayı kendisine ilke edinmiştir. Çok 
okuyan, okuduğu kitaplardan notlar çıkaran, her konuda hazırlıklı olmaya 
çalışan, basını takip eden, bu büyük devlet adamı, bilgisine güvendiği 
kimselerin düşüncelerine önem vermiş, onları yanında bulundurmuş ve 
kendilerini dinlemiştir. Afet İnan, Falih Rıfkı Atay, İbrahim Necmi Dilmen, 
Abdülkadir İnan, Samih Rifat, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, A. Cevat Emre, Velet Çelebi İzbudak, Halit Ziya Uşaklıgil, 
İbrahim Alâettin Gövsa, Hasan Reşit Tankut, Ruşen Eşref Ünaydın, Hulusi 
Özden, Hamit Zübeyr Koşay, Besim Atalay, Ziya Gökalp, Halide Edip 
Adıvar, İsmail Habip Sevük gibi kimseler bunlardan bazılarıdır. 

Yakınında bulunan bu şahsiyetlerin yazdıkları hatıralarda onun 
çevresindekileri dinleme, onlarla bir konuda tartışma, bir düşünceyi 
olgunlaştırma ve ona göre hareket etme özelliğinin bulunduğunu 
görmekteyiz. Atatürk'e göre tartışılacak ve olgunlaştırılacak her konunun 
uygulamaya konulmasının bir sırası vardır. Türkiye Cumhuriyetinin 
temellerini atarken her adım sırasıyla atılacak, yapılacak işler birbirini 
bütünleyecektir. Onun bu özelliğini anlatan şu örneğe bakalım. 1920'li 
yıllarda özellikle Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Lâtin harflerine dayalı 
Türk alfabesi sıkça dile getirilen ve basında yer alan bir meseledir. Hüseyin 
Cahit'in "Siz ki inkılâpların yaratıcısısınız, millete Lâtin harflerini kabul 
ettiriniz" şeklindeki teklifine karşılık Atatürk ret cevabı vermiştir. Falih Rıfkı 
Atay, Türk Dili dergisinde konu ilgili olarak Atatürk'ün açıklamasını şöyle 
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veriyor. "Hüseyin Cahit bana vakitsiz bir iş yaptırmak istiyordu. Yazı 
İnkılâbının zamanı henüz gelmemişti." 

Atatürk, çevresinde görmek istediği kimselerle yakından ilgilenmiş, 
onları hoş tutmaya çalışmış gerektiğinde onları evlerinde bile ziyaret 
etmiştir. El-İdrak Haşiyesi, Türkçeden Türkçeye Lügat (Basılmamış 12 cilt) 
adlı eserleri ve Türk Dil Kurumunda ölünceye kadar yaptığı hizmetleriyle 
kendisini tanıdığımız Velet Çelebi İzbudak'tan bir hatıra ile Atatürk'ün bir 
başka özelliğini göstermeye çalışalım. 

"Ulu önder Atatürk Şapka İnkılâbı sırasında, Kastamonu'da yaptığı 
konuşmalarından sonra trenle Ankara'ya döner. İstasyonda kendisini 
karşılayanların arasında Velet Çelebi de bulunmaktadır. Atatürk, 
kalabalığın arasındaki Velet Çelebi'yi başında sarıkla görür, yaverlerinden 
biriyle Çelebi'nin sarığını çıkarmasını söyletir. İstasyondaki bu olaydan 
sonra, ertesi sabah çok erken saatlerde Atatürk, Velet Çelebi'nin o zamanlar 
ikamet ettiği Çankaya'daki evine gelir. Bu olayın devamını Çelebi'nin 
ağzından dinleyelim: "Dünkü istasyondaki karşılama merasiminde bana 
şapka giymemi ima etmesinden sonra Atatürk, sabahın erken saatlerinde 
evimize geldi... Sabahın erken saatlerinde anî olarak evime yapmış oldukları 
bu ziyaret karşısında eşim de ben de şaşırdık. Bize şeref vermelerini sevinçle 
karşıladık. Kendilerine kahve ikram ettik. Bu sırada Kastamonu'daki Şapka 
İnkılâbı ile ilgili olarak yaptığı konuşmadan bahsettiler. 'Beni dün 
karşılarken efendi Hazretlerini sakın gücendirmiş olmayayım' dediler". 

Bilindiği gibi Velet Çelebi, (1869–1953) yirmi yıl milletvekili olarak 
görev yapmış ve ölünceye kadar Türk Dil Kurumunda üye olarak bulunmuş 
sözlük çalışmalarına katılmıştır. 

Ömrünün büyük bir bölümünü Türklüğe, Türk kültürüne ayıran M. K. 
Atatürk özellikle son beş yılda kendini dil meselelerine vermiştir. Bir devlet 
adamının, bir Cumhurbaşkanının Türk tarihi, Türk dil ve kültürüyle bu kadar 
yakından ilgilenmesi kendisine olan hayranlığı bir kat daha artırmıştır. 

Birinci Türk Dil Kurultayında (1932) yaptığı konuşma ile ön safa 
çıkan Türk Dil Kurumu Başkanı Samih Rifat ile Dil İnkılâbı çalışmalarına 
katılan Velet Çelebi'nin ihtiyaç duydukları bazı kaynaklar karşısında 
Atatürk'ün aşağıdaki ilgisine dikkat buyurunuz: 

Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Aslisine 

Samih Rıfat Bey ile Çelebi'nin milletin ilim ve irfanı nokta-i 
nazarından pek kıymetli mesaide bulundukları malûm-ı âlileridir. Bilhassa 
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milleti ve bütün Türklüğün muhtaç olduğu esaslı bir Türkçe Lügat vücuda 
getirmekle mükelleftirler. Bu hususta lüzumlu gördükleri bazı kitapların 
Avrupa'dan celbi icap ettiği anlaşılmıştır. Kendilerinden mezkûr kitapların 
listesini hemen talep ve sipariş buyurmanızı rica ederim. Bu husus için sarf 
olunacak meblâğ tarafından temin edilecektir, efendim. 

Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal 

Dile verdiği öneme, ilgilendiği bu tür ayrıntıya bakılınca onun bir 
devlet başkanı olarak birçok sorumluluk içinde dilin millet hayatındaki yeri 
üzerinde ne kadar titizlendiği kolayca anlaşılmış oluyor. 

M. Kemal Atatürk'ün Türk dilcilerine duyduğu yakınlığı, onları gö-
revlendirişiyle ilgili olarak bir örnek de Mehmet Ali Ağakay'dan alalım. 

M. Ali Ağakay bugün başlatılmış çalışmalarla yetmiş bin kelimeye 
ulaşması hedeflenmiş olan Türkçe Sözlük'ün ilk hazırlayıcılarından biridir. 
Ölünceye kadar Türkçe Sözlük'ün zenginleştirilmesine çalışmış onu kendine 
başlıca görev saymıştır. M. Ali Ağakay'ı tanımak ve Hocam Prof. Dr. Hasan 
Eren ile birlikteki çalışmalarım görmüş olmakla kendimi bahtiyar 
sayıyorum. Bu dilcimizin Atatürk ile olan ilk tanışmasını dinleyelim. 

"O sıralarda (1936 yılı) İstanbul'da oturuyoruz. Bir gün kapı çalındı. 
Kapıda bir polis. Evde bir telâş. Acaba ne oldu? Polis yanıma bir iki parça 
alıp kendisiyle gelmemi söyledi. Birlikte Dolmabahçe Sarayı'na gittik. Orada 
bana bir oda verdiler. Çalışmaya başladım. Verilen tez üzerinde o kadar 
yoğun bir çalışmaya girmişim ki çevreme hiç bakmıyordum. Birkaç gün 
sonra çalıştığım masada başımı kaldırıp dışarı bakınca karşı pencereden 
Atatürk'ün bana baktığını ve hafifçe selâm verdiğini gördüm. Biraz sonra da 
odama geldi 

Atatürk, gittiği her toplantıda karşılaştığı şairler, edebiyatçılar, 
sanatseverler ve diğer kültür adamlarıyla yakından ilgilenmiştir. Onları 
cesaretlendiren ve azimle çalışmaya sevk eden bu özelliğini İbrahim Alâettin 
Gövsa ile yaptığı konuşmayı vererek anlatmaya çalışalım. İbrahim Alâettin 
Gövsa Türk eğitim hayatına, Türk diline büyük emek vermiştir ve Atatürk'ün 
yanında yer almıştır. Elli Türk Büyüğü, Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi 
gibi pek çok edebî eserin yazarıdır. İ. Alâettin Gövsa Atatürk'ü ilk olarak 
Tevfik Fikret'in ölümünün 2. yılında (18 Ağustos 1917) Rumeli Hisarı'ndaki 
Aşiyan'da görür. İ. Alâettin Gövsa o anı şöyle anlatır. 

“Bir aralık bahçede etrafı bir hürmet halesiyle çevrilmiş çok genç ve 
çok güzel bir paşa gözlerimi aldı. Doğrusu ben o zamana kadar zarif ve 



 47

centilmen bir Türk generali görmemiştim. Onun telkin ettiği ihtiram yalnız 
üniformasından ileri gelmiyor olacak ki Süleyman Nazif, Filozof Rıza Tevfik 
ve Robert Kolejinin beyaz saçlı direktörü Dr. Gets de olduğu hâlde 
etrafındakiler kendisini dikkatle ve ehemmiyetle dinliyorlardı. 

İki sene evvel Çanakkale'de ancak adını taşıyan tepe ile 
tanıyabildiğim büyük kumandan şimdi hisarın tepesinde hem güzelliği hem 
kahramanlığı temsil eden bir Apollon heykeli gibi gözlerimin önünde 
yükseliyordu. 

...Bir aralık biri yanıma geldi "Mustafa Kemal Paşa sizinle konuşmak 
istiyor" dedi... O ince ve uzun parmaklı zarif ve kavi adaleli güzel elini 
uzattı. "Beni Çanakkale'ye ait şiirlerimle tanıdığını ve çoktan görmek 
istediğini söyleyerek pek asil bir tevazu ile taltif etti". 

Örneklere bir de Başkurdistan Türklerinden Abdülkadir İnan ile olan 
anıyı ekleyelim. Kendisini yakından gördüğüm, düşüncelerinden 
yararlandığım, doktora tezimin konusunu onun bir tanıtmasına dayanarak 
bulduğum Hocam Abdülkadir İnan, 1933 yılında Fuat Köprülünün yanında 
ilmi yardımcı olarak çalışmaktadır. Bir gün Ruşen Eşref Ünaydm ve Maarif 
Vekili Reşit Galip tarafından Ankara'ya çağrılır ve kendisine Türk Dil 
Kurumunda görev verilir. 1933 yılının sonbaharında Dolmabahçe'de Atatürk 
tarafından kabul edilir. Burada ilmi Komisyon ve Kılavuz Kolu 
çalışmalarına üye olarak katılır. Daha sonra Atatürk'ün dil meseleleriyle 
ilgili olarak Köşke çağırdığı kimseler arasında muhakkak Abdülkadir İnan 
da bulunur. 1936 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulunca A. İnan 
Fakülteye davet edilir. Atatürk, "Sen bu Fakültede Doğu Türk Lehçelerini 
tetkik edecek ve ders vereceksin, seni profesör yapacağız" demiştir. 

A. İnan 18.1.1936 yılında göreve başlamış, ölünceye kadar da Türk 
Dil Kurumu ile ilgisi sürmüştür. 

Atatürk'ün Asya'dan Kafkaslar'dan Türkiye'ye göç eden Türkologlara 
önem verdiği, onları kolladığı bilinen bir gerçektir. Atatürk'ün ilgi duyduğu, 
sofrasına davet ettiği, düşüncelerinden ve çalışmalarından yararlandığı Türk 
dilcileri, tarihçileri, kültür adamları pek çoktur. Atatürk, soyadı kanununun 
kabul edilmesinden sonra Dilemre Saim Ali Dilemre örneğinde olduğu gibi 
bu kültür adamlarının bazılarına soyadlarını bizzat kendisi vermiştir. Onların 
Atatürk'le olan hatıralarını bir araya getirmeye çalışıyorum. Burada 
hatıraların birkaçını bir makale sınırları içerisinden verirken Atatürk'ü genç 
kuşaklara anlatmak, tanıtmak, onun dile dolayısıyla dilcilere verdiği önemi 
göstermek bakımından bu yolun etkili olabileceğini düşünüyorum 
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Çeşitli örneklerle sunmaya çalıştığım tabloda bir devlet adamının dile 
ve onu işleyecek, geliştirecek bilim adamlarına verdiği önemi yansıtmaya 
gayret ettim. 

Atatürk Türk dilini içine düştüğü çıkmazdan, yabancılaşmadan 
kurtaran bir devlet adamıdır. Aklı, bilimi öngörmüş, araştırmayı, araştırıcıyı 
desteklemiştir. Türk dili onun açtığı yolda parlamış, gerçek yapısına 
kavuşmuştur. Onun bu tutumu hepimize örnek olmalıdır 
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ATATÜRK'ÜN DİL ve EDEBİYAT 
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 

Prof. Dr Cahit KAVCAR∗ 

 

Büyük acılarla dolu Ulusal Kurtuluş Savaşından sonra Atatürk'ün 
yaptıkları yazıdan giyime, laiklikten kadın haklarına, dil, eğitim ve edebiyat 
anlayışına kadar ulusumuzun kafa yapısını temelden değiştirip 
çağdaşlaştırmayı amaçlayan benzersiz bir kültür atılımıdır. Onun tüm 
yeniliklerinde güttüğü temel düşünce, değişmez amaç ‘çağdaşlık’ tır. Ve 
bunu Onuncu Yıl Nutku'nda çok etkili, çarpıcı bir biçimde dile getirir. 

Bugün sosyoloji, ulus kavramını, ‘aynı topraklar üzerinde yaşayan, 
dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan topluluk’ diye tanımlıyor. 
Görüldüğü gibi dil, hem ulus olmanın temel öğesidir hem de kültür birliğinin 
en önemli aracı, Edebiyat ise kültürü oluşturan başlıca etmenler arasında yer 
alır. Bu bilimsel gerçekleri o şaşmaz sezgi gücüyle daha 1920'lerde görüp 
kavrayan Atatürk, yaşamı boyunca dil ve edebiyata özel bir önem vermiştir. 
Sanat ve edebiyata ilgisi daha önce başladığı için, O'nu önce edebiyata olan 
yakınlığı açısından kısaca ele alacak, daha sonra da dille ilgisi yönünden 
incelemeye çalışacağız. 

 
Edebiyat Görüşü 

Atatürk'ün edebiyat ve sanatla ilgisi iki yönlü olmuştur: 
1. Edebiyatçılığı ve sanatçılığı, 
2. Sanatseverliği ve koruyuculuğu. 

29 Ekim 1933'te yaptığı Onuncu Yıl Söylevi'nde, ulusumuzu ‘çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak’ hedefini ısrarla vurgularken, güzel 
sanatlar konusuna da özlü bir biçimde yer verir. Devrimleri yaparken o, 
sanat ve yaratıcılık gücümüzün artmasını, ihmal edilmiş sanatımızın yeniden 
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ele alınmasını, bu alandaki ulusal gücümüzün kanıtlanmasını ve tanıtılmasını 
yürekten istiyordu. 

Daha ortaöğrenim yıllarında edebiyata yakınlık duyan Atatürk'ün 
Çankaya Köşkü'ndeki kitaplığında, askerlik, hukuk ve tarih kitaplarının yanı 
sıra edebiyatla ilgili eserler de vardı. Ölüm döşeğinde geçen son günlerinde 
bile öyküler ve gezi eserleri okutup dinlediği bilinmektedir. 

“Ben edebiyatı ve şiiri severim” diyen Atatürk, edebiyat ve şiirle 
yakından ilgilenmiş, birçok şiir yazmış, Fransızcadan şiir çevirileri yapmış, 
özellikle güzel konuşma ve düzgün yazma konusunda özel bir çaba 
harcamıştır. Daha sonraları ‘Söylev’ adıyla da birçok baskısı yapılan Büyük 
Nutuk, onun kendini bu alanda nasıl yetiştirdiğini ve ne güçlü bir konuşmacı 
(hatip) olduğunu açıkça gösteriyor. Gerçekten bu büyük eser, başlı başına bir 
şaheserdir. Hele sonundaki Gençliğe Hitabe, gerek özlü ve derin anlamı, 
gerek heyecanı ve gerekse güçlü hitabet üslubu ile eşsiz bir değer taşır. 
Gerçekten Atatürk'ün söylevleri, edebiyatımızda güzel konuşma (hitabet) 
sanatı için gösterilecek en güzel örneklerdir. 

Atatürk için edebiyat, devrimleri benimsetme, yayma ve yürütme 
yolunda güçlü bir araçtır. Milleti uyandırma, aydınlatma ve bilinçlendirme 
bakımından da edebiyattan hizmet ve yarar bekler. Bir güzel sanat olarak 
önem verdiği edebiyatı şöyle tanımlıyor: 

“Söz ve anlamı, yani insan zihninde yer eden her türlü bilgileri ve 
insan gücünün en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları 
çok ilgilendirecek biçimde söylemek ve yazmak sanatı”. 

Gerek sohbetlerinde, gerekse yönerge ve buyruklarında, edebiyatın 
toplumun yücelmesi yönünde kullanılmasını istemiştir. Daha 1921 yılında 
tanıştığı genç Türk şairlerine şu öğüdü veriyor: “Bazı genç şairler modern 
olsunlar diye konusuz şiir yazmak yoluna sapıyorlar. Size tavsiye ederim, 
amaçlı şiirler yazınız”. Ve ardından, şairlerimizin esaslı kültür sahibi 
olmaları, Türk toplumunu iyi bilmeleri gerektiğini söylüyor. Bu, çok işlek 
bir zekâya ve yararcı bir dünya görüşüne sahip Mustafa Kemal'in ‘toplum 
için sanat’ ilkesine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. 

Edebiyatla ilgisi daha lise yıllarında başlayan Atatürk, 
edebiyatımızdan en çok Namık Kemal ve Tevfik Fikret'i sever, onların yurt 
ve özgürlük temalarını işleyen şiirlerini ezbere okur. Özellikle T. Fikret'e 
büyük hayranlık duyar. Onun üslubunu andıran şiirler de yazmış, bunların 
bir kısmı yayınlanmıştır. 
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Cumhuriyet'le birlikte, bütün kurumları ve kuruluşlarıyla yeni bir 
devlet oluşuyordu. Bu yeni hayatın, kuşkusuz yeni bir sanatı, yeni bir 
edebiyatı da olacaktı. Bu nedenle Atatürk, edebiyatın önemini bir kez daha 
vurgulayarak, sanki bir eğitim programcısı gibi konuya eğilir. O, edebiyat 
öğretiminin amaç ve işlevlerini açık seçik ortaya koymuş ve Milli Eğitim 
Bakanlığına yönergeler vermiş, okul programlarını bu yönde düzenletmiştir. 
Çünkü ona göre Türk çocuğu, edebiyat sayesinde milletinin yüceliğini, 
sağlam karakterini öğrenecek, devrimlere bu kanalla bağlanacak, onları 
koruyacak, yine bu yolla iyi konuşmacı olarak yığınları olumlu yönde 
etkileyip peşinden sürükleyecektir. İnsanlık geleceğe yönelmek için 
uyandırıcı, hedeflendirici, yürütücü ve yapıcı aracı edebiyatta bulur. Bu 
özelliği ile edebiyat, ona göre en etkili eğitim aracıdır. Bu nedenle de onun, 
yazarları ve sanatçıları yakından koruduğu görülür. 

Atatürk'ün edebiyat sanatıyla yakın ilgisini şöyle özetleyebiliriz : 
1. İyi bir edebiyat okuyucusudur. 
2. Edebiyat sanatının çok başarılı bir uygulayıcısıdır. Büyük Nutuk ve 

tüm söylevleri bunu açıkça kanıtlar. 
3. Kültürel gelişme ve çağdaş bir toplum yaratma açısından edebiyata 

büyük önem ve değer verir. 
4. Edebiyatçıları yani şair ve yazarları bütün gücüyle korumuştur. 
5. Bir eğitim programcısı gibi, edebiyat öğretimiyle yakından 

ilgilenmiş, amaç ve ilkeler koymuştur. 
 
Dil Görüşü 

Dil görüşüne gelince, Tanzimat döneminde başlayıp da Cumhuriyet'e 
kadar sürekli olarak kendini gösteren dil sorunlarını, Atatürk bir devlet 
sorunu halinde ve bilinçli bir yaklaşımla ele almıştır. Çünkü dil, ulus 
olmanın ve ulusal kültürün en başta gelen öğeleri arasında yer alır. Bu 
nedenle, imparatorluktan uluslaşmaya geçişte büyük bir önem ve işlev 
taşıyor, Atatürk de bunu çok iyi biliyordu. Yine iyi biliyordu ki, dil sadece 
anlaşma ve iletişim aracı değil, aynı zamanda düşünme aracıdır. 

Mustafa Kemal'de Türkçe sevgisi ve dile ilgi de Kurtuluş Savaşı'ndan 
çok önce başlar. 1911'de Genç Kalemler dergisince Selanik’te ortaya atılan 
‘Yeni Lisan’ yani sade Türkçe ve Milli Edebiyat akımları ile yakından 
ilgilenir. Daha o zamanlar, anlaşılır bir dil özlemini dile getirir, sade 
Türkçeden yana tavır alır. 1922'de, yani Ulusal Kurtuluş Savaşı bütün 
şiddetiyle sürerken bile, halkın anlayabileceği dil zorunluluğu üzerinde 
durulur. Çünkü hem sağlıklı bir iletişim için, hem de Atatürk'ün üzerine 
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titrediği tam bağımsızlık için dil temel öğedir. Hiç kuşku yok ki, ulusal bir 
eğitim için de ulusal dil gerekir. Bu nedenlerle dilimizi …leştirmek, halka 
yaklaştırmak amacı ön planda tutulur. Çünkü onun haklı olarak ‘dünyanın en 
zengin dillerinden biri’ diye nitelediği Türkçe, uzun yüzyıllar hor görülmüş, 
göz-ardı edilmiştir. 

Cumhuriyet'ten sonra Atatürk'ün özellikle ele aldığı ana sorunlar 
vardır. Türkçeyi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarma, bu temel 
sorunlar arasında yer alır. Çünkü ulusal duygu ve ulusal bilinçle dil 
arasındaki yakın ilgiyi çok iyi biliyordu Atatürk. Bu konuda kendisi şöyle 
diyor: 

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve 
zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etmendir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, 
yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarmalıdır”. 

Devlet yazışmaları ve aydınlar için ayrı bir dil, geniş halk yığınları 
içinse ayrı bir dil düşünülemezdi. Böylesine bir kopukluk ve böylesine 
uçurum yaratan bir ikilik içinde çağdaş bir devlet oluşamazdı. Üstün zekâsı, 
geniş kültür birikimi ve büyük sezgi gücü ile bu durumu çok iyi 
değerlendiriyor, gerçekçi önlemler arıyordu. Üstelik bu düşünce Cumhuriyet 
yönetiminin temel ilkeleri arasında yer alan halkçılık ve milliyetçilik 
açısından da zorunluydu. 

 
Yazı Devrimi 

Karışık ve karmaşık bir dil olan Osmanlıcayla sağlıklı bir iletişim 
kurulamıyordu. Somut bir örnek verelim: Ölen bir kişiden söz ederken 
düpedüz “Öldü” demek varken, Osmanlı yazarları süslü anlatım yoluna 
giderek, ‘Mürg-i canı kafes-i tenden tayerân etti,’ yani ‘Can kuşu ten 
kafesinden uçtu’ diyorlardı. Bir sözcük yerine 6 sözcük. Bizim halkımız, 
Anadolu köylümüz böyle dolambaçlı anlatım yollarına gitmez. ‘Vefat etti’ 
de demez, bir sözcükle ‘öldü’ deyiverir, işte bunun için, her şeyden önce 
dilimizdeki yabancı öğeleri atmak ve yerine Türkçe kurallar, sözcükler 
koymak, Türkçe anlatımı gerçekleştirmek gerekiyordu. Fakat Arap 
harfleriyle yazılan bir dilden Arapça sözcükleri atmak çok güçtü. Bu nedenle 
de önce yazının değişmesi gerekliydi. Bizi eski dilden, eski yazışma 
tarzından ve köhnemiş düşüncelerden ancak yeni harfler kurtarabilirdi. 

O halde önce yazı devrimi gerekiyordu. Harf devrimi diye de anılan 
bu devrim, halkçılık ilkesi açısından bakılınca daha da bir anlam kazanır. 
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Böylece, Dil Encümeni'nin yıllarca süren çalışmalarından ve sağlam bir 
kamuoyu oluşturulduktan sonra, 1 Kasım 1928 günü, Latin kökenli yeni 
Türk alfabesi kabul edilir. Devrimin mimarı ve önderi Mustafa Kemal, bu 
konudaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: 

“Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul 
ediyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir... Büyük Türk Milleti, cehaletten az emekle, kısa yoldan, ancak 
kendi güzel ve asil diline uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir... Yeni Türk 
harfleri çabuk öğrenilmelidir. Bunları her yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, 
sandalcıya öğretiniz. Bunu yurtseverlik ödevi biliniz”. Görüldüğü gibi 
böylesine inançlı ve böylesine güçlü bir önder var karşımızda. Hemen de 
Millet Mektepleri açılır, ilk okuma yazma seferberliği başlatılır. 

Gerçekten yazı devriminin, eğitim ve öğretimi kolaylaştırıp 
yaygınlaştırma, dil devrimine yol açma, çağdaş uygarlıkla köprü kurma, 
basın ve yayın işlerini kolaylaştırma gibi temel işlevleri vardır. 

 
Dil Devrimi 

Bundan sonra gündeme dil devrimi girer. Bu da halkçılık ilkesinin ana 
uzantılarından biridir. Artık dilde sadeleşme, giderek bir akım haline gelir, 
güçlenir. Türkçe bir sözlük zorunluluğu doğar. Bu konudaki ilk girişimleri 
de Atatürk başlatır. Ankara'da geniş bir kurul oluşturularak, dilimizin 
gelişmesi ve zenginleştirilmesi çalışmalarına başlanır. Fakat zaman geçtikçe, 
işlerin kurul ve komisyonlar kanalıyla çözülemeyecek kadar derin olduğu 
anlaşılır. Örgütlü ve merkezi bir çalışmanın gereği belirir. Mustafa Kemal bu 
işin bir örgüt kanalıyla yürütülmesini zorunlu görür. Böylece, 12 Temmuz 
1932'de, adı daha sonra Türk Dil Kurumu olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 
yani dil devriminin örgütü kurulur. Hemen ardından, Dolmabahçe 
Sarayı’nda ve Atatürk' ün başkanlığında 1. Türk Dil Kurultayı toplanır (26 
Eylül 1932). Bundan sonra da ölümüne kadar her kurultayın en dikkatli ve 
sürekli izleyicisi olur. Bu arada dil sorunlarının çözümüne yardım amacıyla 
yabancı ülkelerden dil bilginleri getirtir, onlardan yararlanır. 

Temel, amaç, dilimizi işlemek, bağımsızlığa kavuşturmak, ileri diller 
arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bunun için Derleme, Tarama, 
yabancı sözcüklere Karşılık Bulma, Dilbilgisi ve yayın çalışmaları yapılır, 
hız kazanır. İşte bu amaçları gerçekleştirmek üzere girişilen çabaların 
tümüne birden Dil Devrimi denildi. 

1 Kasım 1932'de Meclis'i açış konuşmasında dil konusuna yeniden 
eğilerek şunları söylüyor: “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik 



 54

ve zenginliğine kovuşması için, bütün devlet teşkilatının dikkatli, alâkalı 
olmasını isteriz.” 

Böylece ülkemizde bir de dil seferberliği başladı. 

Atatürk bütün bu çalışmaları yakından izleyip destekler. Meclis 
konuşmalarında açıklamalar yapar, bilgiler verir. 1934'teki 2. Dil 
Kurultayında bütün terimlerin Türkçe köklerden türetilmesi kararlaştırılır. 
Birçok matematik terimleri okul kitaplarına bundan sonra girer. Onu bir 
yandan da dil işçisi olarak harıl harıl çalışırken görürüz. Bugün 
okullarımızda ve bilimsel eserlerde kullanılan, birçoğu konuşma diline bile 
geçmiş olan yüzden fazla matematik terimi, onun öz ürünüdür. İşte birkaç 
örnek: Zaviye yerine açı, müselles yerine üçgen, zaid yerine artı, nakıs 
yerine eksi ve boyut, çember, çap, pay, payda, çarpı, bölü, yatay, dikey gibi 
pek çok terim. 

1934'te çıkan Soyadı Kanunu da dilimizin zenginleşmesine büyük 
katkılarda bulunur. 

Atatürk dil ve tarih konularının bilimsel yöntemlerle incelenmesini 
sağlamak amacıyla 1936'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ni kurdu. Aynı 
yıl 3. Türk Dil Kurultayı toplanır. Bazı dilciler buna Dil Felsefesi Kurultayı 
der. Burada Atatürk'ün, Güneş-Dil Teorisi üzerinde duruldu. Bu yolla Türk 
dilinin eskiliği ve başka dillere kaynaklık ettiği görüşü savunulur. Bu, 
gerçekten bir dil felsefesidir. 

Görüldüğü gibi Atatürk dilimizle çok yakından ve her bakımdan 
ilgilenmiş, bu büyük ilgisi ölümüne kadar sürmüştür. Dünyada dil 
sorunlarıyla onun kadar uğraşan başka bir devlet adamı bulmak güçtür. Onun 
dil görüşünü, çabalarını ve hizmetlerini şöyle özetleyebiliriz: 

1. Yeni bir devlet ve toplumsal düzen kurmada dilin rolünü çok iyi 
kavrama. 

2. Ulusal dil çalışmalarına yön ve hız verme. 
3. Dil işçisi olarak çalışma. 
4. Dilimizi geliştirip zenginleştirerek eğitime hız ve yaygınlık 

kazandırma. 
5. Ayrı bir dil kuramı oluşturma. 

Türkçeyi sevme, bu dilin anlatım gücü ile olanaklarına inanma, 
Türkçeleri varken yabancı söz değerlerini kullanmaktan kaçınma, Atatürk'ün 
ve Atatürkçülüğün temel felsefesidir. 
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DİL İNKILÂBI VE ATATÜRK'ÜN TÜRK DİLİNE 
BAKIŞ AÇISI 

 

Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ∗ 

 

Bilindiği gibi, dil, insanoğlunun birbirleri arasındaki anlaşmayı 
sağlamak üzere küçük ses birliklerine dayandırarak oluşturduğu ve zamanla 
bir sistem haline getirdiği kelime ve söz kalıpları dünyasıdır. Bu görevi ile 
dil, ister yazılı ister sözlü olsun, duygu ve düşüncelerimizin en iyi anlatım 
vasıtasıdır. Yalnız dille düşünebileceğimiz içindir ki, dil aynı zamanda 
düşüncenin ve düşünmenin de en iyi vasıtasıdır. Fakat unutmamak gerekir 
ki, bu anlaşma sisteminde her toplum dünyayı kendi değer ölçülerine göre 
seslendirmiştir. Bir İngiliz’in yarattığı dil ile Fransız’ın yarattığı dilin, 
Hintlinin yarattığı dil ile Çinlinin ve Japon’un yarattığı dillerin birbirinden 
ayrı müstakil diller oluşu, toplumdan topluma değişen bu değer ölçülerindeki 
ayrılıklardan ve bunun tabiî bir sonucu olan farklı şekillenmelerden 
kaynaklanmıştır. Bundan dolayı dil hem sosyal yapının sadık bir aynasıdır 
hem de fertlerin üzerinde sosyal bir manevî varlık niteliğindedir. Onun bu 
vasfı, dili, aynı zamanda millet varlığının ve millî şahsiyetin ifadesi demek 
olan kültürün de ayrılmaz bir parçası durumuna getirmiştir. 

 
Atatürk'ün Türk Diline Bakış Açısı 

Bu kısa girişten sonra Atatürk'ün Türk diline bakış açısı üzerinde 
duralım: 

Atatürk'ün düşünce sisteminin özünde, Türk milletini ve millî 
değerleri ön plânda tutan bir çağdaşlaşma ilkesi yer alır. Bu itibarla Atatürk, 
zaman zaman çalışmalarına bizzat katıldığı "dil inkılâbı" ile, Türk diline, 
devlet felsefesinin ve millî kültür politikasının gerekli kıldığı bir anlayışla 
yönelmiştir. Aslında, Atatürk inkılâpları, dayandıkları fikir temelleri ve 
ulaşmak istedikleri hedefler bakımından, odak noktasında, Türkiye 
                                                           
∗ DTCF Emekli Öğretim üyesi 
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Cumhuriyetini ebedî olarak yaşatacak köklü tedbirlerin getirilmesi ve Türk 
milletinin çağdaş medeniyet seviyesinin on safında yer alabilmesi ana 
ilkesinde birledirler Bunu başka bir anlatımla dile getirirsek, diyebiliriz ki, 
inkılâpların amacı, Türk milletini en medenî, en gelişmiş ve en müreffeh bir 
millet olma noktasına ulaştırmaktır. Atatürk bu amacı:  

"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi Türkiye 
Cumhuriyeti halkını tamamen asli ve bütün mana ve eşkaliyle (şekilleri ile) 
medeni bir heyet-i içtimaiye (toplum) haline isal etmektir (getirmektir) 
İnkılâbımızın umde-i asliyesi (temel prensibi) budur" sözleri ile dile 
getirmiştir Bu bakımdan Atatürk ilke ve inkılâpları bir bütünün birbirini 
tamamlayan halkaları durumundadır, Türkiye Cumhuriyetini bu ana hedefe 
ulaştıracak düzenlemelerdir Devlet hayatımızda son birkaç yüzyıl içinde 
kendini gösteren zayıflık ve çöküntüleri yenmek üzere başvurulan fikir ve 
icraat hamleleridir. Görülüyor ki, inkılapları millî şahsiyete ve "Türklüğün 
gerçek değerlerine kavuşma mücadelesi" olarak nitelendiren Atatürk’ün de 
belirttiği üzere, bu inkılâplar, Türk milletini bir fikir sistemi içinde böyle bir 
hedefe ulaştırmak üzere başvurulmuş bulunan köklü düzenlemelerdir. 
Gücünü tarih şuurundan alan çağdaşlaşma hareketlendir iste dil inkılâbı da 
bunlardan biridir. 

Atatürk'ün, dil inkılâbı ile ulaşılmasını istediği hedefler, onun dilimize 
hangi açılardan bakmış olduğu hususu ile ilgilidir. Bu bakış açılarını dilin 
kültür hayatındaki ve millî kültür politikasındaki yeri, bir millet varlığı için 
taşıdığı değer ve eğitimin yaygınlaştırılmasındaki önemi olarak başlıca üç 
ana noktada toplamak mümkündür. Şimdi bunları birkaç madde halinde 
biraz açıklayarak belirtmeğe çalışalım: 

1. Bir devlet ve fikir adamı olan Atatürk, Türk diline öncelikle dilin 
bir millet varlığı içindeki yeri ve anlamı açısından eğilmiştir. Ona göre 
millet, dil, kültür ve gaye birliği ile birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu 
siyasî ve sosyal bir topluluk olduğundan, dil ile milleti birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. 

Bir topluluğun millet vasıf ve niteliğini kazanabilmesi, ancak o millete 
has gelişmiş millî bir dilin varlığı ile mümkün olabilir. O halde, Türk milleti 
için işaret edilen gelişme hedefine paralel olarak Türk dili için de bir hedef 
belirlemek gerekiyordu. Bu hedef, Türkçeyi millî kültürümüzün eksiksiz, 
mükemmel bir anlatım vasıtası haline getirebilmektir. Uzun vadede edebiyat, 
bilim ve felsefe dili olarak çağdaş medeniyet seviyesinin gerekli kıldığı 
bütün kelime ve kavramları karşılayabilecek işlek ve zengin bir kültür dili 
seviyesine yükselebilmektedir. 
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2. Bu hedefe ulaşabilmek için Türk diline kendi yapı ve işleyiş 
özelliklerine uygun millî bir gelişme yolu çizmek gerekmiştir. Osmanlı 
imparatorluğu çeşitli milletleri Osmanlılık bağı altında birleştirmeğe çalışan 
karma bir devlet yapısına sahip olduğu gibi, dilimiz de o devrin sosyal 
şartlarının ve kültür yapısının gereği olarak Osmanlıca dediğimiz Arapça, 
Farsça ve Türkçenin karışmasından oluşmuş karma bir dil yapısına sahipti. 
Arapça ve Farsça kelimeler yolu ile dilimizde, farklı dil ailelerinden gelen bu 
dillerin gramer kuralları da taht kurmuş olduğundan, bu durum Türkçenin dil 
kurallarını körleştirmiş, dolayısıyla kendi kendini geliştirme yollarını tıkamış 
bulunuyordu. Bu dil anlayışına göre en basit kavramlar bile tumturaklı 
söyleyiş biçimlerine sokuluyordu 17. yüzyılın ünlü nesir yazarı Nergisi'de 
görüldüğü gibi bir tek düşündükçe kelimesi bile dest-i endişe, keyzümpare-ı 
mülâhaza ile tahrik-ı âteşdâr-ı efkâr ettikçe kılığına girebiliyordu. 

Mehtaplı bir geceyi tasvir eden şairin ey gecenin yaldızdan kanatlı 
perisi demesi kabalık sayılıyor incelik ve zarafet bunun ey peri-i zenihâl-ı 
leyâl denmesini gerekli kılıyordu. Şehik yerine iç çekme denemiyor, 
konuşma dili yerine lisan-ı tekellüm yazı dili yerine lisan-ı tahrir gibi 
yabancı gramer ve kelime kalıpları tercih ediliyordu. Tanzimat ve Servet-i 
Fünun devirlerindeki dili sadeleştirme gayretleri hedeflerine ulaşmamıştı. 
Dilde millîleşme yolunda önemli bir merhale oluşturan Millî Edebiyat 
devrinin bu konudaki şuurlu öncülüğünü. Cumhuriyet devrinin devlet 
anlayışına paralel daha kapsamlı ve sistemli bir fikir temeline yerleştirmek 
gerekiyordu Türkiye Cumhuriyeti, devlet felsefesi bakımından millî devlet 
anlayışına dayandığı için, Türk dili de dil inkılâbı ile devlet anlayışının ve 
millî kültür politikasının gerekli kıldığı bir çerçeve içinde ele alınmıştır. 

Bu temel görüşün uygulama safhası, dilimizi Osmanlıca’nın Türkçeye 
zarar veren pürüzlerinden ayıklama ve Türkçeye mal edilmemiş olan yabancı 
kelimelerin yerlerine Türkçe karşılıkları bulma çalışmalarını yönlendirmiştir. 
Yer yer üzerinde özel olarak durulması ve değerlendirilmesi geciken 
birtakım uygulama ve yöntem pürüzlerine rağmen, 50 yıldır yapılagelen 
dilde Türkçeleşme çalışmaları bu hedefe yönelmiş olan çalışmalardır. 

3. Atatürk'teki milliyetçilik anlayışı, geçmişimize ve milli kültür 
değerlerimize bağlılıkla, çağdaşlaşmayı mezceden "milli bir çağdaşlaşma" 
niteliği taşıdığı, O'nun düşünce sisteminde bilim ve akılcılık hâkim olduğu 
için, bu özellikler Türk diline bakış açısında da kendini göstermiştir. 
Türkçenin yüzyıllarca ihmal edilegelmiş güzellik ve zenginliklerinin ortaya 
konabilmesi ve onun dünya dillen arasındaki değerine yaraşır bir seviyeye 
getirilebilmesi için müstakil bir bilim kolu olarak ele alınması ve üzerinde 
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kaynaklarına inen derinlemesine araştırmalar yapılması gerekiyordu. 
Atatürk, bu gereği su sözlerle ifade etmiştir: “Türk dili zengin geniş bir 
dildir. Her mefhumu (kavramı) ifadeye kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün 
varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek lâzımdır. 
Türk milletini ve Türk dilini medeniyet tarihinin ve kültür dillerinin dışında 
görmenin ne yaman bu yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. İste 
1932 yılında o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti (daha sonraki ve 
bu günkü adıyla Türk Dil Kurumu) bunun için kurulmuştur. Ayrıca 1936 
yılında Türk dilini ve Türk tarihini kaynaklarına inerek ve yan dallarının 
yardımı ile de beslenerek araştıracak, bu alanlar için gerekli bilim adamlarını 
da yetiştirebilecek özel bir Fakülte, Ankara Üniversitesine bağlı Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi de kurulmuş ve öğretime açılmış bulunuyordu. 
Böylece, İstanbul ve Ankara üniversitelerinde ve İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesine bağlı Türkiyat Enstitüsünde Türk dili artık kendine 
yaraşır ölçülerle araştırma ve inceleme konusu olarak ele alınıp işlenmeğe 
başlanmıştır. 

Türk dilinin, VIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar uzanan devresinde 
nazım ve nesir dili olarak Köktürk yazıtları Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügat-it-
Türk, Dede Korkut gibi şaheserler yaratmış olmasına rağmen, Osmanlı 
imparatorluğunda sınırlı bir aydınlar zümresine hitap eden Divan 
Edebiyatının ve Osmanlıcanın baskısı altında nasıl unutulmuş. Belli bir 
alışkanlığın etkisi ile nasıl horlanmış ve üçüncü plana itilmiş olduğu 
hatırlanırsa, denebilir ki, Cumhuriyet devri, 2000 yıllık Türk tarihinde ilk 
defa olarak devlet elinin Türk diline bu kadar anlamlı, bilinçli ve kapsamlı 
olarak uzandığı mutlu bir devirdir. Dilimize karsı gösterilecek ilgi ve 
duyarlık bakımından bugün bizim de bunun bilincinde olmamız gerekir. 

4. Atatürk'ün Türk dilini yönlendirmek üzere verdiği direktiflerde, dil 
ile millet ve millet ile dil arasındaki bağ bir başka açıdan, millî birlik ve 
bütünlüğü sağlama açısından da yine ön plânda tutulmuştur. Bilindiği gibi, 
kültür, bir millete dinamizm veren, onun varlığını ve geleceğini güvence 
altına alan, bölünüp parçalanmasına engel olan bir değerler bütünüdür. 
Atatürk, "Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür, Millî kültür en yüksekte 
göz diktiğimiz idealdir" sözleri ile bir yandan milli özelliklere bağlı gelişme 
ve çağdaşlaşmaya işaret ederken, bir yandan da bu gerçeği göz önünde 
tutmuştur. Milli kültür politikası Atatürk devri devlet politikasının temel 
unsurlarından bin olmuştur. Dil, kültürün en iyi koruyucusu ve aktarıcısı 
olduğu için, dil inkılâbı da millî devlet politikasına paralel bir millî dil 
anlayışına dayandırılmıştır. 
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Atatürk'ün, Türk dilinin kaynaklarına kadar inilerek araştırılıp 
incelenmesini istemiş olması, bilimin gereği dışında, aynı zamanda dil 
şuurunun tarih şuuru içine yerleştirilmesi, geçmişimiz ve kültürümüzle olan 
bağlantımızın korunması amacına dayanmaktadır. Bu bakımdan 
benimsenmiş olan milli dil politikasında, dilin sosyal yapıyı birleştirici, 
bütünleştirici ve geliştirici fonksiyonları da göz önünde tutulmuştur. 
Atatürk'te bu gerçekler su sözlerle dile getirilmiştir: 

"Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkı Türk milletidir. Türk milleti 
demek Türk dili demektir Türk dili Türk milleti için kutsal bu hazinedir. 
Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, 
ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini 
yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili 
Türk milletinin kalbidir, zihnidir" . 

Milli birlik ve beraberliğin ancak toplum fertlerini birbirine 
perçinleyen dille sağlanabileceği göz önünde tutulduğundan, dil inkılâbının 
hedefleri arasında aydınların dili ile halkın dili, konuşma dili ile yazı dili 
arasında vaktiyle Osmanlıca dolayısıyla ortaya çıkmış olan açıklığın 
kapatılması ilkesi de yer almış. Böylece, Türkçeye birleştirici ve 
bütünleştirici bir nitelik kazandırılmak istenmiştir. 

5. Atatürk, diğer alanlarda olduğu gibi millî eğitim alanında da 
yenileşmenin ve çağdaşlaşmanın öncülüğünü yapmış bir devlet adamıdır. Bu 
itibarla üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri de eğitimde ikililiği 
kaldıran ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile sağlanmış olan eğitim ve öğretim 
birliğine paralel olarak, eğitimi millîleştirmek ve öğretimi millî terbiyenin 
gerekli kıldığı açık, anlaşılır, duru ve yeterli bir millî eğitim diline 
kavuşturabilmek olmuştur. Eğitimin vasıtası dil, geniş halk kitlelerine 
yayılabilmesi de dille mümkün olduğu içindir ki, dil inkılâbı, millî eğitim 
davası açısından da büyük bir önem taşıyordu. 

Millî, ahlâkî ve kültürel değerlerimizin ayakta kalmasını, 
kültürümüzün kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve geliştirilmesini, Atatürk ilke 
ve inkılâplarının anlaşılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlayacak 
olan millî eğitimimiz, ancak kendi yolunu bulmuş, terimleri ve kelime 
hazinesi ile kendi kendine yetebilen gelişmiş ve zenginleşmiş bir dille 
hedefine ulaştırılabilirdi. 

6. Türkçenin yüksek seviyede bir edebiyat, bilim ve felsefe dili haline 
gelebilmesi için, yalnız genel dilin kelime hazinesini oluşturan kavramlar 
üzerinde durmak yeterli değildi. Aynı zamanda çeşitli bilim dallarının 
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ihtiyacı olan Türkçe terimlerin de yapılması gerekiyordu. Önce orta öğretim 
terimlerinden başlanarak bu konudaki çalışmalara da ağırlık verilmeliydi. 
Yazıda düşüncenin şüphe ve bulanıklığa yer verilmeyecek şekilde açık ve 
seçik olarak belirtilmesini gerekli bulan Atatürk, öğretimde eski şekillere 
bağlı terimlerin de Türkçeleştirilmesini istiyordu. 1929 yılından bu yana, 
okullardan Arapça ve Farsça derslerinin kaldırılmış olması, öğrencileri körü 
körüne yürüyen bir terim ezberciliğinden kurtaramıyordu. Örnek olarak: Bu 
günkü açı yerine zaviye, eşitlik yerine müsavat, dörtgen yerine murabba, 
dikdörtgen yerine müstatil, üçgen yerine müselles, küp yerine mikâp, silindir 
yerine üstüvane, paralelkenar yerine mütevaziyüladla, kimyadaki hidrojen 
yerine müvellidülma, oksijen yerine müvellidülhumuza gibi karşılıkları 
gösterebiliriz. Bu durum öteki bilim dallarına aktarılabilir. Oysa milli 
temellere dayanan bir öğretim sisteminde terimlerin de Türkçe olması 
gerekirdi. İşte bu maksatla 1936 yılından başlayarak terim çalışmalarına da 
ağırlık verilmiştir. Hatta cebir ve geometri terimlerinin Türkçeleştirilmesi 
çalışmalarına başlangıçta Atatürk bizzat öncülük etmiştir. Bugün matematik 
bilim dalında kullandığımız açı, yandaş açılar, üçgen, ikizkenar üçgen, 
eşkenar üçgen, dörtgen, beşgen, teğet, yay, çember, artı, eksi çarpı, bölü gibi 
terimler, doğrudan doğruya Atatürk'ün karşılık bulmuş olduğu terimlerdir. 
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1938 yılını açış konuşmasında 
okunan yazısında, o yıl öğretime Türkçe terimler ile yazılmış kitaplarla 
başlanmış olmasını kültür tarihimiz için önemli bu olay olarak kaydetmiştir. 
Terim konusundaki çalışmalarda Atatürk’ten sonraki yıllarda geniş bir 
deneme ve uygulama devresine girilmiş ve epey yol alınmış olmasına 
rağmen, bu gün için çeşitli bilim dallarında güvenilerek kullanılabilecek 
istikrarlı bir terim sistemimizin var olduğu söylenemez. Terimlerimiz 
genellikle üzerinde ciddi ölçülerde çalışmaları gerektirecek bir durumdadır. 

Görülüyor ki yukarıda altı madde halinde özetlemeye çalıştığımız 
hususlar, Türk dilini zengin ve çağdaş bir kültür dili haline getirme hedefine 
yönelmiş olan tedbirlerdir. Dilimiz 1932 yılındı başlatılan, bu çerçeve 
içindeki çalışmalarla, Cumhuriyet devrinde, 1911 1923 yılları arasını 
kaplayan Yeni Lisan hareketi ve Milli Edebiyat akımının ulaştığı noktadan 
başlayarak, Türkçeleşme bakımından büyük bir yol almıştır. Eski yazılı 
kaynaklarımızdan ve halk ağızlarından kelime aktarma veya yeni yeni 
kelimeler türetme yolu ile, Türkçenin yapı ve özelliklerine uymayan yabancı 
kelimelerin yerlerine Türkçe karşılıklar konmuştur Böylece intihap/seçim, 
mahrukat /yakıt, nâçâr/çaresiz, nikbin/iyimser, kat’iyyet/kesinlik, masuniyet/ 
dokunulmazlık, mücrim/suçlu, maznun/sanık, şayia/söylenti, plasman/ 
yatırım, tolerans/hoşgörü, zelzele/deprem, deprenmek, kavşak, kınamak, 
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tanık, bilir kişi, gecekondu, sağduyu, yer çekimi örneklerinde görüldüğü 
üzere, dilimiz birçok sağlıklı ve güzel kelimeye kavuşmuştur. Türkiye, 
Türkoloji alanında olduğu gibi Türk dili alanında da yaptığı yayınlarla bir 
ana merkez olma ve başka ülkelerdeki merkezlere öncülük etme vasfını 
kazanabilmiştir. Aydınlarımızda bir ana dil sevgisi ve bağlılığı da 
uyandırılabilmiştir. Bunlar dil inkılâbının ve Türk dili alanındaki 
çalışmaların ortaya koyduğu verimli sonuçlardır. Ancak, bu gelişmeleri 
belirtirken, dil inkılâbının ulaşmak istediği hedefler bakımından bu gün 
aşılması ve yenilmesi gereken bazı sorunlar ile karşı karşıya bulunduğumuzu 
da unutmamak gerekir. Bunlardan birkaçına kısaca işaret etmek isterim: 

1.Dilimizde yerleşmiş Doğu kaynaklı kelimelerin yerlerine, bunları 
sağlam bir değerlendirmeden geçirmeden, mutlaka Türkçe karşılıklar koyma 
gayreti içinde olduğumuz halde, Batı kaynaklı kelimeler için buna paralel bir 
ölçü kullanamayışımızdır. Gerçi diğer ülkelerle olan çeşitli ticari ve kültürel 
ilişkiler, özellikle teknik alandaki buluş ve gelişmeler, bir dilden diğerine 
yabancı kelime girmesini kolaylaştıran etkenlerdir. Belki, dilin 
zenginleşmesi bakımından bazı hallerde normaldir de. Ancak, bu türlü 
kelimelerin bir dilde yaygınlık kazanacak kadar çoğalması, o dilin yeni bir 
baskı altında kaldığının ve kendi kendini yönlendirebilecek bir işlekliğe 
kavuşturulamamış olduğunun delilidir. Bu gün önümüze açtığımız herhangi 
bir gazete ve dergi sütunlarında bile gözümüze ilişen ambargo, aksiyon, 
bukle, desinatör, deşarj, evaze, enstrüman, finansman, empoze, kaşkol, 
gardrop, kuaför, losyon, misyon, operasyon, pasaj, plâtform, personel, prova, 
poşet, potansiyel, rövanş, stabilite, nötralize gibi yığınlarca örnek, dilde 
yabancılaşmanın bir başka belirtisidir. Büyük şehirlerimizin gözde 
semtlerindeki mağaza, otel, sinema, pastahane, restoran, gazino gibi birçok 
iş yerinin bir rağbet ve üstünlük ölçüsü sayılarak yabancı adlarla 
adlandırılmış olması da bu durumun tipik belirtileridir. Buna, Türkçe yerine 
yabancı dilde eğitim yapan okulların moda halinde yaygınlaşmış olmasını da 
ekleyebiliriz. Burada, bir yabancı dili çok iyi öğrenmek veya öğretebilmekle, 
eğitim ve öğretimde yabancı dili ana dilin yerine geçirme durumunu 
birbirine karıştırmamak gerekir. 

 2.İkinci sorun, bilim dilimizin Türkçeleştirilmiş, istikrarlı bir terim 
sistemine kavuşturulabilmesi ile ilgilidir. Bu konuya yukarıda işaret 
ettiğimiz için, burada tekrar dönmek istemiyoruz. 

 3.Diğer bir sorun, Türkçeleştirmenin ölçü ve sınırının iyi 
kavranamamış olmasından kaynaklanmakta ve dilimizi zenginleştirme 
ilkesine ters düşmektedir. Türkçedeki yabancı kökenli kelimeleri nitelikleri 
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bakımından ikiye ayırabiliriz. Bunların bir kısmı, aslında yabancı kökenli 
oldukları halde, uzun yüzyıllar boyunca Türkçenin kendi potasında eritilerek 
Türkçeleştirilmiş olan kelimelerdir akıl aşk, hatır, hatırlamak, hak heykel, 
kafa, kalp, kitap, defter, eser, millet, devlet, şair, şüphe, sokak, şehir gibi 
kelimeler bu türdendir. Biz bu gün artık ne merdiven’in ne bân'dan geldiğini 
ne de tavla’nın taviva’dan çıktığını düşünürüz. Çarşamba’yı çehar-şenbe 
(yani 4 gün) olarak değil haftanın 3. günü olarak biliriz. Bunlar dilimizin 
kelime hazinesini zenginleştiren, ayrıca, yarattıkları deyimleşmiş çeşitli söz 
kalıpları ile (kalp kırmak, kafaya almak, akıl akıldan üstün olmak vb) 
Türkçeye anlam zenginliği kazandıran ve ufkunu genişleten kelimelerdir. 
Dilimizin kültür servetidir. Onun için Türkçeleştirme çalışmalarında 
üzerinde durulacak ve değiştirilecek olanlar bunlar değildir Ayıklanması 
gerekenler, kuralları ile birlikte gelip de dilimize sindirilememiş ve dilin 
gelişmesini engellemiş olan eğreti kelimelerdir. Fücceten (birdenbire, anî 
olarak), te’yid (doğrulama), iane (yardım), tenevvür (aydınlanma), zi-nufuz 
(nüfuzlu, güçlü), tevahhuş (ürküntü), enformasyon (danışma), layemut 
(ölümsüzlük) kroki (taslak), entellektüel (aydın) gibi. Kaldı ki artık bu türlü 
kelimeler de kullanılıştan düşmüş bulunmaktadır. 1932 yılında Atatürk'ün 
direktifi ile hazırlanan çalışma programında bu husus pek isabetli bir tespit 
ile “yazı dilinde Türkçeye yabancı kalmış unsurların atılması” şeklinde yer 
almıştır. Durum böyle iken, birinci grupta belirttiğimiz Türkçeleşmiş 
kelimeler için meselâ kitap ve eser için yapıt, hatırlamak için anımsamak, 
akıl için us cahil için bilisiz aşk için sevi, kültür için ekin gibi yapılan da 
sağlıksız olan bu takım karşılıkları kullanmakta direnmek ve bunların 
Türkçeyi geliştireceğini sanmak boşuna bir gayretkeşliktir. Çünkü, Heyet-i 
Temsiliye gibi tarihî bir terimi bile yer yer Temsilciler Kurulu'na, Medenî 
Kanunu, uygarlık kanunu'na çeviren böyle bir tutum dilimizi şu çıkmazlara 
doğru sürüklemektedir. 

4. Öz Türkçecilik tutkusu ile söz gelişi şüphe ile kuşku arasındaki 
anlam farkını hesaba katmadan şüphe için gerekli gereksiz her yerde 
kuşkunun, adam. İnsan, şahıs, fert, kimse, kişi gibi kelimelerle karşılanan 
farklı kavramlar için hep kişi. Sebep, vasıta, dolayı, dolayısıyla anlamları 
için hep neden (Cumhuriyet bayramı nedeniyle geldi vb) kelimesinin 
kullanılmakta oluşu, bu kelimelere birden fazla kavram ve anlam 
yüklediğinden, dilde zayıflamaya, anlatım gücü bakımından gerilemeye ve 
kelime hazinesini üç dört bine indiren kısırlaşmaya yol açmaktadır. Bunun 
dil inkılâbının hedefine ters düştüğünü hatırlatmaya gerek yoktur sanıyoruz. 

Bir de gözümüze sık sık ilişen bir husus, yeni kelimelerimizin yerli 
yerinde kullanılamamış olmasıdır. Ciddi bir inceleme yazısında gözümüze 
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ilişen “Türkiye’de işsizliği doğuran en önemli sorun nüfus artış hızıdır. 
İkinci büyük sorun sermaye birikimi değişikliğidir” cümlelerindeki sorunun 
yanlış olarak sebep yerine kullanılmış olması tipiktir. Nüfus artışı işsizliğin 
sorunu değil, sebebidir. Sorun olan işsizliktir. Ne yazık ki bu türlü örnekler 
istisna sınırını aşacak kadar kabarıktır. Konuşma ve yazılarımızda dikkatli 
olursak bunları elbette kolaylıkla önleyebiliriz. 

5. Dikkat edilecek bir diğer önemli nokta da Türkçenin kurallarına ters 
düşen, yapısı yanlış kelimeleri kullanma özentisine kapılmamaktadır. Bir 
dilin grameri, dil ile düşünce arasındaki sağlam bağlantı ve dengeyi kuran 
ölçüler bütünüdür. Bu ölçülere ters düşen örnekler dil ile düşünce arasında 
kopukluk yaratacağından, kavram bulanıklığına ve ifade gücünün 
zayıflamasına yol açacaktır. Diyelim ki, hatırlamak yerine anımsamak, 
düşünce ve fikir yerine düşün kullanıyoruz. Türkçede -umsamak eki yalnız 
isim soylu kelimelere getirilebilir. Benimsemek, azımsamak, küçümsemek 
gibi, ekin görevi de “bir şeyi öyle kabullenmek, öyle görmek”tir. Bunu, 
anmak gibi bir fiile getirmek mümkün değildir. Çünkü dil, bu yanlış 
kuruluşa bakarak, anlamsamak, tutumsamak, katımsamak, saçımsamak gibi 
benzer örnekler türetemeyeceğine göre, bu şekil, dilde donmuş ve taşlaşmış 
bir örnek olarak kalacaktır. Ayrıca, dil ile düşünce ve dil mantığı arasındaki 
normal bağlantı da kopacak, dolayısıyla dilin yaratıcılık ve işlekliğini de 
engellemiş olacaktır. Bazı kimselerce "fikir" ve "düşünce"yi karşılamak 
üzere kullanılan düşün ile karşın (bir şeye karşılık olarak, rağmen) gibi 
kelimelerin durumu da aynıdır. Burada aydınlarımıza ve gençlerimize düşen 
görev, dilimize ana dil sevgisi yanında aynı zamanda bir ana dil bilinci ile de 
bağlanmaktır. Dil inkılâbının çizilen hedeflerine ulaşabilmesi, yalnız 
yazarların ve bilim adamlarının değil, aynı zamanda bütün aydınlarımızın ve 
gençlerimizin de bilinçli katkısını beklemektedir. 

Belirtmeğe çalıştığımız hususlar, zorlamaya gitmeyen, ifadedeki 
güzelliği, dildeki tabiî ölçülerde ve tabiî anlatışta arayan üslûp özellikleri 
açısından da önemlidir. 

Atatürk, Türk çocuğunun nasıl yazması gerektiğini açıklayan bir 
sohbetinde şöyle diyor: "Türk çocuklarını, onları, kafalardaki kabiliyetleri, 
Türk karakterlerindeki sağlamlıkları, Türk duygularındaki yükseklik ve 
genişlikleri kendilerini hiç zorlamadan natürel bir tarzda ve olduğu gibi 
ifadeye alıştırmak”. Bunlar yapılınca netice şu olacaktır: Türk çocuğu 
konuşurken onun beyan ve anlatıp tarzı, Türk çocuğu yazarken onun ifade ve 
üslûbu, kendisini dinleyenleri onun yürüdüğü yola görülebilecek, bu 
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kabiliyeti sayesinde Türk çocuğu kendisini dinleyen ve yazısını okuyanları 
peşine takarak yüksek bir Türk ülküsüne ulaştırabilecektir. 

Dil ile millet varlığı arasındaki ilişkide bizlere düşen görev, en veciz 
ifadesi yine Atatürk'ün "Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin 
millî ve zengin olması, millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, 
dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin.” sözlerinde 
bulunmaktadır.  
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Giriş 

Türkiye'de ve Türkiye dışındaki Türk topluluklarının kültür hayatında 
mühim bir yer işgal etmiş olan dil dâvası, bugün de tartışmalı bir mesele 
olarak ciddiyetim muhafaza etmektedir. 

Osmanlı imparatorluğunun enkazı üzerinde yeni Türk Devletinin ku-
rulmasından sonra, Atatürk'ün öncülüğü altında sosyal, iktisadî ve idarî 
inkılâplarla birlikte, Türk dilinin ıslâhı meselesi de ele alınmıştır. Atatürk, 
dilimizin mazisi, bugünkü durumu ve geleceği ile yakından ilgilenmiş, 
geceyi gündüze katarak çalışmalara kendini de iştirak etmiştir. Ancak, 
maalesef zaman darlığından bu meseleyi halledemeyerek aramızdan 
ayrılmıştır. Bunun sebepleri açıktır: Bir defa, onun zamanında 
memleketimizde modern metodlarla yetişmiş ve bu işin teknik ve ilmî 
tarafını yürütecek dil uzmanları yok denecek derecede azdı. Sonra dil 
meselesi, kıyafet değiştirme gibi kısa zamanda çözülebilecek bir şey değildi. 
Bununla beraber Atatürk, dil inkılâbının esaslarını hiç şüphesiz doğru olarak 
kavramıştı. Onun tarafından 1930'da Sadri Maksudi'nin Türk dili için adlı 
kitabının başına yazılan şu sözler, bunu açıkça göstermektedir: 

“Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin 
olması, milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en 
zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin Ülkesini, yüksek istiklalini 
korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan 
kurtarmalıdır”. 

Bu sözler, dil inkılâbımız için her zaman düstur olacak değerdedir. 
Ancak iş tatbikat safhasına intikal edince, bunun kısa zamanda 
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başarılamayacağı anlaşılmıştır. Atatürk'ün bu sahadaki çalışma ve teşvikleri, 
bazen biri birine zıt gibi görünen muhtelif devirler gösterir. Bir ara 
dilimizdeki her yabancı kelimenin hemen Türkçe karşılığının bulunmasını 
arzu etmiş, sonra da dil meselesinin ancak uzun vadeli bir ilmî çalışma ile, 
ağır ağır çözülme yoluna girebileceğine kanaat getirerek, Tarih ve Dil 
Kurumlarına uzman yetiştirmek maksadıyla Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi'ni kurmuştur. Son olarak 1936'daki Meclis açış konuşmasında da, 
Tarih ve Dil Kurumlarının "Akademiler halini almasını temenni" etmiştir. 

Son 40–50 yıl içinde memleketimizde, gerek Ankara ve gerek İstanbul 
Üniversitelerinde değerli dilciler yetiştiği halde, üniversitelerle tam bir 
işbirliği kurulamadığı için, dil davamıza hâlâ doğru bir istikamet 
verilememiştir. Dilimizle ilgili konularda ilmî metod ve araştırmaların 
ehemmiyeti ve gerekliliği üniversitelerimizde bugün anlayışla karşılanarak 
idrak ve tatbik edildiği halde, bütün milleti yakından ilgilendiren "Dil 
İnkılâbı" meselesi üniversite dışında çok defa yanlış anlaşılmakta ve bu 
konuda ihtisas sahibi olmayan kimselerin de işe karışması ile, "inkılâp" 
mevzuunun "devrim" şekline sokularak ilmî yoldan uzaklaştırıldığı ve 
üniversitelerdeki araştırmalardan ayrı bir "dil davası" varmış gibi bir intiba 
uyandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Dil davasında bilerek veya 
bilmeyerek yaratılan bu ikilik bilim metodlarıyla bağdaşamadığı gibi, millî 
menfaatlerimize da aykırı düşmekte, kültürel kalkınmamıza ve millî 
birliğimize zarar vermektedir. 

Bu açıklamaların işbirliği altında, "Dil inkılâbı" ile ilgili hususları şu 
şekilde Özetleyebiliriz; 

a. Dilimiz; incelenmeli, araştırılmalı, imkân nispetinde "Türkçeleşti-
rilmeli" ve "Dil İnkılâbı" yaşamalıdır (MAKSAT VE GAYE); 

b.  Dil işinde, millî menfaatlarımıza ve dil biliminin kaidelerine uygun 
bir çalışma yolu tatbik edilmelidir (METOD); 

e. Dil sahasındaki ilmî çalışmalar, dil üzerine ihtisas yapmış kimseler 
tarafından yürütülmelidir (KADRO). 

Bu şartlar yerine getirilerek çalışıldığı takdirde varacağımız hedef şu 
olacaktır: Daha saf Türkçe, daha doğru Türkçe, milletin bütün sınıfları ve 
boyları tarafından kolayca benimsenen, desteklenen Türkçe. Millî birliğe 
aykırı düşmeyen, millet içinde sınıflar ve zümreler yaratmayan Türkçe. 
Dilimizin tarihinden ve yaşayan malzemesinden örnek ve ilham alınarak 
kendisinin esas kaidelerine uygun bir şekilde işlenen ve geliştirilen bir 
Türkçe. 



 67

A. MAKSAT VE GAYE (Dilimizle niçin ilgileneceğiz?) 

Dilimizle ilgilenmekten esas maksat, hiç şüphesiz millî mücadeledir; 
sulh zamanında dahi daimî bir savaş alanı olan yeryüzünde, millet olarak 
varlığımızı üstün bir seviyede koruyabilmek ve onun geleceğini emniyet 
altına almak için yürütülen çok yönlü "milli mücadele"nin en mühim bir 
cephesidir. Bu mücadelede başarı kazanmak, yani dünya milletleri içerisinde 
varlığımızı devam ettirebilmek, ancak her cephede kuvvetli bir millet 
olmakla mümkündür. İktisadî kalkınma ve ilerleme, dış görünüşü ile 
milletleri kuvvetli göstermekte ise de, bir topluluğa "millet" vasfını verdiren 
kültür kalkınması ihmal edildiği veya yanlış metod tatbik edilerek ehliyetsiz 
ellere bırakıldığı takdirde, o toplulukta fikir, şuur ve ideal birliği sarsılır ve 
millî birlik de kolayca içinden çökebilir. İktisadî varlık ve ortaya konan 
eserler de başka milletlerin eline geçebilir. 

İste bu yüzden, kültür dâvasına, iktisadî kalkınmaya paralel olarak en 
azından onun kadar ve hattâ ondan daha fazla önem verilmesi gereği ortaya 
çıkar. Kültür dâvası ise, birçok konuları içine alan çok cepheli bir meseledir. 
Klasik tarife göre millî kültürün temelleri veya sistemleri, başlıca: Dil, tarih, 
sanat, içtimaî hayat, hukukî nizam ve eğitim gibi konulan içine almaktadır. 
Dil meselesi, milletin tarifinde olduğu gibi, zaman kültür sistemlerinin 
başında, ilk madde olarak zikredilir. 

Dilimizin meseleleriyle yakından ilgilenen Atatürk'ün, 1930'da Türk 
Dili İçin adlı kitabın başına konmuş olan sözlerini Giriş'te aynen vermiştik. 
Atatürk'ün, dil inkılâbının esaslarını özetleyen dört cümlelik bu yazısı bir 
bütündür. Bir kısmının atılıp yalnız bazı cümlelerinin kullanılması, dil 
inkılâbımızla ilgili bazı noktaların karanlık kalmasına ve yanlış 
anlaşılmasına sebebiyet verebilir. Nitekim son zamanlarda, bazı kurum ve 
zümreler tarafından bu metnin ancak son cümlesinin kullanıldığı, 
büyültülerek yalnız bu cümlenin duvarlara asıldığı ve televizyon 
konuşmalarında da halka yalnız bu cümlenin gösterildiği gözden 
kaçmamaktadır: 

"Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır". 

Yüzde yüz saf bir dil olmayacağını bilmekle beraber, dilimizi imkân 
nispetinde "Yabancı diller boyunduruğundan kurtarmak", vazifemiz ve 
gayemiz olmalıdır; ancak, bir hedefe varmanın yollarını ve metodunu doğru 
olarak tespit etmek, hedefi tanımak ve bilmek kadar mühimdir. Hâlbuki 
Atatürk'ün yukarıda tam metin halinde verdiğimiz vecizesinde, son cümlede 
gösterilen hedefe nasıl varılacağı ve bunun için neler yapılması gerektiği de 
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açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Bu yüzden, metnin yalnız son cümlesi 
gösterilerek üst kısmı ihmal edildiği takdirde, dilcilik üzerine ihtisas 
yapmamış geniş halk kitlesinde ve hattâ münevver zümre içerisinde bile 
mesele yanlış anlaşılabilir, "dilimizdeki yabancı kelimeleri atalım da ne 
olursa olsun!" gibi bir düşünce ile, Arapça ve Parsça kelimeleri atarken, 
onların yerine başka yabancı sözler gelebilir, veya Türkçemizin kaidelerine 
aykırı olarak yanlış metodlarla türetilen başka kelimelerle (Türkçe kökten 
yapılmış olsalar dahi) dilimiz gittikçe bozulabilir. Halbuki bunun önlenmesi 
ve "Dil İnkılâbı"nın doğru bir yola sokulması her zaman mümkündür; yeter 
ki, varılacak hedef, tatbik edilecek metod ve bu çalışmaları yürütecek kadro 
müspet olsun. 

 
B.  METOD (Dil inkılâbında çalışma yolu nasıl olmalıdır?) 

Türk Dil inkılâbının gayesi tespit edilmiş olmakla beraber, buna 
varmak için tutulacak yol veya tatbik edilecek metod üzerinde 
memleketimizde henüz bir fikir birliğine varılmış değildir. Bu yüzden dil 
işine, bundan anlasın anlamasın, herkes karışmakta, tutulan yolun yanlış 
veya doğruluğu üzerinde durulamadığı için, "Dil inkılâbı”nın esasları çok 
defa yanlış anlaşılmaktadır. 

Gaye ve hedefe bugün aşağı yukarı fikir birliğine varılmıştır: 
"Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı 
diller boyunduruğundan kurtarmalıdır"; ancak bu nasıl yapılacak, bu hedefe 
varmak için nasıl bir metod uygulanacak? Diye sorulduğu zaman, 
birbirinden oldukça farklı fikir ve tekliflerle karşılaşılmaktadır. Şimdi 
bunları bir bir inceleyerek, Türkoloji ilminin ve millî menfaatlarımızın ışığı 
altında Devlet ve Millet için en uygun ve doğru olanını tarafsız olarak tespite 
çalışacağız. 

1. Osmanlıcaya dönüş: 

Bazı kimseler, "Türkçeye giren her şey Türkçedir!" tezi ile hareket 
ederek buna başka dillerden (yanlış olarak) bilhassa İngilizceyi misal 
almakta ve Osmanlıca’ya taraftar görünmektedirler. Osmanlıca, 
imparatorluk devrinde birleştirici bir yazı dili olarak politik bakımdan 
müspet bir rol oynamış olabilir. Fakat milletler ayrılmaya başlayınca, 
devletin temelini teşkil eden Türk milleti için de, dört elle kendi kültürüne 
sarılmaktan başka çare kalmamış ve dilde de, önce Osmanlıcanın 
sadeleştirilmesi üzerinde durulmuşken, sonradan Türkçecilik cereyanında 
karar kılınmıştır. Osmanlı imparatorluğunun çökmesi ile bugün artık 
Osmanlıcanın da tarihe karıştığım kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bununla 
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beraber Osmanlıca ve Divan Edebiyatı, dil inkılâbı yönünden ele alındıkta, 
Türk yazı dili tarihinin çok mühim bir devri olması sıfatıyla bir araştırma 
konusu olarak kıymetini muhafaza edecektir. 

2. Dilde devrim metodu: 

Son yıllarda moda olan "devrim" sözü, "devirmek" fiilinden yapılma 
bir isim olup, umumî kanaata göre "inkılâp" değil, "ihtilâl" manasına gelir. 
Bununla beraber bazı yazarlarımız, bu iki tabir arasındaki anlam inceliğini 
ve sosyolojideki yerini dikkate almadan, Cumhuriyet devrinde yapılan 
yenileşme hareketlerinin hepsini birden "devrim" sözü ile ifade etmek 
isterler. Kısa vadeli "ihtilâl" (devrim=Revolution) ile uzun vadeli "inkılâp" 
(Evolution) tabirlerinin uzun boylu tartışmasını yapacak değiliz. Ancak günü 
belirtmekte fayda görüyoruz: 

Devrim metodu ile dilimizin Türkçeleştirilmesine çalışılırken, 
umumiyetle bilinen ek ve köklerle yeni kelimeler yapılmakta ve bunlar 
yabancı kelimelerin yerine konmaktadır. Dilimizin tarihinden ve Türkiye 
dışındaki diğer Türk ülkelerinde yürütülmüş ve yürütülen sadeleştirme ve 
Türkçeleştirme hareketlerinden ya hiç örnek alınmamakta veya bunlara 
ancak gelişi güzel ve arada sırada dikkat edilmektedir. Bundan başka, ilmî 
bir yol tutulmadığı için bir çok yeni kelime dilimizin kaidelerine aykırı 
olarak yanlış yapılmakta, veya dilimizden atılan yabancı bir sözün yerine, 
menşei araştırılmadan Türkçe zannedilerek başka bir yabancı kelime 
konmaktadır. Bu sistemde gaye doğru, fakat metod yanlıştır. Zaten bugün 
dilde "devrimciler" ile "bilimciler" arasındaki anlaşmazlık bu metod 
yüzünden çıkmaktadır. 

Bugünkü durumda "dil devrimi" hareketinin, çoğu filoloji ve linguistik 
üzerine ihtisas yapmamış, amatör dilci, sanatçı, veya dilcilikle katiyen ilgisi 
bulunmayan başka meslek sahipleri tarafından yürütüldüğü ve 
üniversitelerimizin Türk Dili kürsülerine mensup Türkolog öğretim 
üyelerinden çoğunun, "devrim" metodunu ilme aykırı bularak tasvip 
etmedikleri gözden kaçmamaktadır. 

İhtilâl (devrim) in esas gayesi "yıkmak" olduğundan, yıkılanın yerine 
konacak yenisi önceden plânlanarak hazırlanmamışsa, geleceğin nasıl 
olacağı hususunda cemiyeti rahatsız edici tartışmalar başlar. İllâ da bir şey 
konacaksa, o da aceleden ve gelişi güzel temin edileceği için bazan yanlış 
olur ve bundan doğacak hataların cezasını gelecek nesiller çeker. 
Cumhuriyet devrinde yürütülen yenileşme hareketlerinin bir kısmı zarurî 
olarak ihtilâl şeklinde tatbik edilmişse de, bazıları için uzun vadeli inkılâp 
yolu tercih edilmiştir. Meselâ, kıyafet değişikliği kısa zamanda yapılabildiği 
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halde, Türk tarihine ait tezlerin ancak uzun yıllar sürecek ilmî araştırmalarla 
ispatlanabileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Dil işinde de önce uzun vadeli ilmî yol üzerinde durulmuş ve Türk 
Dili Birinci Kurultayınca kabul edilen 7 maddelik çalışma programında 
yapılacak işler açıkça belirtilmişken, sonraları ilmî yol ikinci plâna atılarak, 
Türk Dil Kurumunun tüzüğünde "devrimci anlayış" ön plâna alınmıştır. 

"Dil devrimi"nin müdafaası yapılırken üzerinde durulan en mühim 
noktalardan biri de Osmanlıcaya hücumdur; radyo ve televizyonda da buna 
büyük ehemmiyet verilmekte, Osmanlıca’nın halk dilinden uzaklaşmış bir 
dil olduğunu belirtilerek ve yukarıda işaret olunduğu gibi Atatürk'ün 1930 
tarihli vecizesinin yalnız son cümlesi gösterilerek: ".... Türk milleti, dilini de 
yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" diye devrim metodunun 
müdafaasına çalışılmaktadır. Fakat Osmanlıcaya hücum tarzında yürütülen 
bu harekete bugün artık lüzum kalmamıştır, çünkü Osmanlıcaya dönüş diye 
bir şey mevcut değildir. Dilimizde yerleşmiş Arapça, Farsça vb. bazı 
kelimeleri bugün hâlâ kullanıyorsak, bunun sebebini dilimizdeki anarşide ve 
tatbik edilen sakat metodda aramak gerekir. Yerine konacak doğrusu 
bulununcaya kadar dilimizde yerleşmiş bazı yabancı sözlerin kullanılması, 
"dil inkılâbı"na ve "Türkçeleşmeye" aykırı bir hareket sayılmamalıdır. 

Varılacak gayenin tespitinde "devrimcilerle "ilimciler" arasında bir 
fark olmasa gerek, (dilimizi kasden bozmak ve yıkmak isteyen küçük bir 
zümre istisna edilirse), herhalde hepsi de aynı şeyi isterler; bunların 
ayrıldıkları nokta metoddur. Dilimizin Türkçeleştirilmesinde dil ilmine 
yeteri derecede kıymet vermeyen aceleci devrimci yoldan gidildiği takdirde, 
yine Osmanlıca gibi halk dilinden uzaklaşmış bir dil meydana gelebilir, 
nitekim gelmektedir de. Bu suretle ortaya konan malzemenin mühim bir 
kısmı, dil ilminin kaidelerine dikkat edilmeden çalışıldığı için yanlış olabilir 
ki, "uydurmacılık" tabiri ile bunlar kastedilmektedir. 

3. Dilde bilim metodu: 

Yukarıdaki açıklamalardan, dil inkılâbında tatbik edilecek en doğru 
yolun "bilim metodu" olacağı neticesini çıkarmak zor olmayacaktır. Bu 
metodun bir tek kusuru vardır ki, o da, her bilim dalında olduğu gibi, 
çalışmaların nispeten ağır yürümesi ve neticeye oldukça geç varılmasıdır. 
Fakat elde edilecek netice sağlam olacağına göre, bunun bir kusur olarak 
vasıflandırılması da yetersiz olur. Çünkü "bekleyecek vaktimiz yoktur" 
diyerek "devrim" metodu ile dil ilminin kaidelerine dikkat edilmeden işlenen 
hataların düzeltilmesi için ileride çok daha fazla zaman sarf edileceğinden, 
zaman kazanma fikri kendiliğinden ortadan kalkmış olur. 
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Filoloji ve linguistik dediğimiz dille ilgili bilim dallarının muayyen 
metotları olmakla beraber, her dil kendi bünyesine, kendi tarihine ve yaşayan 
malzemesine dayanılarak araştırılır. Bu yüzden, muayyen bir milletin "dil 
inkılâbı", herhangi başka bir dilde yapılan inkılâplardan farklı olabilir; "filân 
dilde şöyle yapılmış, biz de öyle yapalım!" şeklindeki karşılaştırmalar ve o 
yolu taklide kalkışmak, bizi yanlış ve dilimiz için zararlı yönlere 
sürükleyebilir. 

Dil araştırmalarında, umumî filoloji ve linguistik ilimleri çerçevesi 
içinde Türk Dilinin ses, şekil, gramer ve cümle bilgisi kaidelerine uygun bir 
çalışma yolu tatbik edilmekle beraber, işin içine "inkılâp" konusu girince, 
mesele sırf hakikati araştıran bitaraf bir "bilim" olmakla kalmaz, dil 
konusunun "millî bir gaye" olarak da ele alınması zarureti ile karşılaşılır. Şu 
farkla ki, bu takdirde dahi bilim metodları ihmal edilmemeli, dilimizde 
yapılacak İslâhat, temizlik ve "yabancı boyunduruğundan kurtarma" 
maksadıyla yürütülecek çalışmalar, Türkoloji ilminin umumî kaidelerine 
uygun olarak ele alınmalıdır. 

Herhangi bir dille ilgili araştırma, inceleme ve sadeleştirme 
çalışmaları, ancak o dilin mevcut malzemesine dayanılarak yürütülebilir. Bu 
malzeme: Tarihî ve bugün yaşayan varlık şeklinde iki cepheli olur. 

Bu açıklamaların ışığı altında, "Türk dil inkılâbı"nda tatbik edilecek 
"bilim metodu"nun esaslarını şu üç noktada toplayabiliriz: 

a) Tarihî malzemeden faydalanmak (derinlik); 
b) Yaşayan malzemeyi kullanmak (genişlik); 
c) Yeni kelimeler yapmak (yaratma). 

"Türk Dili inkılâbı" ile ilgili çalışmalarda tatbik edilecek bu üç nokta 
millî gaye ve menfaattarımıza uygun olduğu gibi, çalışmaların sırasını 
belirtmek bakımından da mühimdir. 

a) Tarihî malzemeden faydalanmak; 

Tarihe bakmak, bir bakıma "geriye" bakmak anlamına gelmekle 
beraber, bazı kimselerin iddia ettikleri gibi bunun bir "gericilik" ve "inkılâp 
düşmanlığı" olmadığını, Atatürk'ün Türk tarihine verdiği ehemmiyet ve 
bunun üzerinde titizlikle durması da açıkça ispat eder. Türk'ün dili ise, onun 
tarihi ile birlikte bugüne kadar intikal eden en kıymetli millî varlığıdır. 

Tarihî araştırma, aynı zamanda derinliğine yürütülen bir çalışma olup, 
bununla dilimizin en eski zamanlardan bugüne kadar gelmiş dil 
malzemesinin ortaya konması ve dil inkılâbında bundan faydalanılması 
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kastedilir. Yani, Türkçe yazılmış her eser ve metin, kronolojik sıraya göre 
kritik bir şekilde okunup transkripsiyonu ve gerekirse bugünkü Türkçeye 
tercümesi ile birlikte yayınlanmalı. Bunların içinde geçen kelime, ek ve 
terkipler teker teker ele alınıp etimolojisi, yani tahlili yapılmalı, hangisinin 
Türkçe, hangisinin yabancı menşeli olduğu açıklanmalı ve bütün bu 
malzeme alfabetik sıraya konularak bir sözlük şeklinde yayınlanan eserin 
sonuna eklenmelidir. 

Ayrı ayrı incelenip işlenmiş olan bu gibi münferit eserlerdeki 
malzeme sonradan bir araya getirilerek, Türkçenin tarihî grameri yazılır ve 
etimolojik sözlüğü hazırlanır. Ancak, dil üzerindeki çalışmaların bir neticesi 
sayılabilecek etimolojik sözlüğün hazırlanmasında, pek tabiî olarak dilimizin 
bugün yaşayan malzemesinden de faydalanmak gerekecektir. 

Bu çalışmaların ne kadar zahmetli ve uzun zamana bağlı bir iş 
olduğunu anlamak için, Türkoloji alanındaki çalışmaların tarihine bir göz 
atmak yeter. Bir bütün olarak ele alındıkta Türkoloji ilmi 200 yıllık bir tarihe 
sahip ise de, esas metodik çalışma ve gelişme, Wilhelm Radloff, Vilhelm 
Thomsen, Gustav John Ramstedt ve WilliBang-Kaup'un açtığı çığır üzerinde 
gelişen araştırmalar olmak üzere son yüz yıla sığdırılabilir. Bu zaman içinde, 
bir taraftan Orhun abidelerinin ve Uygurcaya ait pek çok metnin bulunması 
ve Türkçenin orta devrinde yazılmış olan Kutadgu Bilig, Divânü Lügat-it-
Türk v.b. gibi eserlerin ortaya konması gibi malzeme temini ile uğraşılırken, 
diğer cihetten bunların açıklanarak yayınlanması üzerinde de çalışılmış ve 
çalışılmaktadır. Ancak, el sürülmemiş pek Çok malzeme hâlâ araştırıcıların 
gayretini beklemektedir. Misâl olarak ancak şu iki meseleye işaret etmekle 
yetineceğiz: Doğu Türkistan sefer heyetlerince temin edilen Uygurca 
malzemenin bugüne kadar ancak küçük bir kısmı yayınlanabilmiş, 1890'dan 
beri üzerinde çalışılan Kutadgu Bilig adlı eser halâ tamamlanamamıştır! İlk 
olarak W. Radloff tarafından fotokopisi ve Almanca tercümesi yayınlanan, 
sonra hakkında pek çok araştırmalar yapılan Kutadgu Bilig, son olarak Reşid 
Rahmeti Arat tarafından ele alınmış, O, 1947'de yeni baştan işleyerek bütün 
metnin transkripsiyonunu, 1959'da Türkiye Türkçesine tercümesini 
neşretmiş, fakat sözlüğünü tamamlamaya ömrü vefa etmemiştir. Bu alandaki 
çalışmaların zirvesini ve dilimizin Türkçeleştirilmesinde en mühim 
kaynaklardan birini teşkil edecek olan Kutadgu Bilig Sözlüğü'nün, Arat'ın 
malzemesine dayanılarak önümüzdeki yıllarda yayınlanabileceğini ümit 
etmekteyiz. 

Görülüyor ki, Dil İnkılâbı'nın doğru olarak yürütülebilmesi için, önce 
bu gibi tarihî hazırlık çalışmalarının ikmal edilmesi veya hiç olmazsa 
ihtiyacı karşılayacak bu seviyede ilerletilmiş olması gerekir. Tarihi 
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devirlerde dilimizde kullanıldığı halde, bu gibi Türkçe asıllı söz, terkip ve 
eklerin bir kısmı zamanla unutularak, yerini yabancı unsurlara terketmiş 
olabilir. İşte, "Dil inkılâbı" dediğimiz çalışmalarda yabancı unsurların yerine 
Türkçelerini koymak isterken, en basta böylece kritik bir şekilde 
yayınlanmış eserlere başvurmamız ve yabancı kelimeler yerine konacak 
Türkçe malzemeyi, gerekirse bugünkü söylenişe intibak ettirerek, işlenmiş 
bu kaynaklardan almamız gerekir. Böylece, kültürümüzün temelini teşkil 
eden dilimiz, tarihine bağlanarak sağlam temellere oturtulmuş olur. 

b) Yaşayan malzemeyi kullanmak: 

Türk Dil inkılâbında faydalanılması gereken ikinci büyük kaynak, 
dilin bugünkü varlığıdır. Bu meseleyi: Türkiye Türkçesi ve Türkiye 
dışındaki Türk lehçe ve şiveleri olmak üzere iki yönden inceleyebiliriz. 

Her dilde olduğu gibi Türkçe de, bir taraftan yazı dili (edebiyat dili), 
diğer yönden konuşma dili (halk dili) olmak üzere iki istikamette gelişmiştir. 
Yazı dilleri, muayyen bir bölgede konuşulan birbirine oldukça yakın bir çok 
şive ve ağızlar için müşterek bir kitap ve dolayısıyla devlet dili olarak 
birleştirici bir rol oynadıklarından, bu birliğin içinde toplanan şive ve ağızlar 
için ayrı birer yazı dili yaratılması yoluna gidilmemiş, çünkü böyle bir şeye 
ihtiyaç hissedilmemiştir. Ancak Türkiye dışındaki bazı Türk ülkelerinde bu 
durumun, bilhassa son 50 yıl içinde biraz değişikliğe uğradığını ve eskiden 
muayyen bir kültür ve yazı diline bağlı olan şiveler için de, siyasî 
düşüncelerle, yeni yazı dilleri yaratılmasına çalışıldığını görmekteyiz. 

Halk dili (şiveler ve ağızlar) saflığını oldukça muhafaza edebildiği 
halde, yabancı kültür ve dillerle çok daha sıkı temas imkânına sahip olan 
yazı dilinin, az veya çok bunların tesiri altında kaldığı görülmektedir. Bir 
dilde yabancı tesirler çoğalınca, millî şuurun kuvvetlenmesi nispetinde 
bunlara karşı bir hareketin başlamasını tabiî bir hadise olarak karşılamak 
gerekir. 

Türkiye Türkçesinin, XI. yy.’dan itibaren geniş ölçüde Farsça ve 
Arapçanın tesiri altında kaldığı ve yazı dilinin, sonraları "Osmanlıca" adı 
verilecek şekilde hususî bir yönde geliştiği meydandadır. Türk tarihi 
üzerindeki araştırmaların derinleştirilmesi ve Türk dilinin eski belgelerinin 
meydana çıkarılarak işlenmesi neticesinde kuvvetlenen millî şuurun tesiri 
altında yazı dilinin düzeltilmesi işi de ortaya atılmıştır. Önce yabancı 
terkiplerin sadeleştirilmesi şeklinde başlayan bu hareket, türlü kademelerden 
geçerek, nihayet topyekûn "Türkçeleşme" ve "Türkçeleştirme" seviyesine 
kadar ulaşmıştır. Bu hareketin esas parolası şu idi: Halk diline yaklaşmak, 
imkân nispetinde halkın anlayacağı bir dille yazmak ve yazı dilindeki 
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yabancı unsurları atarak onların yerine halk dilinde yaşayan Türkçe sözleri 
kullanmak. Ancak bu iş, Türk halk ağızlarında yaşadığı halde yazı dilinde 
ihmal edilen kelimelerin derlenerek yayınlanması ile gerçekleşebilirdi. Bu 
bakımdan Şemseddin Sami'nin 1900'de yayınlanan Kamusu Türkî'si, hem 
büyük bir kısmının tahlilî bir çalışma mahsulü olması, hem halk ağızlarından 
ve Türkiye dışındaki şivelerden de birçok kelimeleri kullanması bakımından 
mühim bir yer işgal eder. Cumhuriyet devrinde, Hamit Zübeyr ve İshak 
Refet'in Anadilden derlemeler (1932) adli çığır açan eserlerinden sonra Söz 
derleme dergisi gibi bilinen serilerin yayımlanmasına başlanılmış, Ankara ve 
İstanbul Üniversitelerinin Türk Dili kürsüsü öğretim üyeleri ve diğer 
yazarlar bu faaliyete katılarak değerli eserler ortaya koymuşlardır. Bu sahada 
yabancı bilim adamları da çalışmış ve çalışmakta olup, onların eserlerini de 
ehemmiyetle göz önünde bulundurmamız gerekir. 

Türkiye dışındaki Türk topluluklarının coğrafî dağılışı ve buralarda 
konuşulan lehçe, şive, ağız ve yazı dillerinin tarihî gelişmesi üzerine tafsilâta 
girişmeden, son yüzyıl içinde karşılaşılan durumu şöylece özetleyebiliriz; 

Osmanlı imparatorluğunun parçalanmasından sonra Türkiye 
Cumhuriyetinin dışında kalan Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, 
Romanya, Suriye ve Irak'taki Türk toplulukları kültür ve yazı dili 
bakımından Türkiye Türkçesine bağlı oldukları gibi, Azerbaycan, İran ve 
Türkmenistan'daki Türk boyları da, Oğuz zümresi mensubu olarak bu 
halkanın bir devamını teşkil ederler. Lehistan, Finlandiya, Mançurya ve 
Japonya'da yerleşen küçük gruplar istisna edilirse, taunların dışında kalan 
büyük kitlelerinin bugün Rusya ve Çin'de bulunduklarım görmekteyiz. 
Kültür ve yazı dili bakımından bunlar, 20.yy. in başından itibaren başlıca: 
Kuzeyde Kıpçakçanın devamı olan Kazan-Kırım yazı dili, Batı ve Doğu 
Türkistan'da Çağatayca’nın devamı olarak Özbek yazı dili ve Kafkasya'da 
Oğuzcanın bir kolu olarak Azerbaycan yazı dili olmak üzere üç merkez 
etrafında gelişmekte iken, son 50 yıl içinde bunlara bağlı olan şive ve 
ağızlardan bir çok yeni yazı dillerinin yaratılmasına çalışılmıştır, meselâ: 
Kuzeyde "Tatarca" ve "Başkurtça", Kırım'da "Kırım Tatarcası", Türkistan'da 
"Özbekçe", "Kazakça", "Kırgızda", "Karakalpakça" ve "Türkmence", Doğu 
Türkistan'da "Uygurca", güney Kafkasya'da "Azerice", kuzey Kafkasya'da 
"Karaçayca", "Balkarca", "Nogayca" ve "Kumukça", Sibirya'da "Altayca" 
(Oyrotça), "Hakasça", "Şorça" ve "Tuvaca", Romanya'da "Gagauzca" v.b. 
gibi. 

Bir dil, en eski zamanlardan bugüne kadar meydana gelmiş bütün 
tarihî belgeleri ve yeryüzünün neresinde konuşulursa konuşulsun bütün 
lehçe, şive ve ağızlarıyla bir bütün teşkül eder. Herhangi bir dille ilgili 
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araştırmalarda ve o dil içinde yapılması düşünülen temizlik ve "inkılâp"larda 
bütün bu malzemeye dayanılması, en tabii ve mantıkî bir hareket olur. 

Bütün Türk Dili de böyle bir durumdadır. Yabancı dillerden gelen söz 
ve terkiplere karşı aşağı yukarı yüz yıldan beri yürütülen "Türkçeleştirme" 
hareketi, Türkiye Türkçesi ve Türkiye dışındaki Azerbaycan, Kazan ve 
Türkistan gibi kültür merkezleri yazı dillerinin ıslâhı ve halk diline 
yaklaşılması şeklinde ele alınmıştır. Adı geçen bu kültür merkezlerinde 
yürütülen Türkoloji çalışmaları ve Türkçeleştirme hareketleri, siyasî şartların 
müsaadesi nispetinde, karşılıklı istişare, fikir ve ilham alma şeklinde tatbik 
edilmeli. Birinde unutulduğu halde diğerinde yaşayan ek, kök ve sözler veya 
yeni yapılan ıstılahlar, ilgili şivenin söylenişine uydurularak birinden 
diğerine aktarılabilmeli ve yabancı dillerden gelen tesirlere karşı birlikte 
mücadele edilmelidir. 

c) Yeni kelimeler yapmak; 

Bir dilin söz haznesini zenginleştirmede diğer bir yol da, şu anda elde 
bulunan malzemesine (Türkçede kökler ve ekler) dayanılarak yürütülen 
"yaratma" dır. Büyük bir tarihe ve yaşayan lehçe, şive ve ağızlar gibi zengin 
malzemeye sahip olmayan diller için "yaratma" ameliyesi en tabii ve tek yol 
olarak düşünülebilirse de, Türkçe’de yaratma işinin, tarih ve lehçe ve-
ağızlarla ilgili araştırmalar tamamlanmadan, yani bütün zenginliği ortaya 
konmadan öne alınması, dilin öz mazisinden ve yasayan varlığından koparak 
fakirleşmesine ve neticede kültür anarşisi doğurarak milletçe zayıf 
düşmemize sebep olabilir. Fakat bu sözlerimizden "yaratma" ve "yeni 
kelimeler yapma" yolunun şimdilik büsbütün reddedildiği manası 
çıkarılmamalıdır. Medenî ve bilhassa teknik ilerlemelere paralel olarak, 
şimdiden zarurî bazı söz ve istilahların yaratılması yoluna gidilecektir. Bu 
takdirde de, ek ve köklerin esas rolü ve kelime yapma kaideleri göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak, bu gibi "yaratmaların imkân nispetinde ilmî ve 
teknik istilahlara inhisar ettirilmesi, dilimizde yerleşmiş her yabancı sözü 
atarak "çabuk Türkçeleştirme" gayesiyle acele hareket edilmemesi ve 
dilimizin ileride düzeltilmesi imkânsız hatalarla doldurulmaması gerekir. 

Buna göre, Türkçenin tarihiyle ve yaşayan malzemeyi temsil eden 
lehçe, şive ve ağızlarla ilgili araştırmalara ve derlemelere hız verilmeli ve 
bunlardaki "Türkçe" hazinenin kritik bir şekilde işlenerek etimolojik 
sözlüklerle ortaya konulmasına çalışılmalıdır. Bunlar tamamlanıncaya kadar 
dile fazla müdahale edilmemeli, dilimizdeki herhangi bir yabancı sözün 
"Türkçeleştirilmesi" düşünülüyorsa, önce yukarıda belirtilen çalışmalarla 
elde edilen malzemeye başvurulmalıdır. Bunlar yeter derecede ilerlemediği 
için aranılan bir sözün Türkçe karşılığı bulunamıyorsa, araştırmaların 



 76

neticesi beklenilmeli, yine de yoksa, son çare olarak ancak o zaman 
"yaratma" yoluna baş vurulmalıdır. "Yaratma"' işi öne alınarak yalnız bu 
yoldan gidildiği ve bunda da yanlış metodlar tatbik edildiği takdirde, 
Türkçesi mevcut olan kelimelerin bile "Türkçeleştirilmesi" veya Türkçe ve 
yabancı sözlerin yerine başka bir yabancı sözün konması ve münevverler 
arasında ikilik yaratılması gibi yanlış bir yöne sapma tehlikesi baş-
gösterecektir. Nitekim bugün böyle bir durumla karşı karşıyayız. Mesela: Bu 
yüzden, bundan dolayı gibi saf ve güzel Türkçe tabirler varken, yalnız 
Arapça "sebep" kelimesi göz önünde tutularak bu nedenle denmesi, Türkçe 
bütün varken onun yerine "tüm" sözünün kullanılması, Arapça "gaye"den 
kaçınıldığı halde Farsça "amaç" sözüne büyük yer verilmesi, bütün bunların 
"ilericilik" ve "devrimcilik" sayılarak, islenen hatalardan sakınmak gayesiyle 
dilimizde yerleşmiş yabancı sözleri "şimdilik" kullanmakta devam edenlerin 
"gerici" ve "inkılâp düşmanı" olarak gösterilmesi gibi. 

Dil inkılâbında, uzun vadeli ilmî çalışmalar devam ederken, bugünkü 
konuşmada dillerinde yaşayan malzemeden faydalanılabilir, dilimizden 
atılacak yabancı kelimelerin yerini bunlar bir dereceye kadar doldurabilir, 
ancak dilimizde Taşlanılan her yabancı kelimenin kısa zamanda mutlaka 
"Türkçeleştirilmesi" gayesi ile, bilim metodlarına ve Türk dilinin kaidelerine 
aykırı olarak dilci olmayan ehliyetsiz kimseler tarafından "uydurulan" 
kelimelerin "devrim" adına kullanılması, bilim metodlarına olduğu kadar 
millî menfaatlarımıza da aykırı düşer. 

 
C.  KADRO (Dil İnkılâbı kimler tarafından yürütülmelidir?) 

Dil inkılâbında, metod kadar mühim olduğu halde, ihmal edilen ve 
bilhassa üniversiteler dışında üzerinde durulamayan husus da kadro 
meselesidir. Dil inkılâbının lüzumuna herkes inanmış, dilimizin "yabancı 
boyunduruğundan kurtarılması" (GAYE) hususunda fikir birliğine varılmış, 
fakat bu işin nasıl yapılacağı (METOD) ve kimler tarafından yürütüleceği 
(KADRO) hususları hâlâ açıklığa kavuşturulamamıştır. METOD ile 
KADRO birbirine sıkı sıkıya bağlı ve birbirini tamamlayan şeylerdir: Dil 
inkılâbında tutulacak yol doğru olarak tesbit edildiği takdirde, bunun ancak 
bu yolda ihtisas yapmış dilciler tarafından yürütülebileceği kendiliğinden 
anlaşılır. Buna paralel olarak, işe metod yerine kadronun tespiti ile başlanılsa 
ve dilin ilmî bir mesele olduğu açısından hareket edilerek, bu işin 
yürütülmesi üniversitelerin Türk Dili Kürsüsü öğretim üyelerinin eline 
teslim edilmiş olsa, bunlar dil ilminin taleplerine uygun bu metod tatbik 
edeceklerinden, çalışmalar yine de müspet yola sevkedilmiş olur. Burada 
"filoloji" ve "linguistik" konularının "bilim" dalı olup olmadığını tartışarak 
bunun ispatı ile uğraşacak değiliz, çünkü bu meseleler batı dünyasında 
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bundan yüz yıl önce incelenerek tartışılmış ve dil incelemelerinde takip 
edilecek metotların esasları açık olarak tespit edilmiştir. "Muasır medeniyet 
seviyesine" ulaşmayı gaye edindiğimize göre, her ilim dalında olduğu gibi 
dilde de, gerek metod ve gerek kadro bakımından, onun kendi kaide ve 
taleplerine uygun bir yol tutmamız gerekecektir. 

Türkiye'de Bilimler Akademisi kurulmadığı müddetçe üniversiteler en 
yüksek ilmî organ ve otoriteyi teşkil edecek ve dilde de böyle olacak, yani 
"dilci" olarak üniversitelerin Türk Dili Kürsüsü öğretim üyeleri (Profesör, 
Doçent ve Asistanlar) kastedilecektir. Bu isin yalnız üniversite içinde değil, 
üniversite dışında da böyle olması gerekirken, dil inkılâbında bugün için bu 
meselenin henüz tam olarak tatbik edilemediğim görüyoruz. Batı dünyası ile 
karşılaştırıldıkta büyük bir "gerilik" olarak vasıflandırılması gereken bu 
durumun geçici olduğunu ve "Türk Dili Akademisinin kurulması ile bu 
yolda da müspet ilmin hâkim olacağına inanıyoruz. 

Dil işinde meydana gelen ve devam eden karışıklığın sebeplerini, bu-
nun yalnız üniversite ve akademi içinde kalan dar bir konu olmayıp, her 
zaman ve her yerde, milletin her ferdini yakından ilgilendiren bir mesele 
olmasında aramak gerekir. Bu yüzden, bu konuda ilmî araştırmaların rolü, 
sınırı ve kimlerin ne ile ne derecede meşgul olacağı hususunda tartışma ve 
karşılıklı ithamların sürüp gittiği görülmektedir. Halbuki, buna benzer 
tartışmalı devirleri çoktan atlatarak dil meselesinde muayyen bir yolda karar 
kılmış olan milletlerden örnek alınarak, bizim de "Türk Dil inkılâbı" 
konusunu müspet bir yola sokmamız mümkündür. 

Bu görüşlerin ışığı altında, dilde KADRO meselesini şu şuraya göre 
inceleyebiliriz: 

1.Dilciler:(Üniversitelerin Türk Dili Kürsüleri Profesör, Doçent ve 
Asistanları).  

Dilimizin tarihi, lehçe, şive ve ağızları ile ilgili araştırmalar, yani, 
dilimizin eski ve yeni bütün varlığının ortaya konması, bunlara dayanılarak 
umumi, lehçe ve şiveler için ayrı ayrı ve sonra etimolojik sözlükler 
hazırlanması, yaşayan ve tarihî gramerlerin yazılması, derlemeler yapılması 
v.b. gibi isler doğrudan doğruya dilciler tarafından veya onların kontrolü 
altında yürütülür. Elde edilen malzemeye dayanılarak tarihten ve yaşayan 
lehçe-şive-ağızlardan hangi kelimelerin yabancı sözler yerine alınabileceği 
onlar tarafından tespit ve teklif edilir, ihtiyaca göre yeni kelime yapma işini, 
ilgili meslek ve ihtisas sahipleriyle istişare ederek onlar yürütür, bu 
bakımdan ortaya atılan teklifleri onlar kontrol eder. 
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2.Sanatçılar:(Üniversitelerin Türk Edebiyatı Kürsüleri Profesör, 
Doçent ve Asistanları, şair, edip ve fikir adamları, Millî Eğitim mensupları):  

Dili işleyip güzelleştiren sanatçılar, dilimizin tarihinden ve lehçe-şive-
ağızlardan alınan veya yeniden yapılmak suretiyle dilciler tarafından ortaya 
konan malzemeye dayanarak dilimizin Türkçeleşmesinde ve yeni 
kelimelerin tutunmasında esas rolü oynarlar. 

3.Türlü bilim ve meslek sahipleri:(Türlü bilim dallarına mensup 
Üniversite ve yüksek okul öğretim üyeleri, Üniversite dışından türlü meslek 
sahibi münevverler): 

Bunlar da, bilhassa kendi branşlarıyle ilgili hususlarda dilci ve 
sanatçılara yardımcı olurlar. 

"Türk Dil İnkılâbı"nda METOD ve KADRO meselesi doğru olarak 
çözüldüğü takdirde, dilimiz anarşiden kurtularak millî menfaatlarımıza 
uygun bir gelişme yoluna girebilecektir. Bu da, ancak "Türk Dili Akademisi" 
gibi ilmî ve merkezî bir organın kurulması ve dilimizle ilgili işlerin onun 
emrine verilmesi ile mümkün olabilir. 

1932'de Birinci Türk Dil Kurultayı'nın toplanması ve "Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti"nin kurulmasıyla, "Türk Dil inkılâbı" ile ilgili iğler Devletin 
himayesi altına alınmış oldu. Aşağıda metnini verdiğimiz Türk Dili Birinci 
Kurultayınca kabul edilen çalışma programı, bugün dahi göz önünde 
tutulabilecek mükemmel bir eserdir: 

Türk Dili Birinci Kurultayınca Kabul Edilen Çalışma Programı 

•   Türkçenin gerek Sümer, Eti gibi en eski Türk dilleriyle, gerek Hint 
-Avrupa, Sami denilen dillerle mukayesesi yapılmalıdır. 

•   Türkçenin tarihî inkişafları aranmalı, mukayeseli grameri 
yazılmalıdır. 

•   Türk lehçelerindeki kelimeler derlenerek lehçeler lügati, sonra esas 
Türk lügati, Türk sarfı, nahvi tez elden yapılmalıdır. Sarf, nahiv, 
lügat yapılırken, ıstılah konulurken Türkçenin bütün lahikalarının 
araştırılmasına, bu lahikaların, edatların dilimizin bütün 
ihtiyaçlarına yetecek surette istenilmesine ehemmiyet verilmelidir. 

•   Türkçenin tarihî grameri yazılmalıdır. 
•   Şark ve Garp memleketlerinde çıkan Türk dili hakkındaki eserler 

toplanmalı, bu eserlerden lâzım olanları dilimize çevrilmelidir. 
•   Cemiyet gerek kendisinin, gerek dışarıda Türk Dili işleriyle 

uğraşanların tetkiklerini bir mecmua ile neşretmelidir. 
•   Memleket gazetelerinde dil işlerine hususî yer verdirilmelidir 
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TÜRK DİLİ VE LÂTİN ALFABESİ KONUSUNDA 
ALMANYA'NIN ATATÜRK'E BAKIŞI ÜZERİNE 

 

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN∗ 

 

Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kurulmasından hemen sonra büyük bir 
hızla "muasır medeniyetler seviyesine" çıkabilmek için bir dizi inkılâptan 
gündeme getirdiğini, TBMM'de mevcut bazı muhaliflere rağmen 
Cumhuriyetin yaşatılabilmesi için önemli ve gerekli inkılâpların kanunlarla 
hayata geçirdiğini biliyoruz. Ancak bütün bu inkılâplarında aceleci 
davranmamış, Cumhuriyetin çok öncesinden düşünüp plânladığı işleri 
hazırlayıp uygulamaya koyabilmek için hep uygun bir zemin ve zaman 
bekleyişi içinde bulunmuştur. 

Türkiye'deki okuryazar sayısının çok düşük olmasının ortaya çıkardığı 
sakıncaları iyi bilen Atatürk, hızlı bir okuma-yazma seferberliği için yaptığı 
hazırlıklarını, daha Bulgaristan'da askerî ataşe olarak görevlendirildiği 
yıllarda bitirmiş, sonuçta da Lâtin asıllı bir alfabenin kabul edilerek millete 
benimsetileceği düşüncesine varmıştır. Bu düşüncesini daha o yıllarda açıkça 
belirtmekten de geri durmamıştır. 

I. Dünya Savaşı'nın yenikleri arasında yer alan bir başka ülke de 
Almanya'dır. Türk istiklâl Savaşı, Sevr antlaşmasını tanımayıp yurdumuzun 
dört bir yanında düşmanlara karşı koyarken, Avrupa içlerinde kendi derdine 
düşmüş olan Almanya'nın hemen hiç yardımı görünmez. Hatta İstiklâl 
Savaşı yıllarında Almanya elçilik bile açamamış, gerekli olan çeşitli 
işlemleri İsveç büyük elçiliği kanalı ile yapmayı yeğlemiştir. Her ne kadar 
Osmanlı imparatorluğu savaşın bitiminde, 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros 
Mütarekesi'nin 23. maddesi gereğince savaş müttefiki Almanya ile her türlü 
bağını ve ilişkisini kesme zorunda kalmışsa da, basın yayın organları, ticaret, 
emeklilik ile çeşitli tazminat ve aylık ödemeleri vb. konularda yazışmalar 
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sürmüş, işlemler devam ettirilmiştir. Aracılık yapan İsveç elçiliği sadece 
İstanbul'dan değil, Bükreş gibi yakın şehirlerden de taze bilgiler toplamakta 
ve bunları Stockholm'deki hükümetine aktarmaktadır, İstanbul'dan ve diğer 
kaynaklardan elde edilen bu bilgilere dayanarak, Stockholm'de görev yapan 
Almanya elçisi Nadolny, Cumhuriyetin kurulmasını izleyen aylarda 
Almanya Dış işleri Bakanlığına bir rapor göndermiştir. Bu raporunda, yeni 
Türk Hariciye Vekâletinin İstanbul'da temsilciliğini yapan Dr. Adnan 
(Adıvar) Bey'in 3 Aralık 1923 tarihinde İsveç elçisine Türkiye Cumhuriyeti 
ile Almanya arasında bir dostluk anlaşmasının imzalanmasını, bundan sonra 
da her iki ülkenin diplomatik ilişkileri yeniden başlatmasının mümkün 
olduğunu, Türkiye tarafının bundan memnunluk duyacağını belirtmiştir. 
Almanya Dış işleri Bakanlığı da bunun üzerine 5 Ocak 1924 tarihinde 
Bükreş büyük elçisi Dr. Hans Freytag'ı ilk görüşmeleri yapmak üzere 
İstanbul'a göndermeyi kararlaştırmıştır. 

Yapılan görüşmeler sonunda ilk antlaşma 3 Mart 1924 tarihinde 
Ankara'da imzalanmış ve Almanya Türkiye'ye biraz önce sözünü ettiğimiz 
Rudolf Nadolny'yi büyük elçi olarak görevlendirerek göndermeyi 
kararlaştırmıştır. 16 Haziran 1924 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal Paşa'ya güven mektubunu sunan Nadolny, Alman büyük 
elçiliğinin diğer büyük Avrupa ülkelerininki gibi İstanbul'da değil de 
Ankara'da inşa edilip açılacağını belirtince, duyulan memnuniyetin büyük 
olduğunu, Türklerin buna bir hayli önem verdiğini raporlarında belirtir. 
Böylece Ankara'da daha ilk günlerden itibaren olumlu bir hava yaratan 
Nadolny, Atatürk ile çevresindekilerin çalışmalarını çok yakından izlemiş, 
görüş ve düşüncelerini de değişik tarihlerde çeşitli raporlarla Alman Dış 
İşleri Bakanlığına aktarmıştır. 

Almanya büyük elçisi Nadolny'nin yeni Türkiye'de olup bitenleri 
Ankara'dan izlemesi, onun raporlarını önemli bir belge hâline getirmektedir. 
Özellikle inkılâpların öncesi ve sonrası ile ilgili raporlarında değişik ve 
çarpıcı gözlemleri, düşünceleri ve tahminlerine rastlamaktayız. Türk 
alfabesinin değiştirilmesi ve Türk dilinin bu sayede sadeleşebileceğini bir 
raporunda belirtmesi de ilginçtir. Alfabe değişikliği ile ilgili daha 1926 
yılından itibaren Berlin'e gönderdiği raporlarda kabul edilmesi düşünülen 
harflerin Alman görüşüne Fransızcadan daha yakın bulunduğunu söylemesi, 
bir bakıma Almanya-Fransa dış politika çekişmesinin de doğal bir 
sonucudur. 

Nadolny'nin daha eski tarihlerde, 1916 yılında da İstanbul'da görevli 
olarak bulunduğunu, Türkleri iyi tanıdığını, yeni görevlendirme sırasında bu 
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eski gözlem ve bilgileri de akılcı ve tutarlı bir biçimde değerlendirdiğini de 
bu arada belirtmemiz gerekir. 

Harflerimizin değiştirilmesinin yurt dışındaki etkileri ve tepkileri çok 
az ölçüde yurt içine yansıtılmıştır. Özellikle Türkiye'de görevli bulunan 
yabancı elçilik mensuplarının bu tarihî gelişmeye ve değişmeye nasıl 
baktıkları ve yaptıkları yorumlar konusunda Sayın Bilal Şimşir'in eserinde 
(Türk Yazı Devrimi, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1992) bir hayli bilgi 
bulunmakta ise de, Almanya ile ilgili bir tek satır bulunmamaktadır. 
Herhangi bir belgeden söz etmeyen yazarın bu eksikliğini Alman Dış işleri 
Bakanlığı arşivinde bulduğumuz belgeler ile biz gidermeye çalışmak istedik. 
Şimdilik birkaç belgedeki ifadeleri aktaracak ve Alman büyük elçisi 
Nadolny'nin Türk diline, kültürüne, alfabe değişikliğine nasıl baktığını 
aktararak okuyucularımıza bilgi vereceğiz. 

Nadolny, 19 Eylül 1926 tarihli raporunda alfabenin şimdilik 
değiştirilmediğini, sonraki yıllara bırakıldığını belirttikten sonra kendi 
politikaları açısından aynen şunları söylemektedir: 

"... Çok anlamlı olan yeniliğin uygulanması sırasında hemen ele 
alınacakken önemli sorunu, çeviri yazı konusudur. Türklerin daha sonraları, 
söz gelimi Fransızca gibi romanistik çevreden belirli bir dilin 
öğrenilmesinde kolaylık sağlayacak herhangi bir çeviri yazıyı seçmeleri 
halinde, bu, Türkiye üzerine kültürel bir etki sağlamak isteyen bizlerin 
çabaları bakımından şüphesiz ki aleyhimize olacaktır. Bundan dolayı benim 
çabalarım herhangi bir etkim olursa dil bakımından en yakın olan Macar 
çeviri yazısının desteklenmesi yolunda olacaktır”.  

Nadolny daha sonra aynı konu üzerinde de durmuş ve l Şubat 1927 
tarihindeki raporunda da şunları söylemiştir: 

“Arap yazısının Latin harfleriyle karşılanması sorunu, ilk haberin 
verildiğinden beri herhangi bir gelişme kaydetmemiştir. Ankara'da bir dil 
komisyonu oluşturulacaktır. Bunun başkanı olarak da, ya eski muhalif 
gazeteci Hüseyin Cahid Bey veya İstanbul Üniversitesi kıdemlisi Köprülü 
Zade Fuad Bey’in adları veriliyor. Fuad Bey'in Latin yazısının alınmasına 
karşı koyması beklenirken birinci isim şüphesiz komisyonda kendisine 
hükümet tarafından belirtilmiş olan kararlara ağırlığını koyacaktır. Bu 
arada yeniliğin mecburiyeti hakkındaki düşüncelerin çatışması, basında ve 
kulislerde devam etmektedir. Politik olmayan bilimsel bir ağızdan bir hüküm 
elde etmek için burada ikamet eden Avusturyalı Türkolog Dr. Witteck'ten bu 
sorun hakkında bir not hazırlamasını rica ettim. Bunun üzerine Witteck 
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kültürü ve bilimselliği göz önünde tutarak Latin yazı işaretlerinin alınışının 
istenmeyeceği ve hemen hemen hiç altından kalkılamayacak zorlukları 
ortaya çıkaracağı sonucunu ortaya koyan ve ekte sunduğum raporunu verdi. 
Buna rağmen adı geçenin Profesör Fuad Bey tarafından aynen kabul 
edilecek bu iddiasının Türk hükümeti üzerinde devamlı bir etki yapacağına 
inanmıyorum. Ve daha ziyade, insan Ankara'da inançlara ulaşıp bütün 
endişeleri bir tarafa bıraktığında, bu yeniliğin diğer birçokları gibi, şimdiye 
kadar reform programlan çerçevesinde, zorluklar ve masraflar göz önüne 
alınmaksızın, zamanının geldiğinin belirleneceğim tahmin ediyorum." 

Almanya büyük elçisi Nadolny bu raporunun hemen arkasından 23 
Şubat 1927 ile 29 Nisan 1927 tarihlerinde de iki rapor göndererek konunun 
önemini belirtmiştir. Şimdi bu iki rapordakilere bir göz atalım: 

"Ekte yeniden sunulmuş olan "Börsenblatt für Deutschen Buchhandel" 
(Almanya Kitap Ticaretinin Borsa Gazetesi)'da Türkiye'de Latin alfabesinin 
girişiyle ilgili olarak belirtilen not, daha önce ayın 17'sinde A 314 nolu 
raporumda bildirmek şerefine nail olduğum gibi, gerçeklerle 
uyuşmamaktadır. Latin harfleri henüz kabul edilmemiştir. Ancak bu 
yeniliğin olup olmayacağı ve ne zaman uygulanacağının göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. 

Belki bu not, özel adların Türk yazısı ile yazılması sonucunda ortaya 
çıkan çeşitli bozuklukları ve yanlış anlamaları engelleyecek uygun bir önlem 
olup Türk makamlarının Türkçe olmayan özel adların resmî yazılarda 
imkânlara göre Latin harfleriyle yazılması konusunda gerekli işaretleri 
aldıkları gerçeklerine dayanmaktadır." 

Ve işte 29 Nisan 1927 tarihli rapor: 

"Hükümetin talimatı üzerine Latin yazısının kabulü sorununun 
araştırılması için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde oluşturulan 
komisyon şimdiye kadar çalışmaya başlamamıştır. Göründüğü kadarıyla, 
sanki bu projeden muvakkaten vazgeçilmiştir. Bununla ilgili diğer haberleri 
ulaştırma hakkımı kendimde saklı tutuyorum." 

Bunun gibi daha birçok bilgi veren önemli belgeler var. Burada son 
olarak alfabe değişikliği öncesindeki son raporu da aktararak sözlerimizi 
tamamlamak istiyorum. Alfabe değişikliğinin diğer kültür kurumlarını nasıl 
etkilediğini, ticaret ve din hayatını nasıl bir geleceğin beklediği konusundaki 
görüşleri içeren belgeleri bir başka yazıya bırakarak Nadolny'nin 31 
Temmuz 1928 tarihli raporunu aktarmak istiyorum: 
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"Latin harflerinin kabulü ile ilgili komisyonun çalışmaları üzerinde 
komisyonun bir üyesinin bildirdiğine göre, birkaç Macar ve eski Latince 
harfin dışında, yeni yazı için Alman alfabesi tercih edilmiş ve Fransızca 
uygun değildir diye reddedilmiştir. Belli olan 23 harfin dışında yeni alfabe 4 
yeni harfi de içine alacaktır. Basitliğe büyük değer verilmektedir. Komisyon, 
ilk ve ortaokullarda yedi yıllık bir süreyi, sonraki yedi yılı da resmî 
dairelerin yeni yazıyı genelleştirmesi gerekeceğini hesaplamaktadır. İsmet 
Paşa'nın teklifi kabul etmesi ve Gazi'nin karar verdiği gibi, reforma 
başlaması muhtemeldir, ilk önce sonbaharda şimdiye kadarki çalışmaların 
kontrol edilmesinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak olan büyük bir kongre 
toplantıya çağrılacaktır." 

Bütün bu orijinal belgeler, şu anda Bonn'da Almanya Dış İşleri 
Bakanlığının arşivinde yer almaktadır. Yazımızı bitirirken bu arşivde bana 
çalışma fırsatı veren Ausvvârtiges Anıt yetkililerine, çalışmamı destekleyen 
Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığına teşekkürlerimi de dile getirmek 
zevk duyacağım bir görevdir. 
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TÜRK DİLİ ZENGİN BİR DİL MİDİR? 
 

Prof. Dr. Doğan AKSAN∗ 

 

İster Türkçeye gönül vermiş bir kimse, ister dilimize saygısı olmayan, 
onun yoksulluğundan yakınan biri olsun, birçok kimsenin zaman zaman, hiç 
değilse kendi kendine sorduğu bir soru vardır; 

"Türkçe gerçekten zengin mi, yoksa yoksul bir dil midir?" 

Emin Özdemir'in Türk Dili dergisinde çıkan bir yazısı, öteden beri 
bizi düşündüren, arada bir kurcaladığımız bu soruna yeniden eğilmemize yol 
açtı. 

Soruyu doğru cevaplandırabilmek, gerçeğe en yakın bir yolda 
aydınlatabilmek için her şeyden önce elimizde, bir dilin zenginliği ya da 
yoksulluğu konusunda bizi bir yargıya götürebilecek ne gibi ölçüler 
olduğunu bilmek gerekir. Bundan daha önemlisi, zenginlik ya da 
yoksulluğun hangi bakımdan, hangi açıdan söz konusu edilebileceğidir. 

Birçokları, herhangi bir dilde, örnek olarak İngilizcede söz hazinesinin 
genişliğini, ince kâğıda basıldığı halde yerinden kalkamayacak kadar 
büyümüş, ağırlaşmış sözlükleri tıka basa dolduran kelimelerin sayısını, buna 
karşılık bizim Türkçe Sözlükteki kelime sayısının azlığını ölçü olarak alırlar. 
Çoğu kimse de çeviri yaparken kimi soyut kavramların gereğince 
karşılanmasında ortaya çıkan güçlükleri öne sürerler. Bu bakımdan, önce 
görüş açısını ve ölçüleri saptamak gereklidir, sanıyoruz. 

Acaba söz hazinesinin darlığı ya da genişliği bir ölçü olarak alınabilir 
mi? 

Burada unutulmaması gereken bir sorun vardır: Her dil evreni, çeşitli 
varlıkları ve olayları ayrı ayrı yollardan, kendince dile getirmeğe çalışır. 
Böcek, uçaks pilot gibi, ortak nitelikleri uçmak olan şeylerin hepsine birden 
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aynı adı veren Hopi dilinden (Amerikan yerli dili) suyun temizini, sarısını, 
kırmızısını ayrı adlarla anan, buna karşılık su kelimesini bilmeyen kimi 
Afrika dillerine kadar bütün diller, evreni, çevreyi gereğince anlatabilmekte-
dirler. Yerli öğeleri bakımından söz hazinesi pek geniş sayılamayacak olan, 
eski ve yaygın bîr yazı dili, edebiyat dili olan Farsçayı yoksul bir dil 
sayabilir miyiz? Çoğu dillerin tersine, sevmek kavramını tek bir öğeyle 
anlatmayan, bir başka deyişle, sevmek fiilinin bulunmadığı Farsça, onu deği-
şik yollardan anlatan, üstelik güçlü aşk şiirlerinin binlercesini vermiş bir 
dildir. Ancak yazı dili Arapça öğelerin olmayan kimi dillerin, ilkel topluluk-
ların dillerinin söz hazinesi yönünden pek yoksul olduğu da bir gerçektir. 

Dil bir toplumun, bir ulusun aynası olduğuna göre, yüzyıllar boyu 
bilim ve sanatın çeşitli dallarında değerli ürünler vermiş ulusların dillerinin 
değişik, ayrıntıya inen ve özellikle soyut kavramlar yönünden gelişmiş bir 
dil haline gelmesi çok doğaldır. Gerçekten, konuşulmuş ve konuşulmakta 
olan diller içinden bir bölümü, bireyin ve toplumun iç ve dış dünyasıyla ilgili 
en küçük ayrıntıları bile anlatabilecek kavramlara sahiptir. Genellikle, bir 
dilin zenginliğinden söz edilirken örnek gösterilenler, bu türlü kavramlarla 
söz hazinesi genişlemiş, kültür dili diye anılan - Fransızca, İngilizce, Alman-
ca, İtalyanca gibi- dillerdir. Ancak hemen eklemeliyiz ki, söz hazinesinin 
genişliği doğrudan doğruya bir dilin anlatım gücünün yüksekliğine tanık 
olmadığı gibi, darlığı da bir dilin yoksulluğunun tanığı değildir. Öte yandan, 
kültür dili adı verilen dillerin birçoğunda çeşitli öğelerin ve böyle, ayrıntı 
sayılabilecek kavramların çoğunun Yunanca, Latince gibi dillerden ya da 
aynı durumdaki başka dillerden alınmış olduğu da unutulmamalıdır (Örnek 
olarak İngilizcedeki Yunanca, Latince, Fransızca kaynaklı kelimeler). 

Şu halde en önemli sorun, dilin anlatım gücünde düğümlenmektedir. 
Burada önce, Türkçenin söz hazinesinin darlığı-genişliği konusuna, sonra da 
anlatım gücüne değinmemiz gerekiyor: 

İlk olarak şunu özellikle belirtmek isteriz ki, hiç bir zaman, Türkçenin 
söz hazinesinin dar olduğu ileri sürülemez. Dilimizin ister Anadolu'ya 
gelinceye kadar verdiği ürünler, ister Anadolu'da gelişen yazı dilimiz gözden 
geçirilsin, bu yargı değişmeyecektir. Bizi bu yargıya götüren tanıklar için en 
eski yazılı dil ürünlerimizi incelemek gerekir. 

Bizce dilimizin, üzerine özenle eğilmemiz gereken yönü, ilk 
belgelerindeki kavramların, özellikle somut kavramların zenginliğidir. Kimi 
Hint-Avrupa kavimlerinin, Yunan ve Latinlerin renklerle ilgili kelimelerinde 
görülen ve bazı dilcileri bu kavimlerin renk körü olup olmadıkları 
konusunda kuşkuya düşüren kısırlığa karşılık Türkçe, renk adlarında Orhun 
yazıtlarından başlayarak büyük bir bolluk gösterir. 
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Gerçekten, Hint-Avrupa dillerinde yeşil, mum, gri, sarı gibi renk 
adları çoğunlukla tek bir kökten türemiş görünümündedirler. Renk gösteren 
bütün bu sıfatlar, 'parlamak, ışık vermek' anlamına gelen ortak köküne 
bağlanmakta ve birbiriyle ilgili görülmektedir. Buna karşılık, Türkçenin 
elimizdeki en eski belgelerinde bu renk adları değişik köklere bağlı, daha 
önemlisi, değişik anlatım yollarından giden adlandırmalara tanık olacak 
biçimde göze çarpar: yaşıl ('yeşil Kültigin yazıtı, doğu, 17); kök ('mavi' aynı 
yer, doğu,21); sarig ('sarı', Tonyukuk yazıtı, güney, 48). Bunların yanı sıra, 
yazıtların sınırlı konularına ve taşa yazılmaları dolayısıyla kısa anlatım 
zorunluluğuna karşın ak, kara, kızıl, yegren, yağız gibi adlar da bol bol 
kullanılmaktadır. Türkçenin özellikle renk tonlarında günümüzde de 
gösterdiği zenginliği burada söz konusu etmeyeceğiz. Organ adlarında, 
hayvan adlarında ve doğa İle ilgili öteki nesnelerde görülen zenginliğin yanı 
sıra, eski Türk yazıtlarında, o çağdaki dilimizin soyut kavramlarında da 
birçoklarının sandığının tersine zenginlik görülmektedir. Özellikle, dinle 
ilgili metinlerin çevirileri dolayısıyle pek çok yeni kavramın meydana 
geldiği Uygur yazı dili bir yana bırakılsa bile, Köktürkçedeki kavramların 
yine de geniş bir söz hazinesinin varlığına tanıklık edeceği kanısındayız. 
Örnek olarak, aynı kavram alanına giren, eşanlamlı sayılabilecek olan çeşitli 
sözlerin kullanılışını gösterebiliriz: ülüg 'pay, bölüm, nasip, talîh' ile kut 
'mutluluk, talih'; ayığ 'kötü, fena' ile yabız (aynı anlamda) ve yablak gibi. 

Dilimizin, konuları çok sınırlı olan bu ilk ürünlerinde geçen akrabalık 
adlarının sayısı da şaşılacak kadar çoktur. Bu açıdan Türkçenin, çeşitli 
akrabalık bağlarını ayrı kavramlar haline getirerek adlandıran, bu nedenle 
birçok dillerin tersine, pek çok akrabalık adlarına sahip olan bir dil olduğu 
görülür. 

Eldeki ilk ürünleri, söz haznesi yönünden zengin olan bir dil, üstelik 
Anadolu'da çeşitli edebiyat ve bilim ürünleri verdikten sonra nasıl olmuş da 
günün birinde, özellikle soyut kavramlar bakımından yoksullaşmış, kültür ve 
bilim konularında yazı yazanların, çevirmenlerin zaman zaman 
eksikliklerinden sızlandıkları bir dil durumuna girmiştir? 

Bu sorunun karşılığı, bilim alanında özellikle Arapça, sanat alanında 
da Farsça’nın etkisine yüzyıllar boyu kapıları açık tutmamızdan başka bir 
şey değildir. Dilin yüzyıllardan beri yerleşmiş öğelerinin yanı başında 
bitiveren yabancı öğelere önem verilmesi, bunların kullanılmasında hiç bir 
sakınca görülmedikten başka, kimi zaman yerlilerine üstün tutulması bu 
sonucu doğurmuştur. Yeni ve yabancı kavramlar dilden karşılanacağına, 
bunlar yabancı biçimleriyle, kurallarıyla, olduğu gibi alınmış, kimi zaman 
Türkçe öğelerin bile yabancılaştırıldığı görülmüştür. Türk askerinin adını 
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balyemeze çevirdiği topun kimi Osmanlı aydınlarınca çeşitli kaynaklarda 
asel ne mihored biçiminde Farsçalaştırıldığı görülür. On iki yüzyıl önce 
kullanıldığını gördüğümüz subaşı'nı bozuk ve anlamsız bir Farsça ile 
serçeşme'ye çeviren kimi Osmanlı aydınları Fransızca opinion pablique'i 
efkâr-ı umumiye biçiminde dile aktarmışlardır. Gözümün nuru yerine 
söylenen nur-i aynım gibi acayiplikler konuşma diline bile girmiştir, işte bu 
tutumun sonucunda dilimiz gerek terimler, gerekse daha yaygın kavramlar 
bakımından dil devrimi öncesindeki duruma düşmüştür. 

Dil devrimimizin 40. yılına girerken en kötümser bir kimse bile somut 
ve soyut kavramlarda, terimlerde, yazı ve konuşma dilinde artık yerleşmiş 
sayılabilecek olan Türkçe öğelerin sayısını küçümseyemeyecektir. 

Daha birçok türetmelere gereksinme olmakla birlikte bugünkü söz 
hazinemiz de küçümsenecek durumda değildir. Türkçe Sözlük'ün 30 binlik 
söz hazinesi, eğer bilim ve kültür dilindeki, ayrıntı sayılabilecek kavramlar, 
bugün artık unutulmak üzere olup bu sözlüğe alınmamış olan çeşitli yabancı 
ve yerli sözler de katılacak olursa bu sayının çok üstüne çıkar. Türk dilinin 
zenginliğine en belirgin tanıklardan biri olan Anadolu ağızları söz hazinesi 
göz önünde tutulacak olursa bu sayı 50-60 binin üstüne çıkarılabilir. Kaldı 
ki, bir dilin zenginliğinde söz hazinesinin genişliği kadar, hatta ondan çok 
anlatım gücünün önemli olduğu kanısındayız; bu soruna aşağıda 
değineceğiz. 

Burada önemle belirtilmesi gereken bir nokta, Anadolu'da yerleşen, 
gelişen Türkçenin halk dilinde, halk ağızlarında pek çok kavrama dilin 
doğurganlığından yararlanılarak karşılıklar bulunmuş olmasıdır. Örnek 
olarak aydınlarımızın yabancı tıp kitaplarından aktarıp dile yerleştirdikleri 
hastalık adlarına halkımız özellikle, hastalığın belirgin niteliğinden 
yararlanan adlar vermiştir. Difteri için kuşpalazı ve küf kuyruğu (Seyhan, 
Söz Derleme Dergisi); zatülcenp’e karşılık terletme (Antalya), batak 
(Adana), vurgun (İçel), yanıkara (Samsun, hepsi için bkz. Söz Derleme 
Dergisi); romatizma'ya yel (Denizli, Sinop ve başka iller, Söz Derleme 
Dergisi); kuruyel (Erzurum, Söz Derleme Dergisi); yanma (Konya, Ankara, 
Söz Derleme Dergisi); kolera'ya, kirli paçavra (Erzurum, Söz Derleme 
Dergisi), ötürük (Malatya, Söz Derleme Dergisi)... gibi. 

Rumcadan alınan anahtarcının yerine halk dilinde açkı (XIV., XV. 
yüzyıllarda açku, acgu olarak görülüyor), açkıç, açkaç, açar, açacak gîbi, 
Türkçeden türetilme öğeler vardır (hepsi için bkz. Söz Derleme Dergisi, 
Derleme Sözlüğü). Farsçadan gelme ayna dilde yerleşmişken halk dili onu 
seçence, bakacak, bakanak, gözgeç, görgü, yüzgörgü, yüzgörgüsü, kılıklık 
gibi otuz kadar adla karşılamıştır (aynı kaynaklara bkz.). Bunlar içinde, 
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yüzyıllar boyu yazı dilinde yaşayıp yakın zamana kadar gelen değişik 
biçimleri de vardır. Tıpkı bu örneklerde olduğu gibi, dilin somut ve soyut her 
çeşit kavramı karşılayacak geniş anlatım olanakları vardır ki, bunların bir 
bölümü Türkçenin bağlantılı bir dil oluşundan, bir köke çeşitli görevler 
taşıyan eklerin kolaylıkla bağlanıp kaynaşarak yeni anlamlar yüklenebilme 
yeteneğinden güç alır. Yazı dilinde gez- kökünün türevi olarak gezi, gezici, 
gezinti, gezgin gezginci gibi öğeler kullanılırken halk dilinde ve ağızlarında 
gezek, gezekçi, gezeleme, gezelge, gezen, gezgen, gezenek, gezenti, gezer, 
gezgin, gezik, gezim gibi (hepsi için bkz. Söz Derleme Dergisi], çoğunluğu 
çeşitli anlamlara gelen, aynı çekirdekten çıktığı halde çok değişik 
kavramların anlatımına yarayan kelimeleri vardır. Bunun yanı sıra, köklere 
eklenen eklerin teker teker değişik görevleri yüklenebilmeleri de anlatıma 
güç verir, kolaylık sağlar. Bizce, bir dilin zenginliğine ölçü alınması gereken 
önemli özelliklerinden biri ve Türkçenin bugüne kadar değeri gereğince 
kavranmamış yönü budur. Türkçe, dile getirilmesi en güç olan, ayrıntı 
sayılabilecek kavramları son derece canlı imgelerle anlatan, söz fırçasıyla 
insan zihninde canlı resimler çizebilin güçlü bir dildir. Söz sanatı sayılan 
anlam olayları içinden bizim somutlaştırma adını verdiğimiz, dilde çok 
anlamlılığa yol açan eğilim Türkçede en güzel örneklerini bulur; en ince, 
ayrıntı sayılabilecek soyut kavramlar, somutlardan yararlanılarak ve en güçlü 
bir biçimde anlatılır. Bu açıdan Türkçedeki örneklerin zengin dil, kültür dili 
diye tanınan dillerdeki belirtilerle karşılaştırılması gerekir, sanıyoruz. Böyle 
bir inceleme, somutlaştırmadan yararlanan deyimlerimizin dile getirdiği özel 
durumlar, açıklanması çok güç kavramların başka dillerde olmadığını, ya da 
bizimkilere oranla çok daha yüzeyden, çok daha kuru ve sanatsız bir 
anlatıma başvurularak meydana getirildiğini ortaya koyacaktır. Ağzına bir 
parmak bal çalmak, saman altından su yürütmek, kaşığıyı ile verip 
sapıyla göz çıkarmak, pişmiş aşa su katmak, tereciye tere satmak, 
Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, kel başa şimşir 
tarak... gibi deyimlerimiz son derece güçlü ve kendine özgü bir anlatımın 
örnekleridir. Kaş yapayım derken göz çıkarmak, kızım sana söylüyorum, 
gelinim sen anla! gibilerine yakın sözler başka dillerde varsa da hem bu 
ölçüde canlı değildir; hem de kavramı tam karşılamaz. 

Sonuç olarak şunu belirtebiliriz ki, söz hazineleri yerli-yabancı pek 
çok öğeyle kabarmış, zengin dil, kültür dili diye nitelenen dillerin yanında 
Türkçe, mayasından, yapısından gelen nitelikleriyle kendine özgü, çok güçlü 
ve şiirli anlatım olanakları, anlatım yolları bulunan zengin bir dildir. Dilde 
ne zaman yerliye, Türkçe öğelere başvurulmamış, yeni kavramlar dilden 
karşılanmamışsa dil o zaman yoksullaşmaya başlamıştır. Kimi yazarların, 
çevirmenlerin sızlandıkları eksiklikler bilgili, özenli ve dile saygılı kişilerin 
eliyle ve kolaylıkla giderilebilir. 
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TÜRK DİLİNİN KURUCUSU VE KURTARICISI 
ATATÜRK 

 

Prof.Dr. Hasan EREN∗ 

 

Atatürk'ün gerçekleştirdiği reform ve inkılâplar arasında dil inkılâbı 
özel bir yer tutar. Yazı veya alfabe reformu adını verdiğimiz reform da dil 
inkılâbına sıkı sıkıya bağlıdır. 

Atatürk, Erzurum Kongresinin sona erdiği gece arkadaşlarından 
Mazhar Müfit’e (Hatıra defterine gelecekte gerçekleştirmek istediği sorunları 
yazdırmıştı): 

7-8 Temmuz 1919 sabaha karşı. 

Zaferden sonra şekli hükümet cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha 
önce de bir sualiniz münasebetiyle söylemiştim. Bu bir. 

İki: Padişah ile hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele 
yapılacaktır. 

Üç: Tesettür kalkacaktır. 
Dört: Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. 
Beş: Lâtin hurufu kabul edilecek. (Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan 

Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. Ankara 1966. 131. s.). 

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra eski alfabelerini bırakarak 
Arap harflerini kullanmaya başlamışlardı Müslümanlık etkisiyle Arap 
harfleri Türk ülkelerinde büyük bir yaygınlık kazandı. Ancak, Arap dilinin 
yapısına uyan bu alfabe, Türk seslerini veremiyordu Arap alfabesinin bu 
eksikliği yanında öğrenilmekteki zorluğu da bu sure içinde anlaşıldı. 

Bunun üzerine XIX. yüzyıldan başlayarak yurdumuzda Arap 
alfabesinin ıslahı sorunu tartışmaya açıldı. Örnek olarak, Münif Paşa 1862'de 

                                                           
∗ DTCF Emekli Öğretim üyesi 
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Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’de verdiği bir konferansta bu yolda birtakım 
öneriler ortaya attı. Azerî Türklerinden Mirza Fethalı Ahundzade de 1863'te 
İstanbul'a gelerek Babıâli’ye harfler konusunda birtakım öneriler sunmuştu. 
Ahundzade'nin Türkler arasında kullanılan yazıdaki zorlukları ortadan 
kaldırmak amacıyla hazırlamış olduğu yeni harflerin değerlendirilmesi 
Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’ye verilmiştir. Bu öneri dolayısıyla cemiyet 
merkezinde yapılan ilk toplantıya Ahundzade de katılmıştır. Toplantıda 
yaptığı konuşmada Ahundzade Arap harflerinin öğrenilmekteki zorluğundan 
söz etmiş, önerdiği yeni harflerin öğretimde büyük kolaylık sağlayacağını 
söylemiştir. İkinci toplantıda Ahundzade bulunmamıştır. Yapılan görüşmeler 
sonunda Arap harflerinin ıslaha muhtaç olduğu kabul edilmişse de, bu yolda 
bir çalışmaya girişilmemiştir  

1923'te İzmir'de toplanan İktisat Kongresinde İzmirli Nazmi ile iki 
arkadaşı, Lâtin harflerinin alınması konusunda bir önerge vermişlerdi. Bu 
önerge dolayısıyla kongre başkam Kâzım Karabekir Paşa, bu konudaki 
görüşünü Hakimiyeti Milliye gazetesinde açıklamıştı ("Lâtin harflerini kabul 
edemeyiz", 5 Mart 1923) 

Kâzım Karabekir Paşanın bu görüşü, gazete ve dergilerde yeni 
tartışmalara yol açmıştı 

1924'te İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu, alfabe sorununu Büyük Millet 
Meclisine getirmiş, eğitim alanında yıllardan beri yapılan fedakârlıkların 
verimsiz kaldığım vurgulamıştı. "Efendiler Bunun yegâne sebebi harflerdir, 
Arap hurufatı Türk lisanını yazmağa müsait değildir." 

Atatürk de konuşmalarında Türk eğitiminin durumu üzeride dururken 
Arap kökenli yazı sistemini büyük bir engel olarak değerlendiriyordu: "Bir 
milletin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni okuma yazma 
bilmezse, bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır". 

Bu sebeple, Atatürk bilgisizliğe karşı açtığı savaşta ilk olarak yazı 
sorununu ele almıştı. 

1926 yılının Mart ayında Bakü'de I. Türkoloji Kongresi toplanmıştı. 
Bu kongreye Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Türkologları 
katılmışlardı. Bakü kongresine Almanya'dan Theodor Menzel çağrılmıştı. 
Bakü'de Türkiye'yi M. Fuad Köprülü ve Hüseyinzade Ali Bey temsil 
etmişlerdi. Menzel, kongrenin çalışmaları üzerine yazdığı yazılarda Bakü'de 
tartışılan belli başlı sorunları özet olarak vermişti. 

M. Fuad Köprülü'nün Bakü kongresine bir bildiri sunduğunu 
biliyoruz. Hüseyinzade Ali Bey daha çok kongrenin dil seksiyonunda 



 91

yapılan çalışmalara katılmıştı. Bu seksiyonda Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
leri Birliği sınırlan içinde kalan ve Tatar, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, 
Çuvaş, Yakut gibi adları alan Türkler için kabul edilmesi düşünülen yazı 
sistemi tartışmaya açılmıştı. Başlangıçta Türk dilinin yapısına uymayan Arap 
alfabesini bırakıp yeni bir yazı sistemi kabul edilmesi uzun uzun tartışılmıştı. 
Daha sonra Arap alfabesi yerine Rus alfabesi mi kabul edilmelidir, yoksa 
Lâtin alfabesi esasından alınmış bir yazı sistemi mi alınmalıdır konusu 
üzerinde türlü fikirler ortaya atılmıştı. Son olarak, bütün Türkler için, 
Başkurtlar için, Özbekler için vb. ayrı ayrı yazı sistemlerimi kabul 
edilmelidir konusu görüşülmüştür. 

Menzel'in anlattığına göre, Bakü'de önce Rus alfabesi üzerinde 
durulmuş, ancak Rus alfabesinin Türk seslerini veremediği anlaşılmıştı. 
Bunun üzerine Lâtin esasından alınmış bir alfabe üzerinde tartışmalar 
yapılmıştı. Sonuç olarak, Baku kongresinden sonra Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğinde yaşayan Türkler için Lâtin esasından alınmış 
birtakım yeni alfabeler kabul edilmişti. 

Tanınmış Rus Türkoloğu Aleksandr N. Samoyloviç, Bakü'de bütün 
Türkler için Lâtin esasından alınmış ortak bir yazı sistemi kabul edilmesini 
savunmuştu. Seçkin Rus Türkoloğu, Atatürk'ün takdirini kazanmış ve 
İstanbul'da yapılan dil kurultaylarına çağrılmıştı. Ne var ki Samoyloviç 1936 
kurultayından sonra Sibirya'ya sürülmüştü. Samoyloviç'in Bakü'de bütün 
Türkler için ortak bir alfabe kabul edilmesini savunmakla suçlandığı 
anlaşılıyor. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde yapılan alfabe 
reformlarının birtakım amaçlan vardı. 

Arap alfabesi, Türkler arasında yazıda (ve dilde) birlik amacını 
sağlıyordu. İstanbul'da basılan bir kitap Bakü'de veya Kazan'da kolaylıkla 
okunabiliyordu. Bunun gibi, Kırım'da veya Özbekistan'da çıkan bir kitabın 
da İstanbul'da okunması kolaydı. 

Bakü'de toplanan kongreden sonra Akşam gazetesi 28 Mart 1926'da 
"Lâtin harflerini kabul etmeli mi, etmemeli mi?" başlığı altında bir 
soruşturma açmıştı. Bu soruşturmaya katılanlar arasında Ali Canip, Ali 
Ekrem, Muallim Cevdet, İbrahim Alâattin, Necip Asım, Avram Galanti, 
Hüseyin Suat, Halil Nimetullah, Velet Çelebi, İbrahim Necmi, Halit Ziya, 
Abdullah Cevdet gibi tanınmış kişiler vardı. Soruşturmaya katılanların 
büyük çoğunluğu Lâtin harflerinin alınması fikrine olumlu karşılık 
vermemişlerdi. 



 92

Lâtin harflerinin alınmasına ilişkin yazı ve tartışmalar gazete ve 
dergilerde de yoğunluk kazanmıştı. Örnek olarak, M. Fuad Köprülü Lâtin 
harflerinin alınmasına karşı çıkmıştı: 

"Lâtin harflerinin kabulüne taraftar olanlar, zannediyorlar ki garp 
medeniyetine bu suretle daha çabuk ve daha kolay temessül edebiliriz. 
Hâlbuki garp medeniyetine temessül harflerimizin tebdili ve Lâtin 
harflerinin kabulüyle kabil olmaz." 

Zeki Velidî [Togan] da Lâtin hurufatının lisanımıza tatbikini 
"imkânsız" ve "muzır" sayıyordu. 

Türkler arasında dil birliğini sağlayan Arap alfabesinin Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde bırakılmasına, bunun yerine Lâtin 
esasından alınmış birtakım yeni yazı sistemlerinin kabul edilmesine tanık 
olduktan sonra Atatürk'ün yazı reformuyla ilgili çalışmaları çabuklaştırdığı 
anlaşılıyor. 

Atatürk, büyük devlet adamlarına özgü bir önseziyle Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliğinde yapılan yazı reformlarının amacını kolaylıkla 
anlamıştır. 1928'de yazı reformunu yaparken ne denli derin ve ne denli 
kapsamlı düşünmüş olduğunu, sonradan tanık olduğumuz gelişmeler 
gösterdi. 

1928'den başlayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde 
alfabe alanında yeni birtakım çalışmalara girişildi. Lâtin esasından alınmış 
yeni alfabelerin Türk dillerinin seslerini veremediği yolunda turlu fikirler 
ortaya atıldı. Sonuç olarak, on yıl gibi çok kısa bir sure sonra Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde yaşayan Türkler için Rus alfabesinden 
alınmış yeni yazı sistemleri kabul edildi. 

Lâtin harflerinin alınmasını düşünmek üzere Falih Rıfkı [Atay], Fazıl 
Ahmet [Aykaç], Ruşen Eşref [Unaydın], Ragıp Hulusi [Ozdem], Ahmet 
Cevat [Emre], Yakup Kadri [Karaosmanoğlu], Mehmet Emin [Erişirgil], 
İhsan [Sungu] ve İbrahim Grandi‘den oluşan bir "dil encümeni"nin 
kurulması Bakanlar Kurulunun 28 Mayısta yaptığı toplantıda kabul edilmişti. 
Encümen üyeleri 26 Haziranda toplanarak çalışmalarına başlamıştı. 

"Dil encümeni"nin seçtiği yeni harfleri Atatürk'e Falih Rıfkı [Atay] 
götürmüştü. Encümen, yeni alfabenin gerçekleşmesinin 5–15 yıl süreceğini 
düşünmüştü. 

Atatürk, bu sureyi çok uzun bulmuştu- 

“Bu ya üç ayda olur, ya hiç olmaz” demişti  
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Atatürk 9 Ağustos 1928 gecesi İstanbul'da Sarayburnu parkında kısa 
bir konuşma yapmış, yazı reformunu başlatmıştı. 1 Kasım 1928'de Büyük 
Millet Meclisini açarken yaptığı konuşmada da alfabe reformundan söz 
etmişti: "Büyük Türk milleti cehaletten, az emekle kısa yoldan, ancak kendi 
güzel ve asil diline uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu okuma yazma 
anahtarı ancak Lâtin esasından alınan Türk alfabesidir... Yüksek ve ebedî 
yadigârınızla büyük Türk milleti bir nur âlemine girecektir." 

Bu konuşmadan sonra Büyük Millet Meclisi 1353 sayılı kanunla yeni 
Türk harflerini oy birliği ile kabul etmişti. Kanun 3 Kasım 1928'de yürürlüğe 
girmişti. 

Atatürk, alfabe reformunu gerçekleştirmekle 7-8 Temmuz 1919 gecesi 
"sabaha karşı" Mazhar Müfit Kansu'ya yazdırmış olduğu beşinci sorunu da 
çözümlemişti. 

1926'de yazı reformuna karşı çıkan Fuad Köprülü, bu reformun 10. yıl 
dönümünde yazdığı bir yazıda reformu gerçekleştirmekle, Orta Çağ doğu 
kültüründen silkinip çağdaş batı kültürü dairesine girmek iradesini göstermiş 
olduğumuzu vurgulamıştı. Ona göre, "yeni alfabe, dilimizdeki Arap ve Fars 
kelimelerine ve bu dillerden alınan gramer kaidelerine, Türk dili çerçevesi 
içinde artık hayat hakkı bırakmıyordu. Bu yeni Türk alfabesi sayesinde, o 
zamana kadar kendi hususî hüviyetlerini saklayan Arap ve Fars kelimeleri 
artık dilimizde tutunamayacaklardı." 

Yazı reformu daha kapsamlı ve daha derin bir inkılâbın, dil inkılâbının 
başlangıcıdır. Atatürk, Sadri Maksudî [Arsal]'ın Türk Dili için (1930) 
başlıklı kitabının başına el yazısıyla yazdığı yazıda bu inkılâbın ana ilkesini 
açık olarak dile getirmiştir: 

"Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin 
olması millî hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili, dillerin en 
zenginlerindendir. Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, 
dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." 

1928'de yazı reformunun gerçekleşmesi üzerine okuma yazma 
öğrenmek çok kolaylaşmıştı. Kısa bir sure içinde ülkemizde kültür 
yaşamının her alanında eskisiyle karşılaştırılmayacak bir gelişme elde edildi. 
Yalnız Türk seslerini veren yeni yazı sistemi, dilimizdeki Arap ve Fars 
sözlerinin yazımında birtakım sorunlara yol açtı ve bu dillerden alınan 
gramer kurallarına Türk dilinde artık yer kalmadığı yavaş yavaş anlaşıldı. 

Atatürk'ün Sadri Maksudî'nin kitabına yazdığı yazıda dile getirdiği 
direktifini gerçekleştirmek üzere 12 Temmuz 1932 günü Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti kurulmuştu. 
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I.Türk Tarih Kongresi 11 Temmuz 1932'de sona ermişti. Atatürk 11 
Temmuz gecesi Çankaya'da kongre üyeleriyle bir toplantı yapmıştı. 
Toplantıda üyelere "Dil işlerini düşünecek zaman da gelmiştir. Ne dersiniz?" 
sorusunu yöneltmişti. Üyelerin bu soruyu büyük bir ilgi ve sevinçle 
karşılamaları üzerine "Öyle ise, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona 
kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun" 
direktifini vermiştir (Ruşen Eşref [Ünaydın], Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
Kurulduğundan İlk Kurultaya kadar Hatıralar. Ankara 1933. 5–6. s.). 

Atatürk, Çanakkale mebusu Samih Rifat'ı başkanlığa, Afyon 
Karahisar mebusu Ruşen Eşref’i de genel yazmanlığa seçmişti. Ruşen Eşref 
üyelikler için Manisa mebusu Yakup Kadri ve Zonguldak mebusu Celâl 
Sahir'i teklif etmişti. 

Yeni cemiyetin ne gibi işlerle uğraşacağı görüşülmüş, sonunda Gazi 
Mustafa Kemal kendi eliyle şu resmi çizmiştir: 

DİL CEMİYETİ 
Filoloji ve lengüistik  Türk dili 
Filoloji Lügat ve Gramer ve Etimoloji 
lingüistik ıstılah sentaks 

Buna göre, cemiyetin iki büyük kolu olacaktı. Filoloji ve lengüistik 
kolu hem doğrudan doğruya bu bilimlerle, hem de bu bilimler yoluyla Türk 
diliyle uğraşacaktı. 

Buna göre, cemiyetin iki büyük kolu olacaktı. Filoloji ve lengüistik 
kolu hem doğrudan doğruya bu bilimlerle, hem de bu bilimler yoluyla Türk 
diliyle uğraşacaktı. 

Türk dili kolu ise sözlük-terim, gramer-sentaks ve etimoloji 
bakımından Türk dilini "tetkik ve tespit" edecekti. 

Ruşen Eşrefin tanıklığına göre, "millete yararlı birçok iş gibi Türk Dili 
Tetkik Cemiyeti de Gazi Mustafa Kemal'in başından doğdu." 

İçişleri Bakanlığına verilen 12 maddelik bir nizamnamede kurumun 
amacı açıklanmıştı: 

1- Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin 
yüksek himayeleri altında ve Ankara şehrinde (Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti) adlı ilmî bir cemiyet kurulmuştur. 

2- Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekili bu Cemiyetin fahrî Reisidir. 
3- Cemiyetin maksadı, Türk dilini tetkik ve elde edilen neticeleri neşir 

ve tamim etmektir. 
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4- Türk Dili Tetkik Cemiyeti, maksadına ermek için aşağıdaki 
vasıtaları kullanır: 
A) Toplanıp ilmî müzakerelerde bulunmak, 
B) Türk dilini kendi menşelerine, tekâmülüne ve ihtiyaçlarına göre 

tespit ve tedvin etmek, 
C) Türk dilini tetkike yarayacak vesaik ve malzemeyi elde etmek, 

eski kitaplardan ve memleketin her mıntıkasındaki halk dilinden 
derlemeler yapmak ve yaptırmak, 

D) Türk Dili Tetkik Cemiyeti, mesaisinin semerelerini her türlü 
yollarda neşre çalışmak. 

1.Türk Dil Kurultayı 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe sarayında 
toplandı. Kurultayda kabul edilen çalışma programında Türk dilinin başka 
dillerle karşılaştırılması, Türk dilinin karşılaştırmalı gramerinin yazılması, 
Osmanlıca sözlere Türkçe karşılıklar bulunması, Anadolu ve Rumeli 
ağızlarından sözlerin derlenmesi, Türkçe bir sözlüğün ve gramerin 
yazılması, terimlerin Türkçeleştirilmesi gibi konular yer almıştı. 

Osmanlıca sözlere Türkçe karşılıklar bulunması amacıyla 1934'te 
Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi (I, II, İstanbul 
1934) adlı bir sözlük yayımlandı. Bu eserde Türkiye Türkçesinden ve 
Anadolu ağızlarından sözler yanında belli başlı Türk diyalektlerinden alınma 
sözler de yer almıştı. Bu eser çıktıktan kısa bir süre sonra dilde büyük bir 
karışıklık başladığı gözlendi. Tarama Dergisi'nde Osmanlıca sözlere birçok 
karşılık verilmişti. Yazarlar bir kavram için kendi ölçülerine göre ayrı ayrı 
karşılıkları seçiyorlardı. 

18 Ağustos 1934'te Dolmabahçe sarayında toplanan II. Türk Dil 
Kurultayı Tarama Dergisi'nin yarattığı karışıklıkları gidermek için 
Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu başlıklı bir sözlük hazırlanmasını 
kararlaştırmıştı. Sözlük komisyonuna Falih Rıfkı [Atay], Fuad Köprülü, 
Hasan Âli [Yücel], Necmettin Sadık [Sadak], Reşat Nuri [Güntekin], Celâl 
Esat [Arseven], Ali Muzaffer [Göker] gibi üyeler seçilmişti. Komisyonun 
çalışmaları sonunda Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu ve Türkçeden 
Osmanlıcaya Cep Kılavuzu başlıklı sözlükler 1935'te çıkmıştı. Bu kılavuzda 
Türkçesi olan yabancı sözler tasfiye edilmiş, Türkçesi olmayanlar olduğu 
gibi bırakılmıştı. Ayrıca, Türkçe kök ve eklerden yeni karşılıklar da 
üretilmişti. 

Cep Kılavuzu, Tarama Dergisi'nin doğurduğu karışıklığı kısa bir süre 
içinde gidermiştir. Bu kılavuzlar III. Türk Dil Kurultayına sunulmuştur. 
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1934 yılında kabul edilen Soyadı Kanunu da dil inkılâbı yolunda yeni 
bir adımdır. Bu kanun bir yandan dilimizde eski Türkçe sözlerden kurulmuş 
soyadlarının yaygınlık kazanmasına yol açmış, bir yandan da Arapça ve 
Farsça kökenli adlar yerine Türkçe adların kullanılmasını sağlamıştır. 24 
Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi 2587 sayılı kanunla Gazi 
Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Atatürk veya Türkata soyadını 
önermişti. Mustafa Kemal Paşa, daha soy adı kanunu çıkmadan önce Atatürk 
soy adını kullanmaya başlamıştı (Naim Hazım Onat: "Atatürk" soyadı 
üzerine birkaç hatıra. Ulus gazetesi 3.12.1949). 

Soyadı Kanununun çıkmasından sonra Atatürk, çalışma arkadaşlarına 
birçok soyadı vermiştir. Örnek olarak, İsmet Paşaya İnönü, Hamdullah 
Suphi'ye Tanrıöver, Ruşen Eşref’e Ünaydın, Recep Beye Peker, Nuri Beye 
Conker vb. soyadlarını seçmiştir. Ülkü adı da Atatürk'ün verdiği bir addır. 

Türkçülük akımının güç kazandığı yıllarda Kaya, Aydın, Demir, 
Demirtaş, Gökalp gibi birtakım adlar yaygınlaşmıştı. 

Bu adlar arasında tarihten alınma birtakım adlar da göze çarpıyordu. 
Oğuz, Ertuğrul, Yıldırım, Yavuz gibi Soyadı Kanununun çıkmasından sonra 
bir yandan bu eski adların sayısı artmış, bir yandan da yepyeni Türkçe adlar 
ve soyadları yaratılmıştır. Türkçe köklerden Türkçe eklerle yapılan yeni 
soyadlarında -sal, -sel, -man, -men gibi ekler büyük bir sıklık kazanmıştır. 

28.11.1934'te Atatürk Hakimiyet-i Milliye gazetesine Ulus adını 
vermişti. 

26 Kasım 1934'te kabul edilen bir kanunla bey, ağa, paşa gibi 
unvanların kaldırılması da Atatürk'ün başlattığı dil inkılâbına bağlı bir 
girişimdir. Bey yerine bay, hanım yerine bayan, paşa yerine de general 
(tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral) karşılıkları önerildi. 

14 Haziran 1935'te kabul edilen bir kanunla Ankara'da yeni bir fakülte 
kuruldu. 9 Ocak 1936'da düzenlenen bir törenle açılan ve Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi adını alan bu fakülte, adından da anlaşılacağı gibi, dil ve 
tarih sorunlarıyla uğraşacak, Türk dili ve Türk tarihi alanında başlatılan 
çalışmalara bilimsel katkı sağlayacaktı. 

Atatürk yabancı terimlere, yabancı bilim sözlerine karşı çıkmak ve dil 
sorunlarını tartışmakla kalmayarak, terim ve söz üretimi alanında da birçok 
örnek vermiştir. Bilim terimlerinin sık sık gündeme geldiği yıllarda 
Atatürk'ün bir geometri kitabı yazdığını görüyoruz. III. Türk Dil 
Kurultayından sonra yazmış olduğu bu küçük kitap, "geometri öğretenlerle 
kitap yazacaklara kılavuz olarak" düşünülmüştü. Bu kitapta Arapça geometri 
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terimleri yerine birçok yeni ve güzel karşılık kullanılmıştır. Örnek olarak, 
zaviye yerine açı karşılığı ilk olarak bu geometri kitabında ortaya atılmıştır. 
Bunun gibi, Atatürk'ün yazdığı geometri kitabında üçgen, dörtgen, beşgen, 
yatay, dikey, düşey karşılıkları yer almıştır. 

Atatürk'ün dil ve özellikle terim konusunda büyük Türkçü Ziya 
Gökalp'ın etkisi altında kaldığı ara sıra dile getirilmiştir. Gökalp’ın hars, 
mefkure, halkiyat, Türkiyat gibi birtakım terimler ortaya attığını biliyoruz. 
Büyük düşünürümüz, kullandığı yeni terimleri Arapçaya dayanarak 
yaratmıştı. Gökalp, Türkçeye büyük değer vermekle birlikte, terimlerin 
Arapçaya dayanması gerektiği inancında idi. 

Atatürk, Gökalp'ın bu inancına katılmıyor, onun yarattığı mefkûre 
yerine ülkü karşılığını öneriyor, hars yerine kültür kelimesini kullanıyordu  

III. Türk Dil Kurultayı 24 Ağustos 1936'da Dolmabahçe sarayında 
toplanmıştı. Bu kurultayda Güneş-Dil Teorisi tartışmaya açıldı. Atatürk, 
Türk dilinin geliştirilmesi üzerinde çalışırken dil bilimi sorunlarıyla da 
ilgilenmeye başlamıştı. Dilin doğuşu sorunlarıyla uğraşırken Türk dilinin 
yeryüzünün en eski dilleri arasında yer alan bir ana dil olduğu inancı güç 
kazanmıştı. 

Terim alanında yapılan çalışmaların ilk sonuçlan 1937'de alınmış, 
1937–1938 öğretim yılında yeni terimler kullanılmaya başlanmıştır. Atatürk 
1937 yılında Büyük Millet Meclisini açış konuşmasında bu gelişmeden 
duyduğu sevinci dile getirmiştir: "Dil Kurumu en güzel ve feyizli bir iş 
olarak türlü ilimlere ait terimleri tespit etmiş ve bu suretle dilimiz yabancı 
dillerin tesirinden kurtulma yolunda esaslı adımını atmıştır." 

Atatürk'ün 1932'de başlattığı dil inkılâbı, kısa bir sure içinde çok 
olumlu sonuçlar vermiş, ülkenin kültür yaşamında büyük gelişmeler 
doğurmuştur. 

3. Dil inkılâbı adını verdiğimiz reform, yalnız ülkemizde yapılmış bir 
reform sayılamaz. Küçük ve ilkel dilleri bir yana bırakalım, büyük ve 
gelişmiş modern diller bile birtakım dil reformları geçirmişlerdir. 

Istvân Fodor ile Claude Hagege'e borçlu olduğumuz Language 
Reform. History and Future = La reforme des Langues. Histoire et A venir = 
Sprachre-form. Geschichte und Zukunft (Hamburg I, 1983, II, 1983, III, 
1983/4) başlıklı ortak eserde belli başlı dünya dillerinde yapılan reformlar 
gözden geçirilmiştir. Louis Bazin, "La reforme linguistıque en Turquie" (I, 
155–177. s.) başlıklı yazısında, ülkemizde gerçekleştirilen dil inkılâbını ana 
çizgileriyle anlatmıştır. Yazar, yazı reformundan söz ederken Lâtin 
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esasından alınan Türk alfabesini en eksiksiz alfabe diye nitelendirmiştir 
(163. s.). 

Bazin, dil inkılâbının derli toplu bir özetini vermişse de, bu inkılâbın 
komşu ülkelere etkisinden söz etmemiştir. 

Atatürk'ün başlattığı dil reformunun yabancı ülkelerde bu yolda 
yapılan çalışmalarda örnek değeri kazandığını görüyoruz. Örnek olarak, M. 
A. Jazayen, "The Modernization of the Persian Vocabulary and Language 
Reform in Iran", II, 241–299. s.) başlıklı yazısında, Atatürk'ün 
gerçekleştirdiği dil reformunun İran'da yapılan dil çalışmalarında örnek 
olarak göz önünde tutulduğunu bildirmiştir. 1934'te Atatürk'ün konuğu 
olarak ülkemize gelen Rıza Şah Pehlevi, dil inkılâbına tanık olmuş, ülkesine 
döner dönmez bir dil akademisi kurmuştur. Bu kuruluş 1935–1941 yıllan 
arasında 2400'den çok söz ve karşılık bulmuştur. Daha sonra Rıza Şah'ın 
oğlu Muhammed Rıza Şah da birtakım akademiler kurmuştur. Bu 
akademiler arasında 1970'te kurulan bir dil akademisi de vardır. Yazar, 
İran'da Güneş-Dil Teorisinin etkisinden de söz etmiştir. 

Atatürk 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken 
yaptığı konuşmada Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun bir akademi 
içinde yer almasından söz etmiştir. 

III. Türk Dil Kurultayında kabul edilen ana tüzükte Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti, Türk Dil Kurumu adını almıştır. 

Yeni ana tüzüğün 2. maddesine göre, "Türk Dil Kurumunun amacı, 
Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü 
dilleri sırasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir." 

Atatürk'ün sağlığında kabul edilen bu madde 1951'de değiştirilmiştir. 
1951'de toplanan olağanüstü Türk Dil Kurultayında kabul edilen tüzüğe göre 
(4. madde), "Türk Dil Kurumunun amacı dilimizin özleşmesini ve bütün 
bilim, teknik ve sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci 
bir anlayışla ve bilim-metodlarına uygun olarak sağlamağa çalışmaktır." 

Sonraki yıllarda bu maddede yer alan "devrimci anlayış" Türk Dil 
Kurumunda büyük bir ağırlık kazanmıştır. 

Anayasamızın 134. maddesine dayanılarak 11.8.1983 tarihinde 
çıkarılan 2876 sayılı kanunla Türk Dil Kurumu, "tüzel kişiliğe sahip, 
bilimsel hizmet ve faaliyetlerde bulunacak bir kurum olarak Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun kuruluşuna dahil edilmiş ve yeniden 
düzenlenmiştir." 
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2876 sayılı kanunun 36. maddesinde açıklanan amaç maddesi, 
Atatürk'ün sağlığında kabul edilen ana tüzüğün 2. maddesinden olduğu gibi 
aktarılmıştır: 

"Türk Dil Kurumunun amacı; Türk dilinin öz güzelliğini ve 
zenginliğini meydana çıkarmak, O'nu yeryüzü dilleri arasında değerine 
yaraşır yüksekliğe eriştirmektir". 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk'ün manevî 
himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa 
bağlı bir kuruluştur. Türk Dil Kurumu, bu kuruluş içinde yer almıştır. Bu 
bakımdan 2876 sayılı kanun, Türk Dil Kurumunu Atatürk'ün sağlığı 
dönemindeki amacına kavuşturmuştur. 

Atatürk, 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açarken 
Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumunun çalışmalarından övgüyle söz 
etmişti: 

"Bu ulusal kurumların az zaman içinde ulusal akademiler halini 
almasını temenni ederim. Bunun için çalışkan tarih ve dil âlimlerimizin 
dünya ilim âlemince tanınacak, orijinal eserlerini görmekle bahtiyar 
olmanızı dilerim". 

Bu duruma göre, bu iki kurumun Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu içinde yer alması, Atatürk'ün "ulusal akademi" düşüncesinin 
gerçekleştirilmesi yolunda atılmış bir adımdır. 

Türk Dil Kurumu, bu kuruluş içinde Atatürk'ün sağlığında kabul 
edilen amacın gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. 

Atatürk'ün bu iki kuruma ne denli önem ve değer verdiği ölümünden 
sonra açılan vasiyetnamesinde onlara bıraktığı para ile ortaya çıkmıştır. 

4. Claude Hagege ("Voies et destins de l'action humaine sur les 
langues", Language Reform, I, 11–68. s.) dil kurucularını sıralarken M. 
Luther (1483-1546), M. Agricola (1510-1557), J. Sylvester (1504? - 1555?), 
Szencli A. Molnâr (1574-1634), A. Korais veya Coray (1748-1833), V. 
Karadzic (1787-1864), I. Aasen (1813-1896), L. Stûr (1815-1856), B. Sulek 
(1816-1895), E. Ben Yehuda (1858-1922), J. Aavik (1880-1973), A. Kasravî 
(1890-1946). Prens Wan (öl. 1974) yanında Mustafa Kemal Atatürk'ü de 
saymıştır (47. s.). 

Luther Almancayı, Agricola Finceyi, Sylvester ve Molnâr Macarcayı, 
Korais (veya Coray) Yunancayı, Karadzic Sırpça ve Hırvatçayı, Aasen Yeni 
Nor-veççeyi (Nynorsk), Stür Slovakçayı, Sulek modern Hırvatçayı, Ben 
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Yehuda çağdaş İbrancayı, Aavik Estçeyi kurduğu gibi, Atatürk de Türkçeyi 
kurmuştur. 

Claude Hagege, Atatürk örneği yanında E. Ben Yehuda örneğini de 
vermiştir. Ben Yehuda 1890'da Vaad ha LaSon (Dil Komitesi)'u kurmuştu. 
Bu komite, 1953'te Aba Bendavid gibi tanınmış gramercilerle ün kazanmış 
olan İbranî Dil Akademisine dönüştürülmüştü. 

Claude Hagege'in yazısı Şubat 1982'de yazılmıştı. Bu bakımdan yazar, 
Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumunun 1983'te Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu içinde yer aldığını öğrenememişti. 

Claude Hagege'in, Atatürk'ün Türk dilinin kurucusu olduğu yolundaki 
değerlendirmesine katılıyorum. Yalnız bir gerçeği özel olarak dile getirmek 
koşuluyla... 

Ulusların bilimde ve kültürde daha yüksek bir düzeye erişmeleri ancak 
kendi dillerine dayandıkları ölçüde gerçekleşebilir. Bu gerçeğin bilincinde 
olduğunu gösteren Atatürk, yazı ve dil reformlarına büyük ağırlık vermiş, 
yaşamının son yıllarında sürekli olarak dil sorunlarıyla uğraşmıştır. 

O'nu günlerce ve gecelerce uğraştıran dilin ulusal yaşamımızdaki 
yerini ve değerini açık olarak anlamış bulunuyoruz. 

Dil inkılâbı Türkçenin kurtuluş savaşıdır. 

Bu bakımdan Türkçenin kurtuluş savaşını açan Atatürk, yalnız Türk 
dilinin kurucusu olarak kalmamıştır. Atatürk, Türk ülkesini kurtardığı gibi, 
Türk dilini de yabancı dillerin baskısından kurtarmıştır, Türk dilinin 
kurtarıcısı olarak. 
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TÜRK DİLİNİN TARİHİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 
 

Prof. Dr. Ahmet TEMİR∗ 

 

Bugünkü millet ve milliyetçilik anlayışına göre dil, bu alandaki 
tariflerde en başta gelen bir madde olarak kabul edilmektedir. Nitekim Türk 
Kültürü dergisinin ilk sayısında çıkan Amacımız ve Yolumuz, adlı 
başyazıda, Enstitünün bu mesele ile ilgili görüşü şu cümle ile belirtilmişti: 

Bize göre Türkçe konuşan, Türk millî şuuruna sahip olan, kendini 
Türk olarak duyan, Türk olarak düşünen ve yaşayan herkes Türk’tür. 

Görülüyor ki, muayyen bir ülkeyi vatan edinmiş bir insan topluluğuna 
‘millet’ diyebilmemiz için, bunların en başta müşterek bir dile sahip olmaları 
gerekmektedir. 

Türk milletinin asırlar boyunca varlığını muhafaza edebilmesinde ve 
‘Türk’ olarak kalmasında başlıca unsur olarak büyük rol oynamış olan ve bu 
yüzden kültür ve eğitim davamızın ana meselesini teşkil eden dilimizle 
uğraşan kimselerin: 

A. Türk Dili tarihte ne gibi gelişmeler geçirmiştir?  
B. Dünya'da bugün nasıl bir durumdadır?  
C. Dilimizin geleceği nasıl olacaktır, nasıl olmalıdır?  

Gibi sorularla karşılaşacakları tabiidir. Dilimizin gelecekte alacağı 
şekil ise, bugünkü çalışmalara bağlıdır; bu çalışmalar millî menfaatlerimize 
uygun olarak ve ilmî temellere dayandırılarak yürütülürse, dilimizin geleceği 
de parlak olur. Yanlış yollarda yürütülen bir ‘dil inkılâbı’, bir milletin yalnız 
dilini değil, milletin kendisini dahi tehlikeli yollara sürükler. 

Bu açıklamanın ışığı altında, yazımızın bu ilk kısmında gerek tarihi 
bakımdan ve gerek bugünkü yayılışı göz önünde tutmak suretiyle dilimizin 
meselelerini kısaca bir gözden geçirelim: 
                                                           
∗ DTCF Emekli Öğretim Üyesi 



 102

A. TARİHİ GELİŞME 

En eski zamanlardan bugüne kadar geçirmiş olduğu tarihî devirleri 
göz önünde tutarak, Türk Dili ve Edebiyatını başlıca 3 kademede incelemek 
mümkündür: 

 
I. İslamiyet ten Önceki Devir (Eski Türkçe): 

Köktürk ve Uygur devri diyebileceğimiz bu devir, en eski 
zamanlardan takriben X. yüzyıla kadar devam eder. Bu devrin özellikleri: 
Köktürk devleti zamanında Türkler şaman dinine, daha sonraları başlıca 
Buda, Mani, Brahma dinine mensupturlar. Türkçede Fars ve Arap tesiri 
gözükmüyor, buna karşılık Çin, Sanskrit, Tibet, Sogd ve Tohar dillerinin 
tesiri vardır. Cümle bilgisi bakımından ele alınırsa: Köktürkçe metinlerde 
bağlar hemen hemen yok gibidir, söz ve cümle bağlantıları türlü eklerle ifade 
edilmektedir. Uygurca metinlerde ise bağlar çoktur ve bunlar da menşei 
bakımından umumiyetle Türkçedir. Istılah (terim) bakımından, bilhassa 
Uygur devri hayrete değer bir gelişme göstermiştir: gerek dinî-felsefî 
metinlerde, gerek hukuk ve gerek tıp ve astronomi alanında pek çok Türkçe 
ıstılah yapılmış ve başarı ile kullanılmıştır. Onun İçin Uygur devrine, hiç 
tereddütsüz şuurlu bir Türkçecilik devri diyebiliriz. Bu yüzden son yarım 
asrın bir numaralı Uygurca mütehassıslarından 1964’te vefat eden Reşid 
Rahmeti Arat, Atatürk'ün önderliği altında 1934’te toplanan ikinci Türk Dili 
Kurultayında okumuş olduğu ‘Uygur Türkçesinin Türk Dili tarihindeki yeri’ 
adlı tebliğinde, Türk Dili tarihi içinde Uygur devrinin ehemmiyeti üzerinde 
durmuş ve tatbikine girişilen Türk Dil inkılâbında Uygurcanın örnek ve 
temel olarak alınmasını tavsiye etmiştir. 

R.R. Arat, Türkçenin İslamiyet ten önceki devrini kısaca ‘Uygur 
devri’ diye adlandırarak, bu devrin Türk Dili tarihi bakımından 
ehemmiyetini belirtirken bilhassa şu iki nokta üzerinde durmaktadır: 

1) Uygur Türkçesi Türk dilinin inkişafında bir dönüm noktasıdır. 
Çünkü Uygur Türkçesi ‘yani Uygur devrine ait Türkçe’ Çuvaş ve Yakut 
lehçeleri müstesna olmak üzere bu günkü Türk şiveleri için bir ana 
mahiyetindedir. Bu günkü şiveler, Türk dilinin inkişaf kanunları bakımından, 
Uygur devri Türkçesinden ayrılmışlardır. Bugün ayrı ayrı şivelerin 
hususiyetleri gibi görünen teferruat, Uygur Türkçesi devrinde bir dil içinde 
ve o dilin tam hukuklu unsurları halinde yaşamakta idiler. 

2) Uygur edebiyatı, Türk ruhunun tercümanı olarak kendi kuvvetini 
bütün yabancı mefhumlara karşı himaye etmiştir. Bu edebiyat gündelik 
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hayatla alâkası az gibi görünen tercüme eserlerinde bile, son devirlerin 
yabancı kültüre esirce bağlanışıyla mukayese edilemeyecek kadar yüksektir. 
Uygur devrinde yalnız kelime değil, mefhum dahi Türk ruhuna uygun bir 
şekle getirilmiştir.  

 
II. Geçiş Devri: 

Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra takriben X-XII. yüzyıllarda 
meydana gelen ilk ilâmı eserlere, geçiş devri eserleri diyebiliriz, Türkler 
tarafından kurulan ilk İslami devletlerden Samanoğulları, Gazneliler, 
Karahanlılar gibi devletler içerisinde bilhassa Karahanlılar devri, Türk Dili 
bakımından çok mühimdir. Bu devrin özelliği, Uygur yazı dilinin, İslami 
tesir altında devam ettirilmesindedir. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i, 
Ahmet Yüknekî'nin Atabet'ül Hakayık'ı, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı 
Lugat-it-Türk'ü gibi büyük eserler bu devir yazılı edebiyatının en büyük 
örnekleridir. Kutadgu Bilig ile Atabetül Hakayık’ın hem Uygur, hem de 
Arap yazısı ile nüshaları vardır, elimizde tek nüshası bulunan. Divan ise 
yalnız Arap yazısı ile kaleme alınmıştır. Yusuf Has Hacib Türkçeyi yüksek 
bir nazıra ve felsefe dili haline getirirken, Kaşgarlı Mahmud da, devrine göre 
modern bir dilci olarak ortaya çıkmış, bütün Türk ülkelerini dolaşarak 
lehçeleri ayrı ayrı incelemiş ve tarihte ilk olarak Türk lehçelerinin tasnifini 
yapmıştır. XI. yüzyılın sonlarında batıda Büyük Selçuklu Devleti 
kuruluncaya kadar Orta Asya’da Karahanlı devrinde, Uygurlarda olduğu gibi 
şuurlu bir Türkçecilik hareketinin devam ettiğini görüyoruz. 

XI. yüzyıldan itibaren Türkler eski göç yollarını takip ederek Hazar ve 
Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve güneyinden güney- batıya yayılmışlar ve 
uzun müddet hareket halinde kalmışlardır. Bu yüzden Türk dünyasında 
müşterek bir yazı dilinin muhafazası ve devam ettirilmesi mümkün 
olmamıştır. 12. yüzyılda ortaya çıkan Moğol istilası, Türk dünyasında yeni 
kaynaşma ve gelişmelere sebep olmuştur. Böylece Türkler islâm kültürü 
çevresine girdikçe Fars-Arap tesiri artarken, Moğol devrinde bu dilin de 
Türkçe üzerine tesiri olmuştur. 

13. yüzyıldan itibaren, Türklerin coğrafî yayılışlarına paralel olarak 
Türk yazı dilinin üç merkez etrafında gruplandığını görüyoruz: 

1)  Merkez: -Orta Asya edebiyatı ki, buna Cengiz İmparatorluğunun 
parçalanmasından sonra Çağatay edebiyatı da denmiştir. 

2)  Kuzey-Kıpçak kolu:- Kazan merkez olmak üzere bugünkü İdil-
Ural sahasında gelişen edebiyatı meydana getirmiştir.  
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3)  Güney-Ön Asya veya Oğuz Türkçesi:- ki, bu kol, Selçuklular, 
Anadolu beylikleri ve Osmanlılar kademesi ile bugünkü Türkiye 
Türkçesine bağlanmaktadır. 

 
III. Yeni Devir: 

Türk yazı dilinin böylece gerek Orta Asya'da ve gerek bunun dışındaki 
bölgelerde meydana gelen gruplanmalarını saydıktan sonra, XV-XVI. 
yüzyıllardan itibaren gelişen ‘Yeni Türkçe’ diyebileceğimiz devrine 
geçebiliriz. Bilindiği gibi, XVI. yüzyıl siyasî bakımdan da Türklerin ‘altın 
asrı’ diye adlandırılmaktadır: Kuzeyde Ural dağlarından güneyde Hind 
denizine, batıda Atlas Okyanusundan doğuya Hindistan ve Moğolistan’a 
kadar uzanan ve o zamanki dünyanın (Amerika hariç) büyük bir kısmını 
teşkil eden bölgeler Türklerin hâkimiyeti altında bulunuyordu. Türk dünyası 
o zaman bir merkez etrafında ve bir tek devlet halinde birleşmemiş olmakla 
beraber, dil ve umumiyetle kültür bakımından aralarında uçurumlar teşkil 
edecek derecede büyük ayrılıklar yoktu. Bununla beraber yazı dili 
bakımından Türkçenin, yukarıda işaret olunduğu gibi, Kazan, Türkistan ve 
İstanbul olmak üzere başlıca 3 merkez etrafında gruplaşma yoluna gittiğini 
söyleyebiliriz. Önceleri bu merkezlerin yazı dilleri arasında büyük bir 
yakınlık mevcutken, XIX yüzyıldan itibaren yerli büyük ağızlar temel olmak 
üzere bu merkezlerde yazı dillerinin yeni şekillerle tebellür etmeye başladığı 
görülmektedir. Şöyle ki: Eski Bulgar Kıpçak Altınordu Kazan Hanlığı 
sahasında Kazan (Tatar) lehçesi, Batı Türkistan'da Özbek lehçesi ve 
Türkiye'de İstanbul ağızı, buralardaki yazı diline kendi damgalarını 
vurmuşlardır. 

Bir makale içinde Türk yazı dillerinin bütün dallarını ve bütün mesele-
lerini incelemek mümkün olamayacağından, biz burada, daha ziyade güney 
(Oğuz) Türkçesine temas ederek, meseleyi modern Türkçeye ve bugünkü dil 
inkılâbı problemlerine intikal ettirmeye çalışacağız, 

‘Eski Osmanlıca’ adı verilen 13–15. yüzyılların Türkçesi birçok 
bakımdan Eski Türk yazı diline benzeyen oldukça sai bir Türkçedir. Osmanlı 
Devletinin gittikçe genişlediği devirlerde İstanbul ve başka kültür 
merkezlerinde Arap ve Fars kültür ve diline daha fazla yer verilmesi ve 
medreselerde bu dillerin ön plânda tutulması neticesinde, Türk yazı dilinde 
de kısa zaman içerisinde büyük değişiklikler olmuş, Arap ve Fars kelime ve 
terkiplerinin geniş ölçüde nüfuzu ile artık Türk yazı dili saf Türkçe olmaktan 
çıkarak Osmanlıca kalıbına girmiştir. Halk dilinden uzak kalan bu 
Osmanlıcanın yanında bir taraftan halk dili ile yazılan edebiyat devam 
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ederken, diğer cihetten, XIX. yüzyıldan itibaren, ‘Osmanlıca’ dediğimiz- 
yazı dilinin sadeleştirilmesi yolunda da hareketler başlamıştır. 1839 da 
tazimatın ilânından sonra beliren Serveti-fünun (Edebiyatı Cedide) ve onun 
arkasından gelen Fecriaticiler eski edebiyat yolunda yürümekte devam 
ederken, ikinci meşrutiyetten sonra ortaya çıkan Yeni lisancılar ve 
Türkçeciler, Türk dilinin sadeleştirilmesinde mühim rol oynamışlardır. O 
sırada kurulan Türk Derneği tarafından 1909 da neşrine başlanılan Türk 
Derneği mecmuası etrafında toplanan Necip Asım, Ahmed Midhat, 
Emrullah, Rıza Tevfik, Bursalı Tahir, Ahmet Hikmet ve Fuad Kösearif gibi 
zatların hedefi ‘sade Osmanlıca’ olup bunlar Fecriaticilere karşı idiler. 
Selanik'te Ömer Seyfeddin'in önderlik ettiği Genç Kalemler dergisi ile yine 
Selanik'te Ziya Gökalp, Ömer Seyfeddin ve Ali Canip Beylerin çıkardıkları 
Yeni Mecmua etrafında toplanan grubun tuttuğu yol da buna yakındı, Fakat 
onların gayesi, dilde tasfiyelikten fazla, İstanbul ağzını Türkiye yazı dili için 
esas olarak almaktı. Düşünce ve ülkü bakımından ise Ziya Gökalp ile 
beraberdiler. 

Balkan savaşları ve 1. Dünya savaşı sıralarında Türk Yurdu, Türk 
Sözü ve Halka Doğru dergileri etrafında toplanan Ömer Seyfeddin, 
Akçuraoğlu Yusuf, Ahmed Ağaoğlu, Mehmed Emin Yurdakul, Celâl Sahir, 
Hamdullah Suphi, Ali Canip, Ali Ulvi, Köprülü Fuad, Kazım Hami, 
Memduh Şevket v.b. gibi zatların faaliyeti neticesinde, dilde de ‘halka 
doğru’ dönme yoluna girilmiş oldu. Bunların hareketi 1. Dünya Savaşı 
sırasında bir durgunluk devri geçirmekle beraber, 1917 de kurulan Şairler 
Derneği bu hareketi devralmış, Mütareke ve Millî Mücadele yollarının 
idealist şair ve yazarları da aynı yolda yürümeye devam etmişlerdir. Dil 
hareketi, yeni Türkiye Cumhuriyetine işte bu yollardan geçerek 
devrolunmuştur. 

Türkiye'de Türkçenin sadeleştirilmesi ve halk diline dönme yolunda 
yapılan bu faaliyetlere paralel olarak Türkiye dışındaki diğer Türk Kültür 
merkezlerinde de mühim çalışmalar cereyan etmiştir. Bir taraftan Kazan'da 
Şehabeddin Mercanı (1815–1889), Kayyum Naşiri (1825–1902) v.b. gibi 
tarihçi ve dilcilerin tesiri ile müşterek Çağatay dilinden Kazan ağzına dönme 
hareketi yürütülürken, Türkistan'da da yazı dilinde Özbek ağzının üstünlük 
kazandığını görüyoruz. Buna benzer hareketler Azerbaycan ve Kırım'da da 
olmuştur. Ancak Kırımlı İsmail Gaspıralı'nın (1851–1914) birleştirici 
faaliyeti, Türk dili tarihinde mühim bir hareket olarak belirir. Dergimizin 
bazı makalelerinde de işaret olunduğu gibi (Türk Kültürü, sayı 18), İsmail 
Gaspıralı yalnız dil sahasında değil, Türk Kültürü ile ilgili diğer alanlarda da 
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topyekün bir ıslahat fikri ile ortaya atılmış olan bir önderdir. Fikirlerini önce 
küçük broşürlerde ve Tonguç gazetesinde ortaya atan Gaspıralı sonra bunları 
1883’te çıkarmaya başladığı Tercüman gazetesinde yaymaya başlamıştır. 
Onun şiarı : ‘Dilde, fikirde ve işte birlik’ olup, Türk dünyası için düşündüğü 
ıslahat fikirlerini şu maddeler altında toplamak mümkündür: 

1) Avrupai usule göre mekteplerin ıslahı, 
2) Bütün Türk dünyası için müşterek bir yazı dili yaratılması, 
3) Kadınlara hürriyet, 
4) Terbiye ve tedris işlerinin yürütülmesi için hayır cemiyetleri 

kurulması. Biz burada, Gaspıralı'nın ancak dille ilgili çalışma ve 
gayretlerine temas edeceğiz. Onun bu alandaki prensipleri şöylece 
özetlenebilir: 
1) Türkçeden, mümkün olduğu kadar yabancı dil ve kaidelerini 

çıkarmak, 
2) Okur-yazarlar tarafından anlaşılmayan Arabî ve Farisî tabirleri 

kaldırmak, 
3) Her şivede pek kaba olmayan mahallî kelimeleri Osmanlı-Türk 

tasrifine uydurarak kullanmak. 

İsmail Gaspıralı, bu yolda 1914’te ölümüne kadar sebatla yürümüş ve 
30 yıl aralıksız çıkan ve Türkiye dâhil bütün Türk dünyasında okunan 
‘Tercüman’ vasıtasıyla tatbik mevkiine koymaya çalışmıştır. 

Ziya Gökalp, Ahmet Ağaoğlu ve Sadri Maksudi'nin şu sözleri, İsmail 
Gaspıralı'nın dil alanındaki çalışmalarını yeter derecede açıklamaktadır: 
‘Tercüman gazetesini şimal Türkleri anladığı kadar da şark Türkleri ile garp 
Türkleri de anlardı. Bütün Türklerin aynı lisanda birleşmelerinin kabil 
olduğuna bu gazetenin vücudu canlı bir delildir’. ‘Tercümanın lisanı 
Kazan'dan Kafkasya'ya, Kırım'dan Türkistan'a kadar anlaşılıyordu. Bu 
mühim bir maharetti. Bununla merhum, düsturunun birinci şıkkını icra etmiş 
bulunuyordu, Türkler her yerde anlaşmağa başlamışlardı’. İsmail Bey bütün 
Türkler için umumî bir edebî dil lüzumunu herkesten evvel anlamış ve ileri 
sürmüş bir mütefekkirdir. Yazıcılık hayatının ta başından sonuna kadar 
bütün Türkler için umumî bir edebî dil gerekliği fikrini neşretmeye 
çalışmıştır. 

Bu suretle dil alanında tasfiyecilik cereyanının babalarından olan 
İsmail Gaspıralı, aynı zamanda umumî yazı dili yaratmak yoluyla da işe 
girişmiş ve başarı ile çığır açmış bir şahsiyettir. Onun bu sahada ne derecede 
muvaffak olduğu yalnız ‘Tercüman’ın bütün Türk ülkelerinde okunmasıyla 
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değil, bundan sonra yayınlanan bütün Türk basını ile de ispat olunmuş bir 
gerçektir. 1905 buhranından sonra Kazan'da, Kafkasya'da, Türkistan'da, 
Kıran'da yayınlanan 35'ten fazla gazete ve mecmuanın, hikâye ve romanların 
büyük bir kısmı ya ‘Tercüman’ dilinde, veya buna yakın bir dilde 
yazılmışlardır. 

Ancak 1914'te başlayan Birinci Dünya savaşı ve 1917 Rus ihtilâli, 
Türk Dili alanındaki birlik faaliyetini sarsan siyasî hadiseler olarak karşımıza 
çıkıyor. Bundan sonra Türkiye dışındaki Türk topluluklarının daha ağır 
baskılara maruz kaldıklarını, gerek dil ve gerek diğer kültür meseleleriyle 
ilgili çalışmalarında serbest hareket imkânlarından mahrum bırakıldıklarını 
görüyoruz. 

 
B.  TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 
  (Lehçeler ve yazı dilleri)  

I. Lehçeler: 

Yukarda Türk dilinin tarihî gelişmesinden bahsolunurken ancak yazı 
dili göz önünde tutulmuştu. Bugün olduğu gibi Türkçenin eski devrinde de, 
geçiş devresinde de, yazı dili yanında pek tabiî olarak türlü bölgelere göre az 
çok farklar gösteren lehçe ve şiveler de mevcuttu. Uygurca metinlerde bile 
gramer şekillerinde bazı farklar göze çarpmaktadır. İslâmî devirde Türk yazı 
dili yanında lehçelerden de bahseden bir kaynak olarak, Kaşgarlı 
Mahmud'un Divan-ı Lügat-üt Türk adlı eseri (1072–1074) büyük bir 
ehemmiyet taşımaktadır. Denilebilir ki, Kaşgarlı Mahmud, ilk olarak Türk 
lehçelerinin tasnifini yapan bir bilgindir. O, 11. yüzyıl Türk ülkelerini karış 
karış dolaşmış, her lehçeden kelimeler, atasözleri, edebî örnekler toplamış, 
lehçelerin ayrı ayrı özelliklerini belirtmiştir. Ondan sonra Türk lehçelerinin 
toplu olarak ele alınması, ancak 18–19. yüzyıllarda mümkün olabilmiştir. 
Avrupalı dilcilerden F. Adelung (1768–1843), H.J. von Klaproth (1783–
1835), A. Balbi (1782-1848), W.F. Palmblad (1788-1852), J. von Hammer 
(1774-1856), İ.H. Berezin (1819 -1826) gibi zatlar kendi devirlerine göre 
Türk lehçelerinin tasnifini denemişlerse de, lehçeler üzerinde henüz geniş 
çapta derlemeler yapılmamış olduğundan, bu denemeler kifayetsiz kalmıştır. 
Ancak Rusya'da yerleşen meşhur Alman Türkoloğu Wilhelm Radloff'un 
(1837–1918) çalışmalarından sonra, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Türk lehçelerinin son durumu üzerinde açık bilgilerin elde edilmesiyledir ki, 
Türk dilinin yazılı edebiyat ve lehçeler tasnifinde ilmî esaslara dayanılarak 
hareket etme imkânları belirmiştir. Bilindiği gibi Radloff, 60 yıl Türk dili 
üzerinde çalışarak (Türkiye hariç) bütün Türk ülkelerini dolaşmış, Orhon 
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yazıtları ile Uygurca gibi eski Türkçe metinler yanında, yaşayan halk 
ağızlarından da malzeme toplamıştır. Sayısı 200’ü aşan eserlerinin arasında 
bilhassa ‘Türk halk edebiyatından örnekler’ adlı 18 ciltlik eseri ile 4 ciltlik 
‘Mukayeseli Türk lehçeleri sözlüğü denemesi’ mühimdir. Radloff’tan sonra 
Türk lehçelerinin tasnifi üzerinde duran bilginlerden mühimleri şunlardır : 
Aslen Türk olan N.F.Katanov (1862-1922), F.E. Korş (1843-1915), G. 
Ramsiedt (Fin), J. Nemeth (Macar), A. Samoyloviç, L. Ligeti (Macar), M. 
Râsânen (Fin), B. Çobonzade (Azerbaycanlı), R. R. Arat, v.b. 

Türk lehçelerinin tasnifi ile ilgili oldukça ihtilaflı bu mevzuu, nihayet 
İstanbul Üniversitesi Türk Dili profesörlerinden merhum Reşid Rahmeti 
Arat (1900–1964) topluca ele alarak geniş bir tenkid süzgecinden geçirmiş 
ve bu tasnifte göz önünde tutulması gereken esasları tespit etmiştir (bk. Türk 
şivelerinin tasnifi, Türkiyat Mecmuası X, s. 59-139, İstanbul 1953). 

Türk lehçelerini tasnif ederken bazı dilciler boy adlarını, bazıları 
coğrafî bölgeleri, bazıları fonetik değişmeleri, bazıları da ‘kuzey, doğu, 
güney’ gibi cihet adlarını veya tarihî gelişmeyi göz önünde tutarak hareket 
etmişlerdir. Bu esasların hepsini de aynı zamanda dikkat nazarına alarak 
toplu bir tasnif yapmak çok zordur, meselenin ihtilaflı oluşu bundan ileri 
geliyor. Meselâ, fonetik gelişmeye göre Kazakça kuzey Türkçesine bağlı 
olduğu halde, bugünkü siyasî sınırlar göz önünde tutulursa. Kazaklar 
merkeze yani Türkistan'a bağlıdırlar. Onun için biz burada, Türk boylarının 
bugünkü gruplarını göz önünde tutarak bölge ve coğrafî yönlere göre 
bunların kabaca adlarını sıralamakla yetineceğiz: 

1) Güney Grubu : (Türkiye ve yöresi veya Oğuz Türkçesi), Türkiye, 
Kıbrıs, Batı Trakya, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Kırım, 
Suriye, Irak; İran ve Kafkasya'da Azerice; İran ve Türkistan'da 
Türkmence. 

2) Merkez ve Doğu Grubu: Batı Türkistan'da Özbekçe, Kırgızca, 
Kazakça, Karakalpakça, Doğu Türkistan'da Uygurca. 

3) Kuzey Grubu: Kazan (Tatarca), Ufa (Başkurtça), Kuzey 
Kafkasya'da Karaçay ve Balkar lehçeleri, Batı Sibirya ağızlan. 

4) Doğu Sibirya ve Altay lehçeleri : Sayan, Abakan, Tom. 

Ana Türk dilinden çok eski devirlerde ayrılan Yakutça ve Çuvaşça ise, 
bugün artık diğer •boyları tarafından anlaşılamayacak derecede müstakil 
birer dil haline gelmişlerdir. Yukarıda 1–4 grup altında saydığımız boyların 
şiveleri biri birine oldukça yakın olup, az bir çalışma ve gayretle bunlar 
anlaşabilecek durumdadırlar 
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II. Yazı Dilleri: 

Görülüyor ki, bir milletin konuşma dili birçok lehçe, şive ve ağızlara 
ayrılabildiği halde yazı dili daha ziyade toplayıcı bir karakter taşımakta, biri 
birine yakın birçok şivelerin bir tek yazı dili kullandıkları görülmektedir. 
Yukarıda tarihî gelişme bölümünde işaret olunduğu gibi XVI. yüzyıldan 
başlayarak Türk dünyasında yazı dili biri Türkistan ve İdil-Ural'da 
(Çağatayca), diğeri de Osmanlı İmparatorluğunda (Osmanlıca) olmak üzere 
iki istikamette gelişmekte iken, XIX. ve XX. yüzyıllarda Kuzeyde Kazan, 
Türkistan'da Özbek ve Türkiye'de de İstanbul ağzı esas olmak üzere Türkiye 
Türkçesinin ehemmiyet kazandığını görüyoruz. İsmail Gaspıralı'nın bütün 
Türk dünyası için bir tek yazı dili yaratma teşebbüsü, zamanında büyük tesir 
göstermekle beraber birinci Dünya Savaşı ve Rus ihtilâlinden sonra durmuş, 
Türkiye dışındaki Türk toplulukları dil ve diğer kültür sahasında kendi 
arzularına göre hareket edemez duruma düşmüşlerdir. Bilhassa Sovyet 
Rusya içindeki Türk toplulukları, kendi millî siyasetlerini tatbik yerine, 
Moskova'nın ‘milletler siyaseti’ ne boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Çok 
milletli devletlerin dâhilî siyaseti ise, bu bakımdan ‘parçalama’ ve 
‘parçalayarak eritme’ prensibine dayanmaktadır ki, Sovyet Rusya'nın 
milletler siyasetinin esası da bundan başka bir şey değildir. 

1917’den sonra bolşevik ihtilâlcileri ile çar taraftarları arasında 
cereyan eden iç savaş sırasında, komünistler, bütün müslüman ve Türk 
halklarına hitaben yayınladıkları 3.12.1917 tarihli bir beyanname ile büyük 
vaadlerde bulunmuşlarsa da, bunlar ancak sözde kalmıştır. Sovyetler, iç 
savaşı kazandıktan sonra Türk boylarını ayırma ve bölme yolunu 
tutmuşlardır. Ne kadar boy varsa bunlar için ayrı ‘Cumhuriyetler’ veya 
‘muhtar bölgeler’ kurmuşlar, ayrı ayrı Türk lehçe ve şivelerini birer dil kabul 
ederek her biri için ayrı ayrı alfabeler icat etmişler ve eskiden umumî yazı 
dilini kullandıkları için özel yazı diline sahip olmayan lehçeler için de yeni 
yeni ‘yazı dilleri’ yaratma yolunu tutmuşlardır. 

Bu suretle İdil-Ural bölgesinde, müşterek edebî dil olan Kazan lehçesi 
(Tatarca) yanında, ona bağlı olan Başkurt ağızı için de bir alfabe yapılmış ve 
ayrı bir dil olarak ileri sürülmüştür. Türkistan'da Özbekçeye dayanan 
müşterek edebi dilden başka Kazak, Kırgız, Karakalpak ve Türkmen şiveleri 
de ayrı ayrı birer ‘dil’ olarak tanınmış, bunlar için de ayrı alfabeler 
yapılmıştır. Sibirya, Altay ve Kafkasya'daki Türk boyları da aynı tarzda 
parçalama siyasetine tabi tutulmuşlardır. Bütün bu baskı siyasetine rağmen 
türlü ülkelerde Türk dili üzerinde çalışmalar devam etmiş, sözler derlenmiş, 
yeni ıstılahlar yapılmış, ilmî araştırmalara da yer verilmiştir. Türk dilini 
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sadeleştirme, geliştirme ve hatta birleştirme yolunda XIX yüzyılın ortasında 
başlayıp XX. yüzyılda başarı ile yürütülen hareketler, yalnız Türkiye'de 
değil. Kırım, Azerbaycan, Kazan ve Türkistan gibi diğer Türk kültür 
merkezlerinde de şuurla ele alınmış ve oralarda da kültür davasının temelini 
teşkil etmiştir. Gerek 1914’ten evvel ve gerek 1917’den sonra, saydığımız 
bölgelerde pek çok edebî eser meydana gelmiş, derlemeler, sözlükler 
yapılmış ve filolojik araştırmalar yazılmıştır. 

Dünyada konuşulmakta olan bazı diller bir tek siyasî sınır içinde toplu 
olarak ele alınabilirse de, bunun yanında öyle diller de vardır ki, bu dili 
konuşan toplulukların bir devlet halinde ve bir merkez etrafında tam olarak 
birleşmeleri, türlü tarihî, siyasî ve coğrafî sebepler yüzünden mümkün 
olamamıştır. Türklüğün bugünkü durumu da böyledir. Fakat yanlış 
anlaşılmaması için hemen ilâve edelim ki, bu durumu siyasî bir mesele 
olarak ortaya atmıyoruz. Bizim davamız sırf bir kültür davasıdır, ilim 
davasıdır. Türkiye Türkçesi, Türk dilinin ancak bir dalını teşkil eder. Türkiye 
dışındaki Türkçe konuşan toplulukların sayısı ise aşağı yukarı Türkiye 
nüfusunun 2 misli kadardır. Türk dilini gerek tarihî bakımdan, gerek 
bugünkü durumu ile ilmî metodlarla araştırırken, mukayeseli araştırmalar 
yapıp herhangi bir bölgedeki yazı dilini geliştirmeye ve dilde ‘inkılâp’ 
(devrim değil!) yapmaya çalışırken, gerek muayyen tarihî devirlerde ve 
gerek son asırlarda diğer Türk kültür merkezlerinde yapılmış ve yapılmakta 
olan çalışmalardan da faydalanmak gerekir. Bu yoldan gidilmediği takdirde, 
dilde sadeleşme, özleşme işleri müsbet netice vermez, bunun neticesi millî 
menfaatlara aykırı olduğu gibi, ilmen de noksan ve hatalı olur. Bu meseleleri 
gelecek yazımızda inceliyeceğiz. 
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YABANCI DİLLER ETKİSİNDEN 
KURTARILAMAYAN TÜRKÇEMİZ 

 
Prof. Dr. İsmail ÜNVER∗ 

 

Dille ilgilenenler, yeryüzünde başka dillerden etkilenmemiş dil 
bulunmadığını söylerler. Bu etkinin ise kelime alışverişi düzeyinde olduğu 
bilinir. Ancak Türkçenin durumu, biraz daha farklıdır. Türkçe geçmişte, 
yabancı dillerden yalnız kelime değil, gramer kuralları da almıştır. Yani 
Türkçenin karşı karşıya bulunduğu etkilenme, genel anlamdaki etkilenmeden 
farklıdır. Atatürk'ün: "ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk 
milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır" cümlesinde 
bu etkinin "boyunduruk" sözüyle ifade edilmiş olması çok anlamlıdır. 

Yukarıdaki sözün söylendiği tarihlerde, Tanzimat'tan sonraki 
sadeleşme sürecine rağmen, dilimizdeki Arapça, Farsça etkisi devam 
ediyordu. Yani hedef, Türkçeyi Arapça, Farsça kelimelerden ve kurallardan 
kurtarmaktı. 

Bu söz, üzerinden yıllar geçtiği hâlde hâlâ geçerliliğini koruyor. O 
hâlde biz ne yapmışız? Türk dilini yabancı diller "boyunduruğundan" 
kurtaramamış mıyız? Bu sorunun hem olumlu hem de olumsuz karşılığı var: 

Türkçenin Arapça, Farsça kurallardan bütünüyle arındırılması; bu 
dillerden alınmış kelimelerin azalmış ve gittikçe azalmakta olması 
sevindirici bir gelişmedir. Bu dillerin Türkçe üzerinde yeniden etkili 
olmaları da söz konusu değildir. 

Fakat madalyonun öbür yüzü oldukça karanlık ve üzücüdür. Sanki 
bize, Türk dili için sadece Arapçadan, Farsçadan kelime ve kural almak 
tehlikeli olarak gösterilmiş de, batıdan istediğiniz kadar alabilirsiniz denmiş. 
Oradan gelen kelimelere, gittikçe artan bir hoşgörüyle, kapımızı sonuna 
kadar açmışız. 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi  
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Kültür ve medeniyetin ürünü olan dil, onlarla birlikte gelişip, onlarla 
birlikte zenginleşir. Türkler, ne doğunun ne de batının askerî ve siyasî 
hâkimiyeti altına girmiştir. Ancak din ve teknik gibi iki önemli etken, Türk 
dili açısından askerî ve siyasî üstünlüğü unutturmuştur. 

Gelmiş geçmiş Türk büyüklerinden yalnızca Atatürk, dili ülke ve 
istiklâl gibi çok yüce iki millî kavramla eş değerde tutmuştur. Çünkü O, dilin 
millî benliğin ve kimliğin ana öğesi olduğuna inanmıştır. Çünkü O, son 
bağımsız Türk devletini, yıkılan diğer Türk devletlerine benzememesi için, 
bilim ve kültür temelleri üzerine oturtmak istemiştir. Çünkü O, çağdaş 
medeniyeti yakalamış bir milletin dilinin "boyunduruk" kabul etmeyeceğine 
inanmıştır. 

Çağdaşlaşma sürecinin hangi noktasında bulunduğumuz tartışılabilir. 
Atatürk'ün bıraktığı yerde değiliz; fakat gösterdiği hedefin de oldukça 
gerisindeyiz. İşte bu yüzden günümüzde Türk dili bilimle, teknikle ve yeni 
hayatın gerekleriyle ilgili batı kökenli kelimelerin baskısı altındadır. 

Bu baskı karşısında Türkçeyi ne kadar savunuyoruz? Bunun bilinçli 
bir dil eğitimiyle sağlanabileceği açıktır. Böyle olmakla birlikte, ilk 
öğretimden orta öğretimin sonuna kadar, on bir yılda çocuklarımıza ana 
dillerini öğretemiyoruz. Bu iddianın ispatı için uzun uzun örnekler 
göstermeye gerek yoktur. Yüksek öğretimde ana dilimizi öğretmeye 
çalışmamız bu eksikliği açıklamaya yeter. 

Öte yandan, kelimeleri siyasî renklere boyayanlar, dili bu türlü 
çekişmelere âlet edenler bizler değil miyiz? Batıdan gelen kelime sayısı çığ 
gibi büyürken, yine batı dillerinin bazı ekleri Türkçe kelimelerin sonlarına 
yerleşmeye çalışırken; Türk düşüncesinin ürünü olan konuşma dilimizde, 
yabancı mantığıyla bağdaşan ifade biçimleri boy gösterirken; imlâ yoluyla 
telâffuz öğretmeye çalışanlar, bazı kelimeleri ayrı veya birleşik yazma ko-
nusunda uzlaşamayanlar da bizler değil miyiz? 

Yabancı dille eğitim yapılmasına izin vermek suretiyle "Tarih 
tekerrürden ibarettir" sözünü haklı çıkarmaya çalışanların günahı büyüktür. 
Bunun sürüp gitmesine göz yumanlar da vebal altındadır. Yabancı dil 
öğrenmenin gereğini ve önemini hiç kimse inkâr edemez; ama bunun için 
yabancı dille öğrenim görmeye hacet yoktur. Yabancı dille öğrenmek, 
bilimde ve teknikte yabancıların mantığı ile düşünmek ve konuşmak 
demektir. 

Medreseler döneminde eğitim-öğretim dilinin Arapça olması, Türk 
dili açısından hangi sonuçları getirmişse, bu gün yabancı dille yapılan 
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öğretimden de aynı sonuçları alacağımız kesindir. Bu iddiaya örnek olmak 
üzere, XIX ve XX. yüzyılda aynı alanda yazılmış rastgele seçtiğimiz iki 
metin sunmak istiyoruz: 

Cevdet Paşa'nın dışa borçlanma konusundaki düşüncelerini açıkladığı 
".. zira devlet-i aliyyenin Avrupaca olan sân u itibarına nazaran rehne hacet 
olmayarak istikraz mümkün olup, güzeşte hususu dahi korkulacak bir madde 
değildir. Fakat akçenin sarfı hususu gayet müdekkikâne düşünülecek 
birşeydir" cümleleri ne kadar Türkçe ise, günümüzde hazırlanmış bir 
Ekonomi Ansiklopedisindeki “Planlı ekonomi, firmaların enformasyon 
ihtiyaçlarını karşılamalarına hissedilir ölçüde faydalı olmaktadır. Plan ve 
program; firmalara gösterilen yatırım kolaylıkları, sermayenin marjinal 
etkenliği, piyasa konjonktürü, sürüm provizyonları, fiyat hareketleri 
hakkında bilgi edinmek fırsatını kazandırmaktadır" cümleleri de o kadar 
Türkçedir. Böyle bir karşılaştırma tıpta ve teknik alanlarda daha çarpıcı 
sonuçlar verecektir. 

Yabancı dille öğretim, yabancı kelime ve söyleyişler karşısında 
gümrük görevi üstlenen dil bilincimizi ortadan kaldırmakta, Türkçeyi açık 
pazar hâline getirmektedir. Çünkü dilimize batı dillerinden giren kelimelerle 
önce, belli bir alanda yüksek öğrenim görmüş kişiler karşılaşmaktadır. Bu 
kelimeler öncelikle onların farkında olmadan açtıkları yoldan dile girmekte 
ve yerleşmektedir. 

Nitekim Dil Encümeni tarafından kelimelerin yeni harflerle yazımım 
göstermek üzere hazırlanan İmlâ Lügati (1928)'nden sonra, yaklaşık otuz yıl 
ara ile yayımlanan Türkçe Sözlük'ün üçüncü (1959) ve son baskısında 
(1988) batı kökenli kelimelerin sayısı katlanarak artmaktadır. Bu eserlerin 
sadece "A" maddelerinin taranmasıyla çıkan yaklaşık sayılar şöyledir: İmlâ 
Lügati (1928): 120, Türkçe Sözlük (1959): 320, Türkçe Sözlük (1988): 515.∗- 

Bu durum karşısında, Türk diliyle ilgili her bilimsel toplantı 
gündeminin ilk sırasını, dilimize batıdan gelen yabancı kelimeler karşısında 
yapılması gerekenler almalı; günümüze gelinceye kadar bu alanda yapılan 
çalışmalar, öne sürülen görüşler değerlendirilerek tutulacak yol çizilmelidir. 
Geç davranmak, hiç davranmamaktan iyidir. 

 
Kaynakça 

Genel Ekonomi Ansiklopedisi, Milliyet yayım, İstanbul 1988, C. I  
Târih-i Cevdet, İstanbul 1309, 2. bs., C. III. 

                                                           
∗ Türkçe yapım eki alarak madde başı olmuş yabancı kelimeler bu sayıların dışındadır 
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YAZI DEVRİMİNE DEĞİN YAZIM SORUNLARI 
 

Prof. Dr. Mustafa CANPOLAT∗ 

 

X. yüzyıldan başlayarak Müslümanlığın Türkler arasında hızla 
yayılmaya başlaması, Arap yazısını bütün Türk ülkelerinin ortak yazısı 
durumuna getirdi. Arap yazısıyla ilk Türkçe ürünler XI. yüzyılda verilmiştir. 

Doğu Türkçesi, doğrudan doğruya Uygur yazı geleneğinin kalıtı üze-
rine konduğundan yazım konusu kısa bir sürede çözümlenmiştir. Genellikle 
"hareke" kullanılmayan, bütün ünlülerin gösterildiği, kısaca Uygur yazısının 
bir tür çevriyazısı diyebileceğimiz bir yazı dizgesidir bu. Ne var ki Arapça 
ve Farsça sözcüklerde bu yol tutulmamış, sözcüklerin kaynak dildeki yazımı 
olduğu gibi aktarılmıştır. Gerçekte Uygur yazısı da Türkçenin seslerini 
vermeye yetersiz bir yazı olduğundan, onun yerine konulan Arap yazısı da 
bir sözcüğün türlü biçimlerde okunmasına yol açan yetersiz bîr yazıdır. Yine 
de doğu Türkçesinde kullanılan Arap yazısının Anadolu'da kullanılan Arap 
yazısından birtakım üstünlükleri olduğunu vurgulamak isterim. 

XIII. yüzyılda yeni yeni ürünler vermeye başlayan Eski Anadolu 
Türkçesi için Uygur yazı geleneği söz konusu olamazdı. Gerçi kimi 
yapıtlarda az çok doğu Türkçesi yazım özelliklerinin etkisi görülür, örneğin 
Arapça ve Farsçada bulunmayan geniz N'sinin doğrudan doğruya İ ile 
gösterilmesine karşın, Tanrı sözcüğünün iü biçiminde yazılışı ilgi çekicidir. 
Bu yarım, dolaylı yollarla da olsa Türkiye Türkçesinin doğu Türkçesi ile 
ilişkilerinin sürdüğünü göstermektedir. Yine de birkaç yazmadaki kimi 
dağınık özelliklere büyük bir değer vermek doğru olmaz. 

Eski Anadolu Türkçesinin başlangıç döneminde yazım konusu 
bütünüyle bir arayışı simgelemektedir. Bir yandan Oğuz lehçesi bir yazı dili 
durumuna getirilmeye çalışılmakta, yeni bir yazı dili kurulmakta, öte yandan 
Arap yazısının bu dile uygulanması için çaba gösterilmektedir. Değişik ekin 
                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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odaklarında biçimce ve yazımca ayrılıklar gösteren bir yazı geliştirilmek-
tedir. 

Kuşkusuz, en önemli sorun Türkçedeki ünlülerin Arap yazısında nasıl 
karşılanacağı olmalıydı. Arap yazısında yalnızca üç ünlü imi bulunması, 
Farsçada da bu imlerle yetinilmesi bu konuda bir yenilik getirilmesi yollarım 
tıkamaktadır. Arapçada bulunmayan birtakım ünsüzler için İranlıların 
kullandığı imlerden yararlanılmış, ancak Türkçenin gereksinmelerine göre 
bunlara eklemeler yapılması yoluna gidilmemiştir. Türkçe açısından yapılan 
tek ekleme geniz N'sini göstermek için "kef" üzerine üç nokta konulması dır. 
Gerçekte bu noktalama da düzenli olarak sürdürülmemiş, üç noktalı kef kimi 
yapıtlarda g sesi için kullanılmış, sonra da yerini noktasız kef imine 
bırakarak büsbütün kullanıştan düşmüştür. 

Bu dönemde üzerinde önemle durulan sorun, Türkçe sözcüklerin, 
Türkçe eklerin belli kalıplarla yazılması sorunudur. Yüzyıllar süren bir 
arayış söz konusudur. 

XIV-XV. yüzyıllarda şiirdeki yazımla düzyazıdaki yazım arasında 
büyük ayrılıklar vardır. Aruz ölçüsünü kullanırken Türkçe sözcüklerde bolca 
uzatmalar (imale) yapılmaktadır. Bu uzatmalar, Arapça ve Farsçadaki uzun 
ünlüler gibi ünlü imiyle gösterilmektedir. Bu bakımdan, Eski Anadolu 
Türkçesinde uzun ünlüler konusu araştırılırken Türklerdeki yazıma hiç 
bakılmaması gerekir. Gerçekte Eski Anadolu Türkçesinin geçirdiği yazım 
evreleri enine boyuna araştırılmadan bu konuya girilmesi kanımızca çok 
sakıncalıdır. 

Ancak XVI. yüzyılda Arap yazısını Türkçeye uygulama denemesinin 
tamamlandığı söylenebilir. Gerçi yine Türkçe sözcüklerde tutarsızlıklar 
görülür. Ne var ki ekler belli kalıplara uydurulmuştur. Yazıda büyük bir yük 
olan harekeler kullanılmaksızın okunup yazılabilen bir yazı ortaya 
çıkarılmıştır. Yüzyılların getirdiği alışkanlıklarla bir uzlaşma yazısı 
doğmuştur. "Uzlaşma" terimini özellikle kullanıyorum. Çünkü bu yazıda bir 
sözcüğü beş on türlü okuma olanağı vardır. Kimi kez yazımlan eş olan bir 
sözcük Arapça ise başka türlü, Farsça ise başka türlü, Türkçe ise başka türlü 
okunur. Nasıl okunacağı ancak tümcenin gelişinden çıkarılabilir. Yer adları, 
kişi adları ise ancak önceden bilinirse doğru okunabilir. Bu durum, birçok 
gülünç olayların ortaya çıkmasına neden olduğu gibi, türlü üstü kapalı 
taşlamaların, över gibi görünerek yerin dibine geçiren yergilerin doğmasına 
yol açmış, divan yazınında başlı başına bir tür oluşturmuştur. Uzlaşma 
konusu o denli önem kazanmıştır ki Arapça ve Farsça bilmeyen halktan 
kişilerin yazdığı cönklerde oldukça sesçil bir yazımla verilen yabancı 
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sözcüklerin okunması, o türlü türlü okumalara yol açabilen kalıplaşmış 
biçimlerden çok daha güç olmaktadır. 

Bu uzlaşma yazısına yüzyıllar boyunca ortaya çıkan ses değişmeleri 
hemen hiç yansımamıştır. Türkçe sözcüklerin yazımıyla yabancı sözcüklerin 
değişmeyen yazımları arasında öyle bir ayrım doğmuştur ki iki ayrı yazı 
dizgesinin bir dile uygulanması olarak değerlendirilebilir. 

Bu durum XIX. yüzyılın ikinci yarısına değin böylece sürdü, îlk kez, 
Tanzimat döneminin batıya açılan yazarları, artık bu yazım geleneğinin 
böylece sürdürülemeyeceği gerçeğini vurguladılar. Bu dönemde, yazım 
konusu başlı başına bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu gelişmenin belli başlı 
nedenleri şöylece sıralanabilir: 

1. Basımevinin girmesiyle okuryazar sayısının artmasına gereksinme 
duyulmuştur. Oysa kullanılan yazıyı okuyup yazabilecek insan 
yetiştirmek oldukça güç bir işti. 

2. Batı dilleriyle tanışan Türk yazarları, sesle yazım arasında daha 
yakın bir ilişki bulunabileceğini gördüler. 

3. Basılan yapıtlarda hareke kullanılması büyük güçlükler 
doğuruyordu. Hele gazetelerde hareke kullanılması olanaksızdı. 
Harekesiz yazıda ise bir sözcüğü beş on türlü okumak söz konusu 
olmaktaydı. 

4. Aydınların diline yabancı olan halkın, sesçil olmayan bir yazıyı 
anlaması şöyle dursun okuması bile olanaksızdı. 

5. Batı karşısında üst üste yitirilen savaşlar geri kalmışlığın bir 
simgesiydi. Geri kalmışlığın arkasında ise öğrenim ve okuryazar 
azlığı yatmaktaydı. Oysa böylesine güç bir yazı ile halk yığınlarım 
okuryazar duruma getirmek olanaksızdı. Yazım dizgesi 
ilerlememize engel sayılıyordu. 

6. Dilde sadeleşmeye gidiş Türkçe sözcüklerin yazımını önemli bir 
sorun durumuna getirmişti. Oysa Arap yazısı Türkçe sözcükleri 
yazmakta yetersiz kalıyordu. 

7. Türkçenin söz varlığını ortaya koyacak bir sözlüğe ve dilbilgisi 
kurallarını saptayacak bir yapıta gereksinme duyuluyordu. Oysa 
batılı yöntemlerle hazırlanacak bir dilbilgisi yapıtında, bir sözlükte 
Arap yazısıyla Türkçe sözcükleri, sesleri göstermek olanaksızdı. 

8. Arapça ve Farsçaya ilgi azalmaya başlamıştı. Bu dillerden alınan 
sözcüklerin yazımını öğrenmek ve öğretmek de güçleşiyordu. 
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9. Arapça ya da Farsçadan alınmış öyle sözcükler vardı ki Türkçede 
söylenişleri çok değişmişti. Bunlar, Türkçedeki ses değerleriyle 
yazılmazsa anlaşılamaz bir duruma gelmişlerdi. 

10. Arap yazısı basımevinde dizilmek için elverişli değildi. Harflerin 
birleştirilerek yazılması büyük güçlükler doğuruyordu. Her harfin 
başta, ortada, sonda ve bağımsız yazılan biçimlerinin değişik 
olması, basımevi açısından büyük güçlükler doğuruyordu. 

11. Artık yazınımıza eleştiri girmişti. Yazım sorunları da eleştiriye 
açık bir duruma gelmişti. 

Münif Paşa'dan başlayarak yazım konusu irdelenmeye, tartışılmaya 
başlandı. Batı dilleriyle tanışan aydınlar ister istemez Latin yazısıyla Arap 
yazısını karşılaştırma durumunda kaldılar. Kuşkusuz, bu dönemde daha 
Latin yazısının Türkçeye uygulanmasından söz edilemezdi; tartışılan tek 
konu, Arap yazısının Latin yazısına benzer bir biçimde yeniden 
düzenlenmesi, iyileştirilmesi konusuydu. Bu arada ünlü Azerbaycan yazarı 
Ahundzade Mirza Fethali'nin ortaya attığı sesçil duruma getirilmiş bir Arap 
yazısı gündeme gelmiş oldu. Alışkanlıklar, Arap yazışma körü körüne 
bağlılık, Kur'an yazısında değişiklik yapılması konusunda öne sürülen 
sakıncalar bütün bu girişimlerin sonuçsuz kalmasına neden oldu. Milaslı 
İsmail Hakkı, Dr. Necmettin Arif, İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) gibi yazarlar 
eliyle Meşrutiyet dönemi boyunca Ahundzade'nin görüşleri sık sık yenilendi. 

Latin yazısı gibi her harfi ayrı ayrı yazılan bir Arap yazısı 
geliştirilmeye çalışıldı, Enver Paşa bu yazıyı ordu içinde yaymayı denedi. 
Dil İnceleme Kurulları kuruldu, Yazım ve Dilbilgisi Yarkurulları 
oluşturuldu. Ama bütün yapılan iş, sayıları pek çok olmayan, Arapça ve 
Farsçadaki yazımları ile Türkçe okunuşları çok büyük ayrılıklar gösteren 
sözcüklerin yarımında ünlülerin harfle gösterilmesinden Öte gidemedi. Bu 
konuda bile büyük bir yol alındığı söylenemez. Yerleşmiş alışkanlıkların 
bırakılması kolay olmuyordu. Kimi kez, bir yazarın bir yazısında bir iki satır 
arayla bir sözcük değişik biçimlerde verilmekteydi. 

Denebilir ki, bütün bu tartışmalar, çatışmalar, çabalar, sonunda, 
yalnızca yazımın biraz daha bozulmasına, sorunun daha büyük boyutlara 
ulaşmasına ve gerçeği arama yolunda yararlı olabilecek bir bunalımın 
büyümesine yol açmıştır. 

Arap yazısında noktalama imleri yoktu. Tümcenin bittiği yerleri 
göstermek için bile herhangi bir im kullanılmazdı. Tanzimat yazarlarınca 
yavaş yavaş noktalama imleri de kullanılmaya başlandı. Satır başı yapılıyor, 
ayraç imleri kullanılıyordu. Gerçekte bu noktalama oldukça ilkel bir 
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noktalamadır. Basımevlerinin yetersizliği de düşünülürse yapılan işin niteliği 
ortaya çıkar. Yine de bu bir aşamadır; Latin yazısının Arap yazısı içersine bir 
sızması olarak değerlendirilebilir. 

Latin yazısı konusunun ilk olarak ortaya atılışı 1911 yılındadır. Bütün 
deneyler, Arap yazısında yapılacak bir iyileştirme uğrasının beklenen sonucu 
sağlayamayacağını göstermişti. Hüseyin Cahit, Kılıçzade Hakkı, Celâl Nuri 
gibi yenilik yandaşı yazarlar, Latin yazısının yararlarını belirten yazılar 
yazdılar. 

Latin yazısının gündeme gelmesi, Arap yazısında iyileştirme 
yapılması ya da olduğu gibi bırakılması çatışmasına yeni boyutlar getirdi. 
Tartışma bir yazım sorunu olmaktan çıkarak bir siyasa sorunu, bir uygarlık 
sorunu olmaya başladı. Kazım Karabekir Paşa gibi, "Latin yazısının İslam 
dünyasıyla ilgimizi koparacağını" ileri sürenler vardı. Latin yazısının bin 
yıllık tarihimizden, yazınımızdan uzaklaşmak anlamına geleceğini 
vurgulayanlar vardı. Artık tartışmanın çevresi ve niteliği biraz değişmiştir. 
Tartışmaya katılanlar başlıca üç kesimde toplanabilir: 

1. Hiçbir değişiklik yapılmamasını öne sürenler. Yazı değişikliği 
yapılacağına ilkokul açılmasını, öğretimin yaygınlaştırılmasını, yabancı 
diller öğretilmesini önerirler. 

2. Arap yazısını bırakmanın söz konusu olamayacağım, olsa olsa bu 
yazının iyileştirilmesi, yetkinleştirilmesi için çalışılabileceğini öne sürenler. 
Bu görüşü benimsemiş görünenler, bunun nasıl bir iyileştirme olacağı 
konusunda tek söz söylemezler. 

3. Latin yazısını almanın tek çıkar yol olduğunu öne sürenler. Arap 
yazısının bizim ulusal yazımız olmadığını, Müslüman olduktan sonra bu 
yazıyı kullanmaya başladığımızı söylerler. Arap yazısının İslam yazısı 
olduğunu bir din gereği olduğunu söyleyenlere karşı da peygamberden önce 
de bu yazının kullanıldığını, öyleyse bu savın da geçersiz olduğunu 
anımsatırlar. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bu tartışmalar daha bir yoğunluk 
kazanır. 1924-28 yılları arasında gazetelerde yazılar çıkar, kitaplar 
yayımlanır, dergilerde tartışmalar sürüp gider. Konu enine boyuna tartışılır. 
Tartışmalar zamanla sertleşir, kırıcılaşır, nerdeyse bir cepheleşme söz 
konusudur. 

28 Mart 1926 günlü Akşam gazetesinde bir soruşturma açılır. Konu, 
"Latin harflerini almalı mıyız? Alırsak yararımız ne olur, ne gibi sakıncalar 
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doğurabilir?" biçiminde sunulmuştur. Ali Canip, Ali Ekrem, Muallim 
Cevdet, İbrahim Alaattin, Necip Asım, Avram Galanti, Hüseyin Suat, Halil 
Nimetullah, Velet Çelebi, İbrahim Necini, Halit Ziya, Gomfaots Zolian Latin 
yazısına karşı çıkarlar. Gazetenin yantutmazmış gibi görünmesine karşın bir 
Macar profesörü olan Gombocz Zoltan'ı araya sokması, Velet Çelebi'yi yüce 
sanlarla sunması ve soruşturma sürerken Avram Galanti'nin bu konudaki 
yazılarına yer vermesi ilgi çekicidir. Yinede Refet Avni, Abdullah Cevdet, 
Mustafa Hamit gibi Latin yazısını savunanlara yer vermesi yararlı olmuştur. 
Üniversitede ruhbilim profesörü olan Mustafa Sekip (Tunç) ise bilimsel bir 
görünüm altında işin güçlüklerini belirtiyor, ama kesin bir yargıya 
varmaktan da özenle kaçınıyor. 

Latin yazısına karşı çıkanlar, sanıldığı gibi Latin yazısının çıkar bir 
yol olmadığını, uygarlıkta İngilizleri geçen Japonların Latin yazısı 
kullanmadıklarını, yeni harflerin ortaya çıkaracağı kargaşanın çok daha 
büyük olacağını, bunun 30 yüzyıllık (?) tarihimizden ve yazınımızdan 
kopmak anlamına geleceğini öne sürüyorlardı. Abdullah Cevdet'se Latin 
yazısını ilk kullananların Türklerin atası olan Hititler olduğunu, dolayısıyla 
Latin yazısının bizim öz yazımız sayılacağım savlayacak ölçüde Latin 
yazısını savunuyordu. Hafit Ziya ise, Latin yazısının pek çok zaman yitimine 
neden olacağı, bir kişinin yaşamı boyunca yazacağı yazılar düşünülürse 
bunun azımsanamayacak bir süre olacağı kanısındadır. Avram Galanti ile 
Mustafa Hamit arasındaki tartışmalar başka gazetelere de sıçrayarak sürdü. 

İşte, Latin yazısı konusunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
gündeme geldiği 1928 yılına değin kamuoyu oluşması böylece sürmüştü. 
Ama öyle sanıyorum ki, hiç kimse kısa bir süre içinde Arap yazısının temelli 
olarak bırakılıp Latin kökenli yeni Türk yazısının kullanılabileceğini 
düşlemiyordu bile. Atatürk'ün en karmaşık konulan en yalın çizgilerine 
indirerek saydamlaştıran üstün kişiliği, üç çeyrek yüzyılı bulan bir süre 
içersinde yapılan tartışmaları, Gordion düğümünü çözer gibi sonuca 
bağlayıverdi. 
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YAZI DEVRİMİNİ KAVRAYAMAYANLAR 
 

Öğr. Gör. Sami N. ÖZERDİM∗ 

 

Bu yazının başlığı önce, "Yazı Devrimine Karşı Çıkanlar" olarak 
saptanmıştı. Ancak, karşı çıkanların sonradan devrime yardımcı olduklarını 
düşünerek "kavrayamayanlar" demeyi uygun bulduk. Belki "başta 
kavramayanlar" demek daha doğru olacaktı. Yazı devrimine bugün de karşı 
olanlar vardır. Öylesine ki, geçen yıllar içinde devlet yayınları arasında çıkan 
bir kitapta, Osmanlılığa mantığın dışında bir özlemle bağlı olan bir kadın 
yazar, düşüncelerini açıkça yazmış, o zamanki ilgili bakanlık da bu kitabı 
basmakta sakınca görmemişti. Bakanlığın başındaki kişilerin, kadın yazarla 
özdeş düşünce de mi olduklarını, yoksa bastırdıkları kitabın içeriğinden ha-
bersiz mi bulunduklarını bilemeyiz ama gerçek de budur1. 

Latin harflerinin kabulü üzerindeki tartışmalar daha çok 1908 
Meşrutiyeti sonrasında su yüzüne çıkar. Ne var ki, Arap harflerinin 
düzeltilmesi, yazım'da düzenlemelere gidilmesi çabaları dolayısıyla, Latin 
yazısından söz açan, bu konudaki yazılarında Latin yazısına da değinen 
yazarları yüzyıl önce de bulabiliriz2. 

Cumhuriyetin kurulusundan sekiz ay önce, İzmir'de toplanan İktisat 
Kongresinde de, hem de bir işçi delegesinin bu yolda bir önerisi bulunduğu 
da bilinir. Kongre Başkanı Kâzım Karabekir Paşa'nın öneriye karşı çıkmakla 
yetinmeyip, Hakimiyeti Milliye gibi yarı resmi bir gazetede düşüncelerini 
daha da açıklıkla ortaya koyduğu da bilinenler arasındadır3. 
                                                           
∗  İletişim Fakültesi emekli öğretim elemanı 
1  Yazarın adını anmıyorum çünkü bu anlayış salt kendisine özgü değildir. 
2  Agâh Sırrı Levend'in, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri (3. basımı, 1972) 

adlı kitabı ile Fevziye Abdullah Tansel’in XVII//66 sayılı Belleten'de yayımlanmış 
olan: "Arap Harflerinin Islahı ve Değiştirilmesi Hakkında İlk Teşebbüsler ve 
Neticeleri" (1862-1884) başlıklı araştırması ve başka kaynaklar, bu konuda ayrıntılı 
bilgi vermektedir. 

3  A. Gündüz Ökçün'ün 1968 de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesince yayımlanmış olan: 
Türkiye İktisat Kongresi 1923 İzmir. Haberler-Belgeler-Yorumlar adlı kitabının 318-
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Latin yazısının kabulü 1928 yılında -büyük bir hızla- gerçekleşmiştir. 
Ancak, Milletvekili Şükrü Saraçoğlu'nun 1924 bütçesi dolayısıyla 
T.B.M.M.'nde yaptığı bir konuşma, basında birden tartışmalara yol açmış, 
Latin yazısı konusu, 1925'te de sürerek, 1926'ya atlamış, büsbütün 
alevlenmişti. 

Bu üç yıl içinde, Latin yazısını isteyen ya da bu yazıya tümüyle karşı 
çıkan kitapçıklar da yayımlamıştı4. 

Burada, bütün bu tartışmalara girmek yazımızı uzatır. Yer yer, eski 
yayınlarda bunlara değinilmiştir. Sanırız ki bu yıl, ya da bu yıldan başlayarak 
bu alanda yayın yapılacaktır. 

Latin yazısının kabulüne I928'den önce karşı çıkanları anlayışla kap-
lamalıyız. Bugün karşı çıkmaya yeltenenleri ise ancak gericilikle 
niteleyebiliriz. Burada, iki yazarımızdan söz etmek isterim. Bunlardan ilki, 
1924'te Latin Hurufu Lisanımızda Kabil-i Tatbik midir?5 adlı bir kitapçık 
yayımlayan Ali Şeydi, ikincisi ise, 1926'da Akşam gazetesine verdiği yanıtı 
1928'de, Arap harfleriyle yayımlanmış olan İnkılâbın Felsefesi adlı kitabına 
ekleyen Halil Nimetullah Öztürk'tür. Bu ikisini seçmemin nedeni aşağıda 
belirtilecektir. Bu arada, 1926 tartışmalarından bir iki örneğe de değinerek, 
yazıyı biraz pekiştirmeyi gerekli buluyorum. 

Yazar, daha ilk sayfada, şu yargıya varıyor: 

"Bu mesele hakkında memleketin en münevver ve sahib-i salahiyet 
simalarından belki birkaç yüzü ile vukua gelen muhasebelerimiz; Latin 
hurufatı aleyhtarlığının ekseriyet-i mutlakaya mazhar ve herkesin bu yoldaki 
propagandacılara son derece muğber olduğu kanaatiyle neticelenmiştir". 

Yazar, bundan sonra dil uzmanı olmadığını, karşılaştırmalı diller 
bilimi ile ilişkisi bulunmadığını da belirtmek gereğini duymuştur. "Sözlerim 
ilmî olmaktan ziyade, millî ve mantıkîdir" diyor. Gerekli birtakım bilgileri 
verdikten sonra, dört öneri üzerinde duruyor. Bunlardan ilki: Eski ulusal 
harflere (Orkun yazısı gibi) dönüş; buna "irtica" diyor, ikinci öneri, Arap ses 

                                                                                                                                        
320. sayfalarına bakınız, Latin harflerini öneren işçi delegesi İzmirli Nazmi'nin adını 
ise bu kitapta göremedik. 

4  Bu kitapçıkların adlarını A.S. Levend'in 2 sayılı not'la adı verilen yapıtında bulabilir-
siniz. S. 399-400. 

5  İkdam Matbaası'nda basılan kitabın adındaki lisanımızda, aslında lisanımıza 
olacaktır; kaynaklara ikincisiyle geçmiştir. Kitapçığın üzerindeki 1340 yılı Rumi'dir; 
1924'ü karşılar. İç sayfalarda verdiği kimi gazete günlerinden de bunun 1924 olduğu 
belirmektedir, 17. sayfada geçen Hicri 1340 yılı ise, 1921-1922 yıllarına rastlar. 
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uyumuna özgü harfleri alfabemizden atmak; üçüncü öneri, kimi katmalarla 
Latin harflerini kabul; sonuncusu ise o günkü elifbada kökten düzeltmelere 
girişmek. İlk öneri için olmayacak bir dilek; ikincisi "gayr-i mantıkî" değil 
diyor. Latin harflerinin kabulü olan üçüncü öneride ise, azınlık bir kümenin 
bu dileğinin dindaşlarımızca sakıncalı görülmesi konusu üzerinde durmaya 
kendisini yetkili görmeyerek öteki sakıncalarına geçiyor: 

"... hükümet hiçbir sıfat-ı resmiyesi olmayan bu afad-i âcizi şimdiki 
milli huruf ve hutut ile mubare ve muhasebeden, bu yazılarla gazete ve kitap 
neşrinden menedecek mi? Hür bir memlekette buna ihtimal veremem".  

"Latin yazısı kabul edilirse, çok ağır sonuçlar verecek, bir dilli, bir 
dilli (ilki lisan ikincisi gönül anlamına ) olan vatandaşlar, millettaşlar iki 
dilli, iki dilli (gönüllü) olmak felâketiyle karşılaşacaktır". Yazara göre, 
önderi gelenek olan halkın büyük bir bölüğü yine "Türk ikdam ve Tevhid ve 
Vatan’ı okumaktan kendini alamayacak, Lakin Tanın ve ileri’nin karileri pek 
az olacaktır"6. "Bundan maada ben Latin hurufunun kabulü teklifini gurur-ı 
milli ile de gayr-ı kaabil-i telif görmekteyim".  

Ali Şeydi, biraz aşağıda şunları da ekliyor: "... milliyetimizin en bariz 
beraat-i istiklâli ve belki de tuğray-ı garray-i istiklâli olan müesses 
elifbamızın ser-i iptihacına şapka geçirmeye.... Bilmem ki gurur-ı milli nasıl 
tahammül eder?" (Şapka yasası, bir yıl sonra çıkmıştır.) 

Noktalarla geçtiğim satırda ise, daha önemli bir kaygı var: "muhterem 
ecdat ve eslâfımızın ervahına ve miras-ı irfanları olan yüz binlerce âsar-ı 
muhalledeye -birkaç kişinin hatay-i içtihadisine kurban olarak veda 
eylemeğe bilmem ki gurur-ı millî nasıl tahammül eder?". Bu asarın ehemini 
olanlarının tedricen ve Latin hurufatıyla müceddeden tabedileceği 
hakkındaki nazariyenin ne dereceye kadar kaabiliyet-i tatbikiyesi olduğunu 
kestiremem". Yazar, ivedilikle bunların Latin harfleriyle basılması 
durumunda ise, amacın yarısına erişmek için en az yirmi beş yıl gerekir, 
diyor. (Burada çok iyimser davrandığı gerçektir.) Buna göre, 1340 Hicri 
yılında yedi yasında olan birkaç yüzbin "bedbaht" Türk çocuğu, okul 
kitapları ötesinde, 1365 yılına (1946) değin tümüyle kitaplıksız, öndersiz, 
bilgisiz, "kör cahil" olarak yetişecekler, çünkü Latin harfleriyle basılmış 
kitap bulamayacaklar. 

                                                           
6  Tanin gazetesi başyazarı Hüseyin Cahit (Yalçın), daha Cumhuriyetten önce Latin harflerinin 

kabulü üzerinde durmuştur. İleri gazetesi sahibi Celâl Nuri (İleri) de, yine Cumhuriyetten 
önce Latin harflerinden, yana olan bir yazardır, öteki üç gazetenin ise, Latin harflerini 
tutmayan yazılar yayımladığı anlatılıyor. 
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Yazar bundan sonra, Latin harflerinin dilimize uygulanabilir olup 
olmadığı konusuna geliyor. Bu yolda ileri sürdüğü sakıncaları deşmeyeceğiz; 
çünkü bunlar Ali Seydi'ye özgü değildir; hemen bütün karşıcılar bu 
sakıncaları ileri sürmüşlerdi. Genellikle Türkçe değil, Osmanlıca 
düşünerek... Ali Şeydi, birçok alfabelerden örnekler getirerek, örneğin "alçı, 
alık" sözcüklerindeki (ı)nın ancak Ermenice bir sesle karşılanacağını; (ç) için 
(gh), (ha) için (hh) işaretleri kullanılabileceğini, bunların da garip, 
"mürekkep işaretler" olduğunu belirtiyor. Arada, yurt dışındaki 
"ırkdaşlarımızdan da söz etmesi dikkati çekiyor. Hatta bugünkü sınırlar 
içindeki "millettaşlarımız"ın "vahîd ül-lehçe " olmadıklarını konuya sokarak, 
çeşitli bölgelerimiz halkının Ahmet ve Mehmet gibi adları söyleyişteki 
ayrımların Latin harfleri açısından güçlük çıkaracağını anlatıyor. Daha 
aşağıda, yine pek çok kişinin ileri sürdüğü savları yineleyerek; o günkü 
elifba ile yazıp okumanın olanaksız, bunun eğitimin yayılmasına engel 
olduğu savının "bühtan-ı azim" olduğunu noktalıyor; Türkçe yazım ve 
okumanın Fransızca ve İngilizceden kolay olduğunu söylüyor. Bu 
güçlüklerin, bu ulusların ilerlemesine engel olmadığına dikkati çekiyor. 

Sonunda, beğenilmeyen Arap harfleriyle yazılmış yüz binlerce 
"mühim ve kıymettar" yapıtı külhanlara mı taşıyacağız, diye soruyor. Son 
tümcesi ise şudur: 

"İyi bilmiş olalım ki: saika-i istical ve ihtiras ile muazzam bir milletin 
dili değiştirilemez, hatta böyle yaygaralarla bir sığır dili bile tahvil-i taam ü 
lezzet edemez". Ali Seydi'nin, "her lisanı yazmaya, her ilmi nakil ve 
tercümeye müsait olan bu kadar (âbâdan-cultive) bir lisan" dediği 
Osmanlıca’nın sonunu sanki sezdiğini de eklemek gerekir. 

Ali Seydi'nin kaygılarına o günlerde yanıt verilmiştir elbette. Ancak, 
en büyük yanıtı zaman vermiş, bütün kaygılar birer çözüme ulaşmıştır. 
Bugün, eskiyi özleyenlerin yanında, eski ekinimizle değinebilmemiz için 
liselere Arapça-Farsça, ya da eski yazı derslerinin konulmasını isteyenlerin 
genç kuşaktan böyle bir kümenin bulunduğunu da anıp geçelim. 

İkinci örneğe geçmeden önce, 1926 yılında Akşam gazetesinin açtığı 
soruşturmaya verilen yanıtlara da şöyle bir bakalım. O yılın mart ayı 
sonunda başlayıp mayıs ayında sona eren yanıtların (tümü 16'dır) içinde 
sadece üç tanesi Latin harfleri için olumludur. Bu üç yanıtın sahibi ise, 
1900'lerden beri, arkadaşları ile birlikte (Hakkı Kılıçoğlu gibi) Latin 
harflerine yandaş olan Dr. Abdullah Cevdet, Galatasaray Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni Refet Avni (Araş), yazılarının altında, imzasından önce: Freiburg 
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Darül-fünunu Elsine-i Şarkiye Muallim-i Sabıkı gibi bir sanı bulunan 
Mustafa Hamit’tir. Geri kalanlar ise Agâh Sırrı Levend'in, (1972'de Türk Dil 
Kurumunca 3. basımı yapılmış olan) Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme 
Evreleri adlı kitabında da göreceğiniz gibi: Ali Canip (Yöntem), Ali Ekrem 
(Bolayır), Muallim Cevdet (İnançalp), İbrahim Alâettin (Gövsa), Necip 
Asım (Yazıksız), Avram Galanti (Bodrumlu), Hüseyin Suat (Yalçın), Halil 
Nimetullah (Öztürk), Velet Çelebi (İzbudak), İbrahim Necmi (Dilmen), Halit 
Ziya (Uşaklıgil), Budapeşte'den Zoltan Gombocz'tur. Karşı çıkanların en 
Önünde Avram Galanti gelir, iki de kitapçık yazmıştır. Bunların arasına 
Mustafa Sekip (Tunç)'u da katalım. Onun kesin bir yargısı olmadığı 
görülüyor. 

İbrahim Alâettin (Gövsa), Latin harflerinin kabulünden amaç, batı 
uygarlığına hızla yaklaşmak ise, şimdilik ikinci bir dilin yardımcı olarak 
alınmasından yanadır. Gövsa, daha önce de (1924), Sedat Simavi'nin haftalık 
magazini Resimli Gazete'de özdeş konuya değinmiş, dergide Latin 
harflerinin sakıncalarını belirten yazılar çıkmıştı. Sedat Simavi'nin Resimli 
Gazetesi, 1929'dan sonra da yaşadı, ancak, başarıya ulaşamadı. 1933'te 
yayına başlayan, 1948'de bugünkü Hürriyet gazetesine ulasan 7 Gün adlı 
haftalık dergisi ise, sanırım ki, Latin harflerinin bir başarısı oldu. İ. A. Gövsa 
bu dergide pek çok yazı yazdı; Sedat Simavi'nin yayımladığı Türk 
Meşhurları (4 cilt), Meşhur Adamlar Ansiklopedisi gibi yapıtlarıyla, 
sözlükleriyle, Latin harflerinin ürünlerini ortaya koydu. 

Necip Asım (Yazıksız), en az otuz yıllık kütüphanemize veda 
edeceğiz kaygısıyla, "taraftar değilim" diyor (Akşam, 2 Nisan 1926). 

Refet Avni, bugünkü Arap harfleriyle Türkçe öğrenmeye olanak 
yoktur, diyerek yandaşlığını belirtiyor (Akşam, 3 Nisan 1928). 

Dr. Hüseyin Suat Yalçın, Latin harfleriyle, okuma hızından 
kesileceğimiz düşüncesindedir (Akşam, 5 Nisan 1928). 

Dr. Abdullah Cevdet ise, Arap harflerinin Türkçenin gelişmesine 
engel olduğu kanısındadır. Eski yapıtların “pek az olan değerlilerinin" Türk 
harfleriyle bastırmanın büyük bir iş olmadığını; değersiz kitapların çoğun-
lukla zararlı olduğunu, bunları zamanla okuyabileceklerin bulunmayacağını, 
bunun da büyük bir "kâr" olacağını söylemekten çekinmiyor (Akşam, 6 
Nisan 1928). 

Velet Çelebi, Ali Ekrem'in daha önceki yazısından aldığı, "dilimizde 
bazı harfler vardır ki Latincede yoktur" sözlerini benimsiyor, uzun 
ayrıntılara giriyor (Akşam, 14 Nisan 1928). 
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İbrahim Necmi, Latin harflerini dilimize uydururken birtakım 
değişiklikler yapılacağını, oysa bunu "daha kolaylıkla Türklerin yedi yüz 
seneden beri kullandıkları şimdiki harflerle de" yapabileceğimizi ileri 
sürüyor (Akşam, 19 Nisan 1928). 

Halit Ziya da eldeki yazının düzeltilerek kullanılmasında "hem kaide-i 
ameliye, hem menfaat-i lisanîye vardır" diyor; ekliyor: "Hele memleketin 
hayat-ı resmiyesinde Latin harflerinin yeri olamaz itikadındayım" (Akşam, 
24 Nisan 1928). 

Budapeşte'den Prof. Dr. Zoltan Gombocz da, Hüseyin Namık 
(Orkun)'a verdiği yanıtta, eldeki yazının uygar bir yazı durumuna 
getirilmesini öneriyor (Akşam, 5 Mayıs 1928). 

Latin yazısına yandaş olan Mustafa Hâmit ile, karşı olan Âvram 
Galanti'nin yazıları birbirini izlemiştir. Avram Galanti'den de bir tümce 
alıyorum: "Bizi terakkiden men etmekten ve dolayısıyla kara cahil 
bırakmaktan başka bir şeye yaramayan tasavvutu elifba demek, lisandan (se, 
hı, zel, sat, dat, ti, zı, hemze) harflerini ihraç etmeyi... kast eden elifba 
demektir. Bu dokuz harfi hesaba katmıyorum. Şayet bunları da Latin 
harfleriyle göstermek icap ederse Latin harfli elifbamıza on beş yeni harf ile 
iki muaddel harf ithal etmek lazım gelecektir. Ne kolaylık ben de bu 
kolaylığa bayılırım" (Aksam, 19 Mayıs 1928). 

Buraya, Köprülüzade M. Fuat'ın (Köprülü), Milli Mecmuamda 
yayımlanmış bir yazısından da söz edeceğim. Batı uygarlığına katılmanın 
Latin harfleriyle olanak içine girmeyeceğini, harflerin değiştirilmesinin 
sanıldığı gibi kolay olmadığını, bir ulusun, harflerini değiştirebilmesi için 
eski bir kültürden yoksun olması gerektiğini; Latin harflerinin kabulünün 
yalnız harf ve tarih sorunu olmayıp, ekonomi ve eğitimle ilgili bulunduğunu, 
yalnız ekonomik nedenlerin Latin harflerinin kabulünü olanaksız kılacağını 
ileri süren o günlerin müderris'i, biraz bilimsel bir öfkeyle, Latin harfleri 
yandaşlarını paylıyor. "İhtisasa hürmet etmek istediğimiz şu sıralarda böyle 
mühim hususat ile herkesin iştigal etmesi bir anarşi tevül etmekten başka bir 
şeye yaramaz" (Milli Mecmua, VII/75. sayı, l Aralık 1927).  

Köprülü'nün, bir de yazı devriminin onuncu yıl dönümündeki 
düşüncelerine bakalım: "Türklerin kültür tarihinde bu kadar azametli, bu 
kadar şümullü bir dönüm noktası var mıdır, bilemeyiz?","Bir milletin 
alfabesini bırakıp yeni bir alfabe kabul etmesi eski bir kültür dairesinden 
çıkıp yeni bir kültür çerçevesine girmesi demektir. (...) Arap alfabesini 
bırakmakla, Orta zaman Şark kültüründen silkinip muasır Garp kültürüne 



 127

girmek iradesini göstermiş oluyorduk.", "Bu yeni Türk alfabesi sayesinde o 
zamana kadar kendi hususî hüviyetlerini saklatan Arap ve Fars kelimeleri 
artık dilimizde tutunamayacaklardı" (Ülkü, XII /67. sayı, Eylül 1938, 
başyazı). 

1926'da Arap harflerini savunanların, ya da Latin harflerinin 
sakıncaları üzerinde duranların, 1928'den başlayarak, Türk harflerinin 
uygulanmasında yardımcı olduklarını anmanın gereğine inanıyorum, İbrahim 
Necmi (Dilmen), yazı değişimi günlerinde baş görevle bu işe sarılmıştır 
diyebiliriz. İbrahim Alâettin (Gövsa) da eğitimci olarak üzerine düşeni 
yerine getirmiştir. M. Fuat Köprülü'nün ne düşündüğünü ise yukarıda 
gördük. M. Sekip Tunç ise, 21.8.1928 günü, üniversitede yeni yazı üzerine 
ilk konuşmayı yapmıştı. 

1926'da Dr. İsmail Şükrü imzası ile iki küçük kitapçık yayımlanmıştı. 
Bunlardan Latin Harflerinden Daha İyisini Bulalım başlığını taşıyanında, 
Arap harflerinin değiştirilmesini isteyen yazar, Latin harfleri yerine 
uzmanların çalışarak bulacakları bir başka alfabe önermekte, ancak bu 
alfabenin niteliği üzerinde kendisi bir şey söylememektedir. Demek ki, böyle 
bir yolu denemek isteyenler de bulunmuştu. 

Şimdi; Halil Nimetullah (Öztürk)'a gelelim. 8 Nisan 1928 günlü 
Akşam'da yayımlanan, sonradan, adını andığımız kitabına aldığı kısa 
yanıtında diyor ki: 

"Taraftar değilim", diyor; çünkü Latin harfleri yandaşlarının 
sözlerinde "hiçbir ciddi, ilmi fikre tesadüf etmedim". 

O gün kullanılan harflerin toplumsal bir kuruluş olduğunu, toplumsal 
kuruluşların kalkmadığını, toplumdaki değişikliklere göre düzeltildiklerini 
sözlerine ekleyen yazar, Latin harflerinin istenmesindeki olay yazım'dır; 
yazım ise harf sorunu değil dil sorunudur, diyor. Dilimiz "şuurlu bir 
inzibatsızlık" dönemindedir, bu dönemin insanları gözleme götürür, harflerin 
değişmesini isteyenler bu coşku içindedirler. Bu coşku, uzmanları bilinçli bir 
gözlem dönemine götürecektir. Çabalar sonunda Türkçe bilimsel bir biçimde 
oluşmuş olacaktır. Yazım da bu yolda ortaya çıkacak, saptanacaktır. Bu 
yollardan geçmeden girişilecek çabalar başarısızlığa yargılıdır. Halil 
Nimetullah, sözlerini şöyle bitiriyor: "Hususiyle böyle bir hars meselesinde 
ilmi olmayan bir yol tutulacak olursa şimdi şikâyet etmekte olduğumuz 
kargaşalıklar o vakit tam bir anarşi halini alacak ve artık 'hiç imlâya 
gelmeyecek olan' lisanımızı yazmada, okumada herkes bütün bütün şaşırıp 
kalacaktır." 
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Latin harflerine karşı olan bunca kişi arasında Ali Seydi ile Halil 
Nimetullah (Öztürk)'ı öne almamın nedenlerine gelince: 

1929 yılında, ilk büyükçe Türkçe sözlük Ali Seydi'nin kitabıdır: Yeni 
Resimli Türkçe Lügat Vaktiyle Resimli Kamus-ı Osmani (1906 -1909) 
adıyla büyük bir sözlük de yayımlamış olan Ali Seydi'nin, Latin harflerine 
karşı yazdıklarından sonra, Latin harfli ilk sözlüğün sahibi olması, kendisi 
için büyük bir "sürpriz" olmuş olmalıdır. 

Halil Nimetullah (Öztürk)'a gelince: Darülfünun kapatılıp İstanbul 
Üniversitesi kurulurken dışarıda bırakılan, 1938 yılında İstanbul lisesinde 
gördüğüm, lise Felsefe Öğretmeni Öztürk, Atatürk'ün ölümünden sonra da, 
Türk devriminin başlıca savunucularından biri olmuş, özellikle laiklik ve öz 
dil alanlarında, gençlerden daha coşkulu bir inanç adamı olarak çalışmıştır. 
Onun ve Ali Seydi'nin anılarına saygılar... 

Kısaca anlattığımız bütün bu karşı koymalar sonunda, Latin harfleri 
birkaç ay içinde derlenip toparlanmış, kabul edilmiş, uygulamaya geçilmiş, 
yerleşmiştir. Bunun, eski deyimiyle "âmili" hiç kuşku yok ki Atatürk'tür. 
Yeni yazının oluşmasında kendisine en yakından yardım edenler içinde bile, 
bu uygulamanın birkaç ay'a sığacağına inananlar yoktu, ya da pek azdı. Latin 
alfabesinin ayni tertib-i hecai üzerine kabul edilmiş olması, eski Türkçe 
elifba tertibini yukarıdan aşağıya altüst etti". "...Bugün elde taklit veya takip 
edilecek bir numune, bir model, bir rehber, formül yoktur. Şu muhit ve şerait 
içinde müccadeden bir eser vücuda getirmek bugün manasıyla (icat) 
demektir. Yani çok müşküldür. Bu, adeta bir demir leblebidir, çiğneyene aşk 
olsun. Bu arada, birkaç sözlük girişimi olduğunu, ancak girişimcilerin "terk-i 
teşebbüs sahasına saptıklarını" öğrendiğini de ekliyor. Türk harfleriyle ilk 
sözlük düzenleme onurunun Ali Seydi'ye değgin olduğunu -kendisi gibi- biz 
de kabul etmekteyiz. 

Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya adlı anılarından bir öykücük, bunu ortaya 
açıkça koyar. Atatürk'ün sorusu karşısında, biri beş, ikincisi on beş yıllık iki 
uygulama önerisi bulunduğunu, iki yazının bir arada öğretilmesi gerektiğini, 
gazetelerin, yarım sütundan başlayarak yeni yazılı bölümü artıracaklarını, 
devlet daireleri ve yüksekokullar için de kimi yöntemler düşünülmekte 
olduğunu söyler. Atatürk'ün yanıtı kesindir: 

"…Bu ya üç ayda olur, ya hiç olmaz.", "...gazetelerde yarım sütun eski 
yazı kaldığı zaman dahi herkes bu eski yazılı parçayı okuyacaktır. Arada bir 
harb, bir iç buhran, bir terslik oldu mu bizim yazı da Enver'in yazısına döner. 
Hemen terkolunuverir" (Çankaya'nın Dünya Yayınları arasında çıkan ilk 
basımında, s. 405–406). 
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İçlerinde üniversite üyeleri de bulunan dilcilerin, tarihçilerin, 
gazetecilerin, yazarların, yazıncıların ya tümüyle karşı çıktıkları, ya da 
sakıntı ile karşıladıkları, inananların bile uzun sürelere bağladıkları bu büyük 
iş'i Atatürk nasıl başarmıştır? Bu başarının giz’i nedir? 

Atatürk bir düş adamı değil, bir hesap adamıdır. Latin yazısı başta 
başarısızlığa uğrasaydı ne olurdu? Bunu düşünmenin yararı yok. Yararı olan 
düşünme, Atatürk'ün, bu işin yürüyeceğine kesinlikle inanmış, daha doğrusu 
bunu çok iyi hesaplamış olmasıdır. Falih Rıfkı Atay, yine Çankaya' da: "En 
güç olan sanatı (askerlik) yanında, Atatürk'ün, yetişme tarzından doğan 
eksikleri vardı. Bu eksikleri tamamlayamadık."  

Düşündürücü bir yargı Atatürk ne okudu, ne kadar okudu, henüz kesin 
bilinmiyor. Okuması dışında, askerlik yaşamında, hele salt askerlik alanında 
değil, ülkenin o günü ve geleceği üzerinde uzun düşünceleri, sezgileri, 
deneyleri olduğunu anımsayalım. Hesap adamlığında, askerlik deneylerinin 
büyük payı olduğunda hiç kuşku yok! 

İşte, Atatürk'e, kimsenin "kavrayamadığı" bu devrimi yaptırtan, bu 
hesap adamlığı olsa gerektir. 
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YENİ TÜRK HARFLERİNİN KABULÜ VE 
UYGULAMADA TÜRK BASINININ ROLÜ 

 

Prof. Dr. İsmail PARLATIR∗ 
 

Yeni Türkiye Cumhuriyetinin çağdaşlaşma yolunda attığı önemli 
adımların başında, çıkardığı ve sosyal hayatta uyguladığı bir dizi "İnkılâp 
Kanunları" gelmektedir. Bu kanunlar içinde "Türk Harflerinin Kabul ve 
Tatbikî Hakkındaki Kanun" (Kanun nu: 1353), titiz ve kararlı bir çalışmanın 
sonunda 1 Teşrinisani (Kasım) 1928 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kabul edildi. 

Kanunun kabulünden önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 
Ağustos 1928 tarihinde Gülhane'de yaptığı önemli bir konuşma ile yeni Türk 
alfabesine geçiş sürecini başlatmış oldu. Bu tarihi konuşmanın ilk cümlesi 
şöyledir: 

"Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul 
ediyoruz". 

Aslında Lâtin alfabesine geçiş tartışmaları Tanzimat dönemine kadar 
uzanır. Gerek basında, gerek bilim çevrelerinde, gerek hükümet düzeyinde 
bu konu zaman zaman gündeme gelmiş ve tartışılmış; ancak kesin sonuç 
alınamamıştır. Ancak bu kez devlet kararlıdır. Bu konuda sistemli bir 
çalışma başlatılır. Ağustos 1927'de TBMM Başkan yardımcısı Hasan Bey, 
yeni Türk harflerinin tespiti çalışmalarının başlatıldığını resmen açıklar; 
Ekim 1927 yılında da hükümet, bizzat Başbakan İsmet İnönü'nün ağzından 
bu kampanyayı kamuoyuna duyurur. 

Yeni Türk harflerinin kabulü öncesinde atılan bir önemli adım da 24 
Mayıs 1928 günü kabul edilen "Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında 
Kanun"dur. Bu kanun ile rakamların yazımı Batı dünyasına uyduruluyor, bir 
anlamda harf reformuna ışık tutuluyordu. 
                                                           
∗ DTCF öğretim üyesi 



 131

Öte yanda, Atatürk yeni Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesi olan 
çağdaşlaşma yolunda yeni Türk alfabesinin kabulünü ciddiyetle ele almış ve 
hemen, aralarında o dönemin ünlü yazar ve bilim adamlarından "İbrahim 
Necmi (Dilmen), Ruşen Eşref (Ünaydın), Falih Rıfkı (Atay), Yakup Kadri 
(Karaosmanoğlu), Ahmet Cevat (Emre), Ragıp Hulusi (Özden)"nin de 
bulunduğu "Dil Encümeni"ni oluşturmuştu. Bu encümen, yeni alfabeyi uzun 
ve titiz bir çalışmadan sonra 29 harf olarak tespit etmişti. Şimdi, sıra tespit 
edilen bu alfabeyi toplumun her kesimine tanıtmak gerekiyordu. Bu yolda 
Türk basını önemli bir görevi üstlenmişti. 

Türk basınının, yeni Türk harflerinin kabulü sırasında üstlendiği bu 
görevi iki yönüyle değerlendirmek istiyoruz. 

Birincisi, kanunun çıkış tarihinden önceki yapılan çalışmaları, 
tartışmaları ve eleştirileri kamuoyunda duyurmasıdır ki bu görevi tanıtıcı 
niteliktedir. 

İkinci ise kanunun Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 
uygulama görevidir ki bu da yeni Türk alfabesinin kısa sürede Türk yazı 
hayatına kazandırılmasında önemli bir görev olarak değerlendirilmek gerekir 
inancındayım. 

İşte biz bu yazımızda, yeni Türk harflerinin benimsenmesinde ve 
uygulanmasında basının bu iki önemli görevini yerine getirmesini, o 
dönemin üç önemli yayın organı olan Hâkimiyet-i Milliye ve Babalık 
gazetesi ile Servet-i Fünûn dergisini esas alarak istatistikî bir tarama ve 
derleme yöntemi ile belirlemeye çalışacağız. "Niçin bu üç yayın organı?" 
diye bir soru akla gelebilir. Bunları seçişimizin sebebi şu: Hâkimiyet-i 
Milliye, Ankara'da çıkmakta ve hem rejimin hem de Anadolu'nun sesi 
konumunda olan bir gazete, Babalık o dönemde Konya'da çıkmakta olan en 
tanınmış gazete, Servet-i Fünûn ise en tanınmış edebiyat dergisi. 

Devletin sözcüsü konumundaki Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, yeni 
harflerle ilgili ilk haberi 2 Ağustos 1928 günü "Türk Harfleri" başlığı ile 
duyuruyordu. 

Kronolojik olarak sonraki haberler şöyle: 

7 Ağustos 1928 Lâtin Harfleri Komisyonu toplandı. 
8-26 Ağustos 1928 Komisyon çalışmaları her sayıda duyuruluyor. 
27 Ağustos 1928 Yeni Türk alfabesi yayımlanıyor. 
 Atatürk, Tekirdağ’da yeni harfleri halka anlatıyor. 
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28 Ağustos 1928 İlk defa yarım sütunda bir haber yeni harflerle 
diziliyor. 

2 Eylül 1928 Gazetenin adı ve başlıktaki yazılar yeni harflerle 
diziliyor. 

20 Eylül 1928 İlk sayıda 2 sütun yeni harflerle. 
23-26 Eylül 1928 İlk sayfanın tamamı yeni harflerle.  
27-30 Eylül 1928 Birinci ve ikinci sayfalar yeni harflerle. 1 

Teşrinievvel 1928 ilk sayfa yeni harflerle. 2-3 
Teşrinievvel 1928, birinci ve ikinci sayfalar yeni 
harflerle. Bu düzen 30 Teşrinisani 1928 tarihine 
kadar devam ediyor. 

1 Kânunuevvel 1928 günlü sayıda sürmanşet: "Eski yazı bugün tarihe 
karıştı". 

Bu sayıdan başlayarak gazetenin bütün sayfaları yeni harflerle 
basılmaya başlanıyor. 

Babalık gazetesi Konya'da çıkıyor. Sahibi imtiyazı ve ser-muharriri 
Yusuf Mazhar. 

Bu gazetede yeni harflerle ilgili ilk haber  

24 Ağustos 1928 gününde karşımıza çıkıyor. Başlık: "Yeni 
Harflerimiz". 

25-28 Ağustos 1928 günlü gazetelerde haberler veriliyor. 

3 Eylül 1928'de "Yeni Harflerimiz İçin" sürmanşet. 

30 Eylül 1928'e kadar yeni harflerle ilgili değişik haberler ve yazılar 
var. 

Birinci Teşrin 1928 günü gazetenin adı yeni harflerle basılıyor. İkinci 
sayfada alfabe veriliyor. 

Birinci Teşrin 1928 günü gazetenin adı ile birlikte başlık kısmının 
tamamı yeni harflerle dizilmeye başlanıyor. İlk sayfada bazı haberler yeni 
harflerle diziliyor. 

İkinci Teşrin 1928 günü 2 sütun yeni harflerle dizilmiş. 

İkinci Teşrin 1928 günü yeni harfler kanunu ilk sayfada yayımlanıyor. 

Birinci Kânun 1928 günlü gazete bütünüyle yeni harflerle basılıyor. 



 133

Dönemin önemli edebiyat ve sanat dergilerinden biri olan haftalık 
Servet-i Fünûn, yeni harflerin kabulü konusunda oldukça kararlı bir tavır 
sergiler. Kanunun kabulü tarihinden önce eski harflerle son sayısı 28 
Teşrinievvel 1928 tarihini taşıyor. Kanunun kabulünden sonra ise yayınına 
bir ay ara veriyor ve adını Uyanış olarak değiştirerek 6 Kânunuevvel 
(Aralık) 1928 günü bütünüyle yeni Türk harfleriyle yayımlanıyor. Derginin 
sahibi ve genel yayın müdürü Ahmet İhsan, yeni harflerle basıma geçiş 
kararlılığını "artık gözüm arkada kalmaz" başlıklı sunuş yazısı ile 
okuyucusuna duyuruyordu. Bu kararlı tavrı şu sözlerde açıkça görüyoruz. 

“Matbaacılığı terakkiden Türkü medenî yolda ilerlemekten meneden 
Arapça harflerinin kaldırılmasını gördüm, artık gözüm arkada kalmaz. 
Milletim irfan âleminde ileri gidecek, irfanın memleketimizde tamimine 
birinci vasıta olan matbaacılık ve gazetecilik dahil Avrupa'daki gibi inkişaf 
edecektir. Onun için yeni harf kanununu can ve gönülden alkışlıyorum ve 37 
yaşına giren ‘Servet-i Fünûn’u bugün yalnız yeni harflerle çıkarıyorum... 
Bizi medeniyet âleminde sair medenî milletlerle yanyana yürütecek olan 
bütün yeniliklerin içine (Servet-i Fünûn), Arapça izafetli ve oldukça manasız 
ismi ile giremezdi, ona da yeni bir kıyafet vermek lâzımdı; düşündüm ve 
sordum: 

“Türkiye’yi kurtardıktan sonra Gazi Hazretleri Türkleri uyandırdı ve 
bize yeni uyanıklık yolunu gösterdi. Onun için ‘Servet-i Fünûn’a ‘UYANIŞ’ 
adını koydum. Bu, Türk'ün uyanışıdır ve bu uyanıştır ki istikbalde bize çok 
parlak yaşayış hazırlayacaktır”. 

Uyanış dergisi uygulamada önemli bir adım atmış ve o tarihten sonra 
sürekli yeni harflerle yayımlanarak tarihî bir görevi üstlenmiş ve de başarıyla 
yerine getirmiştir. 

Bu kısa değerlendirme de gösteriyor ki Türk basını "Yeni Türk 
Harflerinin Kabulü Kanun Tasarısından iki ay, kanunun kabulünden bir ay 
sonra deneme yazıları ile okuyucusuna hem haber yazıyor hem de yeni 
harfleri tanıtıyor. 

1 Aralık 1928 tarihinden itibaren tamamen yeni harflerle deneme 
yayınına geçiliyor. 1 Ocak 1929 tarihinden sonra ise Türk basını bütünüyle 
yeni harflerle çıkma başarısını gösteriyor. 

Yeni Türkiye Cumhuriyeti yeni harflerinin kabulünde oldukça kararlı 
bir tavırla ve kısa bir sürede sonuç almıştır. 1991 sonrasında Sovyetler 
Birliği'nin dağılması sonucu bağımsızlıklarına kavuşan Orta Asya Türk 
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Cumhuriyetlerinin Lâtin harflerine geçişiyle ilgili kararlarını bu çizgide 
kısaca karşılaştırmak istiyorum. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarına kavuşan 
Türk Cumhuriyetlerinin Lâtin alfabesine geçme konusu 1991'den sonra sık 
sık gündeme gelmiştir. Bu yolda ilk ciddî adım, 18-20 Kasım 1991 tarihinde 
İstanbul'da Marmara Üniversitesinde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
tarafından düzenlenen toplantıda atılmıştır. 

Bu ilk toplantıda alınan kararlar ve 34 harfli çerçeve ile birlikte Türk 
alfabesi, ondan sonra yapılan pek çok toplantıda aynen benimsenmiş ve 
onaylanmıştır. Her Türk Cumhuriyeti de bu kararlan kendi millet meclisinde 
tartışmış ve yeni harflere geçişi onaylamıştır. Bu yolda atılan ilk adımlan 
şöyle sıralayabiliriz: 

Azerbaycan Cumhuriyeti 25 Aralık 1991 Türkmenistan Cumhuriyeti 
12 Nisan 1993 Özbekistan Cumhuriyeti 2 Eylül 1993 tarihlerinde 
onaylanmıştır. 

Öteki cumhuriyetlerden Kırgızistan'da resmî alfabe komisyonu 34 
harfli çerçeve alfabeyi benimsemiş bulunuyor. Ancak ekonomik sıkıntılar bu 
kararı uygulamada gecikmeler meydana getirmektedir. 

Kazakistan'da ise Lâtin alfabesine geçişte olumlu girişimler var. En 
önemli sıkıntı nüfusun büyük bölümünün Slâv ırkından olması ve bu 
kesimin yeni harflere pek eğilimli bulunmaması noktasında kendini 
göstermektedir. 

Öte yandan Karakalpak Özerk Cumhuriyetinin, Gagavuzların ve 
Kırım Türklerinin de Lâtin alfabesine geçme kararı aldıklarını da ekleyelim. 

Şimdi 1928 sonu ve 1929 yılı başında, yeni Türk harflerinin kabulü 
konusunda üç ay gibi kısa bir sürede uygulamada Türkiye Cumhuriyetinin 
gösterdiği başarıyı ve attığı kararlı adımları, 1991 yılı sonrasında Orta Asya 
Türk Cumhuriyetlerinde pek göremiyoruz. Onlar hâlâ uygulamada sıkıntı 
içindeler; hatta bazıları Lâtin harflerine geçiş kararını almakta da tereddüt 
göstermektedirler. 

Gecikmeli de olsa önümüzdeki yıllarda bu geçiş tamamlanacaktır. 
Ancak şu bir gerçek ki bu geçişi yüreklendirecek ve hızlandıracak bir lider 
eksikliği hâlâ hissedilmektedir. Ne yazık ki her ulus bir Mustafa Kemal 
Atatürk yetiştiremiyor. 
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YÜCEL VE DÜNYA EDEBİYATINDAN 
TERCÜMELER 

 

Prof. Dr. Bedrettin TUNCEL∗ 

 

Yücel'in beşinci ölüm yıl dönümü. Her yıl, Şubatın 26'sında anıyoruz. 
Doğrusunu isterseniz, kolay değil hele her yıl anmak... Ama sevgi olunca, 
bağlılık olunca her şey kolaylaşıyor, daha doğrusu, güzelleşiyor. Zaten 
anmak, hatırlamak kendiliğinden güzel şey... Bir insanı ölüp gittikten sonra 
belli zamanlarda anmak, onu düşünmek, aramızda hissetmek, şüphesiz, 
toplum değerlerinin başında geliyor ve bir toplum, anma, hatırlama gücüyle, 
isteğiyle benliğini, geriliğini belli ediyor. Hiç bir şey duymayan, hiç bir şey 
hatırlamayan bir toplum, elbette ki, çok bahtsızdır. Öyle sanıyorum ki, biz, 
epey zamandır, hatırlama gücümüzü biraz kaybettik, belki de onun için 
sıkılıp duruyoruz. Albert Camus'nun bir sözü hatırlama tembelliğine 
uğrayanları iyi anlatır: “Hatırlamayı öğrendiğim andan beri hiç sıkılmadım 
dünyada...” der.  

Anmak için böyle toplanmak da güzel şey. Birbirlerini anlayanların, 
birbirlerini sevenlerin toplanması, dost ruhların buluşması, dost yüzlerin bir 
araya gelmesi, hiç şüphe etmeyelim, ölenleri iki kat yaşatır aramızda. Şunu 
da söylemeden geçemeyeceğim: Biz, çoğu zaman, toplum olarak, kişi olarak 
ne kaybettiğimizi, kimi kaybettiğimizi bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Onun 
İçin de onları gerektiği gibi anamıyoruz. Anlaşılır bir örnek verelim: Her yıl 
Atatürk'ü anıyoruz. Soruyorum: Anmasını biliyor muyuz? İleri toplumlar, 
kaybettikleri her türlü değerin eksikliğini, yokluğunu o değerleri 
unutmamak, onları işlemek, canlandırmakla gideriyorlar. Kısacası, bir 
benzetme ile anma, hatırlama dediğimiz şey, bu dünyadan göçüp gidenleri 
seyrettiğimiz bir ayna oluyor, tabii onu kullanmak istersek... 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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Edebiyata bakarsak, hatırlama gücünün insana neler kazandırdığını, 
onu nasıl zenginleştirdiğini daha canlı örnekleriyle anlarız, içinde sık sık 
dolaştığım bir alandan iki örnek vereceğim: Çoğunuz Rousseau'nun 
ölümünden birkaç yıl önce yazdığı Yalnızgezer'in Rüyaları'nı bilirsiniz veya 
adını duymuşsunuzdur. Büyük düşünür, o eserinde artık kendisi için bir 
anlamı olmayan bir dünyada, bütün insanlardan umudunu kestikten sonra, 
eski günlerini anarak yaşamak gücünü çok daha başka bir canlılıkla kazanır. 
Bir çeşit ölümsüzlük duygusu içinde yücelir. 

Rousseau'nun bu eserini durup dururken anmadım; çok severdi onu 
Yücel. Ondan açıklamalar yaptığımız zaman, Fakültede, ön sırada oturup 
metne daldığını unutamam. Hep sorardı zaten: "Rousseau ne zaman?". 
"Pazartesi sabahı, saat onda..." dedim mi, öğrenci Yücel karşımdaydı... 

Ondokuzuncu yüzyıl romanının en büyük yaratıcısı sayılan Proust, 
hatırlama dediğimiz değerin şüphesiz şaheserini vermiştir. Geçmiş Zaman 
Peşinde elbette ki dünya durdukça duracak. Dayandığı büyük değer de 
hatırlama, anma gücü. 

Konuşmamın başında, "Anmak kolay şey değil" dedim. Kolay 
olmadığını böyle durumlarda acı acı duymuşumdur. Ancak, benim 
anlayışıma göre, sevdiklerimizi, gönlümüzde yaşatmak istediklerimizi 
anmanın yollarımdan biri de: onları anmak isterken güzel şeyler 
söylenmesine imkân vermek aramızda olsaydı ölenin de hoşlanacağı 
konulardan söz etmektir. Bu töreni düzenleyenler güzel şeyler düşünmüşler; 
söylediklerinden, yaptıklarından belli. Ben de, onun gerçekten değerli bir 
yönü üzerinde durarak anma ödevimi yerine getirmeğe çalışacağım. 

Bu işi yapmadan önce bir hatıramı anlatmak istiyorum. Konuşmamın 
başından beri ölümden, ölenlerden onları gerektiği gibi anmaktan çok söz 
ettim. Birkaç kelime daha ekleyeyim: Ulu düşünceli bir Fransız şairi : 
"Ölüm, canlılara, yaşayanlara mahsus bir düşüncedir" demiş. Bazı ölülerin 
mezarları açık kalıyor, içimizde, gönlümüzde yaşıyor, daha iyisi, yaşamağa 
devam ediyorlar. Yücel de onlardan biri. Onu kaybetmemizden bir hafta 
önce hastalanmıştı. Böyle bir Cumartesi akşamıydı. Yanına gitmeden önce 
telefonda sağlığını sordum. "Mühim bir şey değil, soğuk algınlığı. Sen 
unutma gelirken; hani şu defterin var ya. Valery'den düşünceler topluyorsun 
içinde, onu getir. Atlatma ha sakın!..", o dediği defteri aldım, götürdüm. 
Odaya girince elimde kalın defteri gördü, "Aferin evlâdım!" dedi. Hiç 
yadırgamadığım, alıştığım bir beğenme formülüydü bu. Bilenler, onu 
duymuşlar çoktur aranızda,.. "Fal bakalım" dedi. Hemen anladım, çünkü 
elimde ne zaman o defteri görse, açtırır, "Sağdakini (veya soldakini) oku" 
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derdi. Yatağında, sağ kolunun üzerinde doğrulmuş, yüzü kızarmış, 
duruyordu. Nedense içimden gelmedi öyle birden bire bir şey okumak, hele 
fal bakmak, "Hocam, sen şimdi falı bırak, iyileşmeye bak; sonra bol bol 
okuruz" dedim; dinlemedi, diretti, "Al Osman sen o defteri, aç, sol 
sayfadakini oku" dedi. Horasanlı defteri aldı, açtı, sayfayı okudu : "Mezarlık 
Ölülerin, toprağa karışmadan önce adlarını, kimliklerini toprak üstünde 
bıraktıkları yer...". (Horasanlı bunu ilkin okumak istememişti, fakat Yücel'in 
ısrarı üzerine ayak üzeri Fransızcasını okuyup çevirmek zorunda kalmıştı). 
Bir hafta sonra acı haberi alınca hayretten donakalmıştı... 

Konuşmanın ikinci bölümünde Yücel'in memleketimizin kültür 
tarihinde iz bırakacak bir yönünden, hareketinden söz edeceğimi 
açıklamıştım. Bu yönünü belirtmeğe çalışacağım: 

Memleketimizde Tanzimat ile kendini iyice belli eden Batıya yönelme 
hareketi içinde resmî teşebbüslerle yabancı dillerden yapılan tercümelerin 
tarihi incelenirse, Cumhuriyet devrinde, 1940 yılı başlarında Devlet eliyle 
düzenli, plânlı, çeşitli yönleriyle çok geniş bir işe girişildiği görülür. Bunun 
hazırlıkları da 1-5 Mayıs 1939 tarihleri arasında "Maarif Vekilliği"nce 
düzenlenen Birinci Türk Neşriyat Kongresi'nde başlamıştı. Hamle o 
Kongre'den, daha doğrusu, 1938 yılının 28 Aralık gününden beri "Maarif 
Vekili" olan şahsiyetin tercüme işini en önemli medeniyet ve kültür davası 
olarak ele almasından doğmuştu. Tercümeyi gerçek uyanışın temeli sayan o 
zamanın Maarif Vekili, bu anlayışla hizmette bulunduğu sekiz yıla yakın 
zaman içinde yabancı dil ve düşünüşle temasımızın tercüme yoluyla 
gerçekten altın çağını hazırlamıştı. Batıya yönelmelerimizin tarihinde 
tercümeyle ilgili çalışmalar gerektiği gibi incelendiği zaman, o şahsiyetin, 
Hasan-Ali Yücel'in, Devlet eliyle giriştiği, bütün memlekete mal ettiği, yeni 
kuşakların duygu ve düşüncesi üzerinde her 'bakımdan faydalı etkiler 
bırakan tercüme hareketlerine önayak oluşu, bu alanı başıbozukluktan 
kurtarmaya çalışması, yetkililerini bulup çalıştırması 'üzerinde elbette 
önemle durulacak ve hiç bir devirde bu ölçüde, 'böyle sağlam, böyle köklü' 
bir anlayışla dâvanın ele alınmamış olduğu görülecek. 

Yabancı dillerle, o dillerde yazılmış eserlerle temasımız geçen 
yüzyılda başlar, Tanzimat ile sıklaşır. Gerçekleştirilmesi düşünülen sosyal ve 
politik kurumların fikir temellerinin sadece doğu uygarlığı çerçevesinde elde 
ettiğimiz tecrübelerle değil, (Batıda çeşitli alanlarda kuvvetli örnekleri 
görülen eserlerle, onları yaratan anlayışla da beslenmesi, zenginleştirilmesi 
gerektiği zamanlarda elbette ki batı dillerinden türlü alanlarda yapılacak 
tercümelerin önemi özellikle artar. 1839'dan başlayarak edebiyat, felsefe, 
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müspet ve tabii bilimler, güzel sanatlar alanlarında Fransızcadan dilimize 
çevrilen eserlerin daha ziyade "pratik" denilebilecek ihtiyaçları karşılamak 
için yapıldığı; fikir, düşünce açısının öncelikle ele alınmadığı o yüzyılda 
dilimize çevrilmiş türlü eserlerin incelenmesinden kolaylıkla anlaşılır. 

Çeşitli bilim dallarıyla, teknik konularla ilgili yabancı eserlerin, el 
kitaplarının sayısı oldukça kabarıktır. Buna karşılık, edebiyat ve sanat 
eserlerinin tercümeleri ilk zamanlarda pek azdır. Yeni orta ve yüksek 
öğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının batıdaki örneklerine göre 
tercüme veya telif yoluyla sağlanması işi ilk sıcaklığını kaybettikten sonra, 
halk arasında geniş ilgi çekebilecek macera romanlarının, hikâyelerin, 
oyunların, çokluk asıl yazarının adı bile anılmadan, gösterilmeden dilimize 
tümen tümen aktarıldığını, bu durumun birinci Dünya Savaşı'na kadar 
başıboşluk içinde sürüp gittiğini biliyoruz. Bir bakıma Birinci Türk Neşriyat 
Kongresi'ne (1939) gelinceye kadar, durum aşağı yukarı eskisine benzer. 
Gerçi yaşayan yabancı dillerin belli başlılarını bilenlerimizin sayısı artmıştır, 
genel kültür seviyesi yükselmiştir, tercümeler asıllarına uygunlukları 
bakımından daha itinalıdır, ama evrensel nitelik taşıyan Doğu ve Batı 
uygarlıklarının büyük eserlerinin çoğu dilimize kazandırılmamıştır. 

1940 yılında Yücel'in hiç gevşemeyen çabalarıyla bu nitelikteki 
eserlerin en önemlilerinin kısa zamanda elde bulundurulmasını, hele yeni 
yetişen kuşaklara ulaştırılmasını sağlayan tedbirlerine, Tercüme Bürosu'nun 
kurulmasına gelinceye kadar, batı düşüncesinin dayandığı Yunan ve Lâtin 
kaynaklarını dilimize çevirme yolunda üzerinde durulabilecek resmî veya 
özel teşebbüslere pek rastlanmaz. Son yüz yıl içinde sağda solda, köşede 
bucakta klâsik dillerden tercümelerin asıllarından değil, daha çok Fransızca, 
İngilizce veya Almancalarından yapıldığı, bunların da çokluk metnin 
tamamını değil, bazı parçalarını verdiği görülür. Öyle ki, son yıllara 
gelinceye kadar, orta ve yüksek öğretimde, üniversite'de okutulan felsefe ve 
edebiyat derslerinde ele alınanların yanında eserlerini metinlerinden okuyup 
tanımak, başka deyimle, masalla gerçek arasındaki farkı göstermek mümkün 
olmamıştır. Eflâtun : "Ünlü Yunan filozofu" dur. Şu yüzyılda, şurada 
yaşamıştır. Anasının adı, babasının adı... Şunu severdi, bunu sevmezdi. 
Hayat, dünya, insanlar, Devlet üzerine şunu söylemiştir, bunu söylemiştir...". 
Ama nasıl söylemiştir, hangi diyaloğunda söylemiştir, o yok... Ortada metin 
olmayınca da, herhangi bir şahsiyeti, o şahsiyetin insanlık üzerinde iz 
bırakan düşüncesini, dünya görüşünü açık ve seçik olarak anlamamız 
imkânları ortadan kalkar. Shakespare üzerine yazılmış bir sürü eser mi 
okumalı, yoksa onun yazdıklarını mı? Lao-Tzu şöyle imiş, böyle imiş yerine, 
onun özdeyişlerini okumak; Fârabî, İbni Sina "eşsiz" düşünürlerdir gibi 
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beylik, baştan savma, klişeleşmiş sözler yerine onların yazdıkları belli başlı 
eserleri asıllarından veya tercümelerinden okuyarak düşüncelerini bütün 
gerçekliğiyle duymak, anlamak elbette ki en kestirme, en doğru yoldur. Eski 
bir alışkanlıkla bizde öteden beri büyük insanların eserleri üzerinde değil, 
hayatları üzerinde durulur. O kadar ki, öylesine ki, artık yazdıklarını 
okumaya sıra gelmez. Böylelikle gerçek fikir alış-verişi de kurulamaz... 

Tercümenin millî uyanışlardaki yerini iyi izlemiş olan Yücel, Birinci 
Türk Neşriyat Kongresi'nin şüphesiz en önemli konusunu bulmuştu: 
Tercüme ile ilgili problemleri ele almak, incelemek. 

Kongre'nin üzerinde durduğu ondört konu arasında ikincisi şudur : 
"Dilimize tercüme ettirilecek eserlerin, klâsikler dahil olarak, en 
lüzumlularının senelere ayrılmış bir plânda tesbit edilmesi ve bunların neşri 
için alâkadarlar arasında iş bolümü yapılması". 

Birinci Türk Neşriyat Kongresi'nin 2 Mayıs 1939 Salı günü öğleden 
evvel saat onda, Ankara'da, İsmet Paşa Kız Enstitüsünde yapılan açılış 
toplantısında Maarif Vekili sıfatıyla konuşurken, tercümenin toplum içindeki 
önemine Yücel şöyle işaret etmişti: 

"Garp kültür ve tefekkür camiasının seçkin bir uzvu olmak dileğinde 
ve azminde bulunan Cumhuriyetçi Türkiye, medeni dünyanın eski ve yeni 
fikir mahsullerini kendi diline çevirmek ve âlemin duyuş ve düşünüşü ile 
benliğini kuvvetlendirmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet, bizi geniş 'bir 
tercüme seferberliğine davet ediyor. Bunu nasıl yapacağız? Neleri tercüme 
etmeliyiz ve hangi sıra ile, nasıl bir yoldan bu işleri başarmalıyız? Bugün, iyi 
niyetlere rağmen, elde muayyen bir program bulunmayışı yüzünden bu yolda 
heba olan emeklere ve paralara acımıyor muyuz ?" 

Ankara Halkevi idare Heyeti salonunda çalışmalarına başlayan 27 
üyeli Tercüme Encümeni raporu Kongre umumi heyetinde görüşülürken 
büyük ilgi görmüştü. Rapora ekli eserler listesi, Encümen çalışmalarının en 
önemli konusu olmuş, Yücel, işleri arasında bu çalışmalara heyecanla 
katılmıştı. Kongrece kabul edilen eserler listesi sonradan Tercüme 
Bürosunun çalışma programının esasını teşkil etmiştir. 

Özellikle belirtmek isteriz ki, Tercüme Encümeni raporunda tavsiye 
edilen hususlar, Yücel'in "takip" fikriyle gerçekleştirilmiş veya 
gerçekleştirilme yoluna girmiştir, ilk toplantısını Ankara'da 28 Şubat 1940 
tarihinde yapan Tercüme Heyeti, onun Başkanlığı altında heyecan verici 
sözleriyle çalışmalarına başlamış, ilk iş olarak Neşriyat Kongresi Tercüme 
Encümeni raporunu incelemiş, tavsiye edilen esaslara uymayı 
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kararlaştırmıştı, (Tercüme Heyeti'nin ilk toplantısında hazır bulunanların 
adlarını burada bu münasebetle hatırlatmak isterim Halide Edip Adıvar, 
Saffet Pala, Dr. Adnan Adıvar, Bedri Tahir Şaman, Avni Başman, 'Nurettin 
Artam, Ragıp Hulûsi Erdem, Sabahattin Eyüboğlu, Nurullah Ataç, Bedrettin 
Tuncel, Enver Ziya Karal, Sabahattin Ali, Cemal Köprülü, Abdülkadir İnan, 
Kadri Yörükoğlu). 

O günden sonra Heyet, Dr. Adnan Adıvar’ın başkanlığında dört 
toplantı yapmış ve raporda teklif olunan "Daimî Büro"yu kurmuştu. Daimî 
Büro'ya şu üyeler seçilmişti Nurullah Ataç (Reis), Saffet Pala (Umumi 
Kâtip), Sabahattin Eyuboğlu, Sabahattin Ali, Bedrettin Tuncel, Enver Ziya 
Karal, Nusret Hızır. 

Büro'nun hazırladığı ve 19 Mayıs 1940 tarihini taşıyan Tercüme 
dergisinin ilk sayısının baş yazısında Yücel, tercüme davasını bir medeniyet 
dâvası olarak ele almıştı. Bu fikrini sonradan, 23 Haziran 1941 tarihini 
taşıyan ve Klâsiklere yazdığı birinci önsözünde daha acık bir seklide belirtir: 

"Humanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi insan varlığının 
en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. 
Sanat şubeleri içinde edebiyat bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. 
Bunun içindir ki, bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha 
doğrusu, kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama kudretini o eserler 
nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır, işte tercüme 
faaliyetini biz bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir 
bellemekteyiz... Bilhassa Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük 
faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetine yakın ilgi ve sevgi 
duymamak hiçbir Türk okuru için mümkün olamayacaktır". 

Milletlerarası Mütercimler Federasyonu'nun (FİT) birkaç yıl önce 
Almanya'da, Bad Godesberg’de toplanan Kongresinde memleketimizdeki 
tercüme çalışmaları anlatıldığı zaman. Federasyon Başkanının "tercüme 
cenneti" diye vasıflandırdığı Türkiye'de böyle bir benzetmeye yol açan 
insanın kim olduğunu artık herkes biliyor ve biz onu, göçüp gittiği kıyılarda, 
bu alanda yaptıklarımızı seyrediyormuş gibi, heyecanla anıyoruz. 
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ATATÜRK DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKASI 
 

Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU∗ 

 

Ortak bir tanımı henüz yapılmamış olan politika kavramının, değişik 
tanımlarından birine göre, politikayı, kararlara yön vermeyi amaçlayan 
ilkeler topluluğu oluşturur. Bu açıdan bakıldığında, Atatürk döneminin 
eğitim politikasını, Kemalist felsefenin altı ilkesi yönlendirmiş ve 
gerçekleştirmiştir. Bu dönemin eğitim politikası, eğitimde yenileşmeyi hedef 
almıştır. Çünkü Atatürk, eğitimde yenileşmeyi, ulusal birliğin ve laik 
toplumun temeli olarak görmüştür. 

Atatürk eğitiminde yenileşme atılımı, dilde yenilik ile başlamıştır. 
Önce bilgisizliğe karşı, yeni bir silâh gereksinimi duyulmuştur. Sonra, o 
günkü yazı dilinin geçmişteki yenileşme eylemlerini zorlaştırdığı dikkate 
alınmıştır. Halkçılık ilkesinin de, herkesin anlayacağı bir dil gerektirdiği 
kabul edilmiştir. Böylece, Kemalist felsefenin iletişini aracı olarak, lâtin 
alfabesi uygun görülmüştür. Dilde yenileşme ile doğulu düşünce sisteminden 
de uzaklaşma başlamıştır. 

Türk dilinin diğerlerinden arıtılması girişimi, ulusçu ve laik bir eğitim 
politikasını amaçlamıştır. Yeniliklerin yayılması ve korunması, kapsamlı bir 
iletişim sisteminden yararlanmayı gerektiriyordu. 1932 de kurulan Türk Dil 
Kurumu, anadilin temizlenmesi ve zenginleştirilmesi bakımlarından, bu 
dönemin eğitim politikasını derinden etkileyen bir girişim olmuştur. Okuma 
ve yazma dilinin öğrenilmesinde sağlanan bu kolaylık, eğitimde olanak 
eşitliğinin derecesini artırmıştır. Konuşma dilinin sokaktaki adama dönük 
işlemesi de, ulusçuluk ve halkçılık ilkelerini güçlendirmiştir. Çünkü 
Atatürk'ün plânladığı ve gerçekleştirdiği bütün yenilikler yeni bir eğitim ve 
iletişim sistemine dayanıyordu. Bu sistem, Türk ulusunda düşünce ve 
davranış yenileşmesini amaçlamıştır. 

                                                           
∗ Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Eğitimde yenileşme, sistemin yeniden düzenlenmesi ile başlatılmış ve 
sistemin yenilenmesi sorunu, önce yerli ve yabancı bilim adamlarına 
incelettirilmiştir. İncelemeler, okul sistemi, öğretim programları, öğretmen 
yetiştirme, personel politikası ve bakanlık örgütünün yeniden kurulması gibi 
boyutları kapsamıştır. Atatürk dönemi eğitiminin ilk onbeş yılı içinde, 18'i 
temel ve genel olmak üzere, 39 eğitim yasası çıkarılmıştır. Bu gerçek, 
eğitimde yenileşme girişimlerinin, yasal dayanaklar gerektirdiğini 
örneklemektedir. 

Bu yasaların çıkarılmasını, onların öngördüğü yapısal ve kurumsal 
yenileşmeler ve gelişmeler izlemiştir. Eğitimde uzmanlığın önemini görmüş 
olan Atatürk, Türk eğitim sistemini incelemek ve gelişmesine dönük 
önerilerde bulunmak üzere, 1924 yılında çağın büyük eğitimcilerinden John 
Dewey'i davet etmiştir. Ülkemizde iki ay kadar kalan bu bilim adamı; okul 
sistemi, program geliştirme, öğretmen yetiştirme, eğitim maliyesi, bakanlık 
örgütünün yeniden düzenlenmesi sorunları üzerinde yoğunlaşan iki rapor 
yazmıştır. Bu ve benzeri atılımlar sonucunda gerçekleşen, eğitim sistemini 
yenileştirme politikası, eğitim kurumlarına giriş açısından, sınıf ve aile 
farklarının giderilmesinde başarılı olmuştur. 

Kemalist felsefe, ulusal birleşme ve bütünleşmeye dönük bir eğitim 
politikası öngörmüştür. Atatürk de, yeni bir kuşağa ortak değerler ve politik 
bilinç kazandırmanın tek yolunu, eğitim örgütleri ve kurumlarının 
birleştirilmesinde bulmuştur. Bu nedenle, dinsel eğitime dayalı, geleneksel 
eğitim kurumlarını kaldırmıştır. Toplumsal bütünleşme, eğitimsel 
bütünleşme ile olanaklıdır. Aynı düzeydeki eğitim kurumlarının türleri 
arttıkça, özellik ve kapalılık derecelerinin de arttığı görülmektedir. 

Kemalist eğitim politikasının; eğitim sistemini, amaçlarını ve 
süreçlerini en çok etkileyen boyutu, laiklik ilkesi olmuştur. Atatürk, yeni bir 
eğitim sistemini batılılaşmanın ilk koşulu olarak gördüğünden, bu sistemin 
laikleştirilmesini ön plâna atmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile, 
eğitim sisteminin laikleştirilmesi paralel gelişmelerdir. Eğitim sistemi, bu iki 
yeniliğin hem yayıcısı hem de koruyucusu olmuştur. Kemalist felsefeye 
göre, laiklik ilkesi gerçekleştirilmeden, toplumun herhangi bir kesiminde 
yenileşme olanaksızdı. Bu ilke, ulusçuluk şikesinin temeli olarak 
düşünülmüştür. Atatürk dönemindeki eğitim politikasının basan 
etkenlerinden biri, bu politikanın laik niteliği olmuştur. Bu niteliğin zamanla 
zayıflaması, eğitini sistemi ve kurumlarının toplumsal bütünleşmeye olan 
katkısını azaltmıştır. 
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Atatürk döneminin eğitim politikasının ulusçu niteliği, toplumun 
değişik öğelerinin, kültürel ve eğitimsel amaçlar çerçevesinde bütünleşme-
sine yol açmıştır. Bireysel Türk'ün ulusal bir gurur kazanmasına yarayan bu 
ilke, eğitim sürecinin de ulusal bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. Kemalist 
felsefenin ulusçuluk kavramı, ırkçılık gibi aşırı ve saldırgan eylemleri değil, 
ulusal bilinçlenmeyi amaçlamış ve eğitime de öyle uygulanmıştır. Dilde 
yenileşme, bu uygulamanın göstergelerinden biri olmuştur. Atatürk, 
Gökalp'in ulusçuluk kavramını, coğrafi ve laik sınırlamalar ile, yeniden 
tanımlamıştır. Bu nedenle, ulusçuluk kavramı, eğitimin amaçlarına ve 
programlarına da, bu sınırlar içinde yansımıştır. 1932 yılında kurulan Türk 
Tarih Kurumunun çalışmaları da, program kapsamlarına yansıdığı oranda, 
eğitim sürecinin ulusal bir nitelik kazanmasını hızlandırmıştır. Birbirine 
ilişkin olarak düşünüldüğünde, bu dönemdeki eğitim politikasının felsefesi 
laiklik ilkesinden, sistemi de ulusçuluk ilkesinden esinlenmiştir. 

Sosyo-politik yenileşmenin ekonomik kalkınmasız gerçekleşmeyece-
ğine inanan Kemalist felsefe, devletçilik ilkesine ağırlık vermiştir. Bu 
nedenle, bağımsız bir ekonominin oluşması zorunluluğu, başlangıçta bu 
kesimde devletin sorumluluğu ve öncülüğünü zorunlu kılmıştır. Ayrıca, bu 
ilke, o dönemdeki iş gücünün kötüye kullanılmasına da engel olmuştur. 
Ekonomik politikanın çizilmesi ve uygulanmasında devletin egemen olması 
biçiminde tanımlanan devletçilik, başlangıçta özel girişimin ulaşamadığı 
veya başaramadığı yerlere ve durumlara el atmıştır. Fakat bürokratik 
çevreler sonraları, zamanla oluşan bu yönetim gücünden vazgeçmeye 
yanaşmamıştır. Devletçilik ilkesi, eğitimi iki yönden etkilemiştir. Bir 
yandan, devlet işletmeleri bürokratik eğitim merkezleri olarak da etkin 
olmuş ve bu işletmelerden yetişenler daha sonra büyük özel girişimlerin 
kuruculuğunu yapmıştır. Diğer yandan, bazı yüksek öğretim kurumları, 
programlarını bu işletmelerin insan gücü gereksinimine dönük olarak 
yenilemiştir. Devletçilik ilkesi, toplumsal ve çevresel kalkınmayı da 
derinden etkilemiştir. Birçok işletmeler, kâr ve kazanç amaçlan ötesinde, 
bölgesel kalkınma hedeflerine göre plânlanmış ve kurulmuştur. Böyle 
işletmeler aynı zamanda, çevre kalkınması, halk eğitimi ve sanat eğitimi 
merkezleri olarak da hizmet etmiştir. 

Kemalist politikanın halkçılık, cumhuriyetçilik ve devrimcilik ilkeleri 
de, hem öncekilere, hem de birbirine bağımlı düşünülmüştür. Örneğin, 
demokrasinin Türkçesi denebilecek olan halkçılık ilkesi, halkın tüm 
gereksinmelerinin karşılanmasından devleti sorumlu tutuyor ve ekonomiyi 
gereksinmelere dönük olarak çalıştırması beklenen, devletçilik ilkesini 
güçlendiriyordu. Cumhuriyetçilik ilkesi, devletin biçimini tanımlamak ve 
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korumak için gerekli görülmüştü. Devrimcilik ise, kendinden önce 
gerçekleştirilen ilkelerin sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlayacak, en 
güvenilir yenileşme aracı olarak düşünülmüştü. 

Atatürk dönemindeki eğitim politikasının büyük atılımlarından biri, 
halk eğitimi alanında olmuştur. Devletin temel görevinin, kamu eğitimi 
olduğuna inanan lider, alfabenin yenilenmesini bunun için ön plâna almıştır. 
Millet Mektepleri seferberliği ve halkevleri örgütlenmesi ile halk eğitimi, 
dönemindekilere oranla büyük boyutlara ulaşmıştır. Eğitimde halkçılık 
politikası; bir yandan seçkin azınlık eğitiminden kitle eğitimine geçişi 
sağlamıştır. Diğer yandan da, eğitimde olanak eşitliğini artırmıştır. Bu tür 
eğitim aynı zamanda, vatandaşın batıya açılan pencereden bakabilmesini de 
kolaylaştırmıştır. 

Kemalist eğitim politikası, kamu eğitimini sadece ideolojik değil, malî 
bakımdan da beslemiştir. Eğitim giderleri uzun bir süre, bütçenin büyük bir 
kısmını oluşturmuştur. Böylece, eğitim sistemi toplumsal yenileşmede 
ağırlıklı bir rol oynamıştır. Kamu eğitimine halkın ilgisi arttıkça, bazı 
yörelerde okullar yerel girişimler ile yapılmış veya desteklenmiştir. 

Kitle iletişim araçlarının önce politik, daha sonra sosyal ve ekonomik 
yenileşmelere dönük olarak kullanılması, eğitim ve öğretim süreçlerinin 
yararına oldu. Bürokrasi, politik modernleşmenin hem amacı, hem de aracı 
olarak hizmet etti. Yeniliklerin gerçekleştirilmesinde bürokrasiye güvenen 
Atatürk, bürokratların eğitimine büyük önem verdi. Yenileşmenin bir amacı 
olarak öngörülen eğitimci, önce kendisi mesleksel bir değişime uğradı. Sonra 
da, yenileşmenin bir aracı olarak, yeniliklerin yayılması ve korunmasına 
hizmet etti. Belirli eğitim kurumlan, Türk bürokratlarının yetişmesinde 
önemli bir rol oynadığından, eğitim, politik gelişmeyi hızlandırdı. Böylece 
Atatürk eğitimi, dönemindeki politik sistemin etkin bir öğesini oluşturdu. 

Eğitim politikasının devrimcilik niteliği, diğer ilkelerin yayılmasına, 
korunmasına ve gelişmesine hizmet etmiştir. Eğitim sistemi ve kurumlarının 
etki alanından, eğitimcilerin amaçlı çabalarından yararlanılmasını, 
devrimcilik politikası olanaklı kılmıştır. Bu dönemin eğitimcileri, Kemalist 
felsefenin meçhul askerleri olarak inanç ve çaba göstermişlerdir. 

Bu dönemin eğitim politikası, Atatürk'ün eğitim liderliği ile başarıya 
ulaşmıştır. Bu nedenle, onun liderlik anatomisine değinmek de yararlı 
olacaktır. Osmanlı çağındaki yenilikler, daha çok savunma amaçlarına dönük 
olarak yapılmıştır. Atatürk, bir ulusun savunma kesiminde yenileşmesine 
karşın, diğer kesimlerde geleneksel kalmasının sakıncalı sonuçlar vereceğine 
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inanmıştır. Bunun için de, bütün sosyal ve eğitimsel yenilikleri, aynı 
dönemde gerçekleştirmeyi planlamıştır. Geleneklerin yıkılmasıyla meydana 
gelen boşlukların, ancak liderlerin değer ve davranış boyutları ile 
doldurulabileceğim de kanıtlamıştır. Atatürk'ün kara tahta ve tebeşir ile 
yaptığı eğitim liderliği, hem eğitenleri, hem de eğitilenleri derinden 
etkilemiştir. 

Büyük dönemler arası geçiş koşulları, farklı bir liderlik tipi gerektirir. 
Kendini geleneksel bağımlılıklardan kurtarması beklenen bir ulus, bu 
bağımlılığı yöneltebileceği, yeni ve sosyal bir simge gereksinimi duyar. 
Geleneksel güçlerin ulusal bağımsızlığı korumada uğradığı başarısızlık, bu 
başarısızlıktan doğan yetki boşluğu, geçmişteki bağımlılığı yeni bir sembole 
yöneltme duygusu, Atatürk'ün örgütsel bir lider olarak doğmasını 
destekleyen durumlar yaratmıştır. Bu aşamadaki başarısını izleyen kurumsal 
liderliği ile ezik kitlelerin yalnızlığını ve çekingenliğini gidermiş ve onların 
sosyal katılmasını sağlamıştır. Yeni bir devlet rejimim de, bu toplumsal 
davranış yenilikleri ile desteklemiştir. Yeniliklerin en dikkate değer özelliği 
ise, liderin davranış birliği, anlayışı ve uygulaması olmuştur. Önce yeni bir 
aydın kitlesi yaratmış, sonra da eski bir toplumu yenilemiştir. Diğer bir 
deyişle, geleneksel bir toplumu, ortak değer ve davranış yoluyla yenilemiştir. 
Bunları yaparken de yeni bir Türk tipini, batı yöntemi ile modelleştirmiştir. 

Garip bir çelişki olarak, memleketini ve ulusunu batılılaştırmak 
isteyen Atatürk, önce batı ile savaşmak zorunda kalmıştır. Fakat hem 
kendisi, hem de yenilik atılımları, batı çevrelerinde ağırlıklarım duyurdukları 
zaman, her ikisi de bilimsel incelemelere konu olmuştur. Bunların 
sonucunda lider, ulus modelciliğinin büyük bir sanatkârı olarak kabul 
edilmiştir. Tutuculuğun bir meziyet, ilericiliğin sapma olarak algılandığı 
doğu dünyasında, disiplinli eğitim yoluyla, bir kuşakta yeni bir ulus ve 
uygarlık yaratabilen lider, Mustafa Kemal olmuştur. 

Büyük plânların yaratıcıları liderler, uygulayıcıları ise yöneticilerdir. 
İnsanlık tarihinde, bu iki yeterliği birleştirenlerin sayısı, çok azdır. Bu 
nedenle, batılı gözlemcilerce olanaksız görülen bir yenileşme plânını 
gerçekleştiren Atatürk, çağının büyük devlet adamlarından sayılmıştır. 
Yenilikçi bir düşünce sistemi ve tutarlı sağ duyusu ile, geleneksel bir 
toplumun alışılmış kurumları gölgeleyebilmiştir. 

Atatürk hem örgütsel, hem de kurumsal liderlik davranışları 
bakımından, birçok dünya memleketlerinde örnek alınmıştır. Bu 
örneklemede, Asya'ya yayılmaya çalışan batıyı durdurması ve böylece 
birçok memleketlerdeki bağımsızlık ateşlerini kıvılcımlaması, etken 
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olmuştur. Zaferlerinde olduğu gibi, yeniliklerinde de ılımlı davranışı dikkati 
çekmiştir. Halkına aşıladığı ulusal duygular, yeniliklerin örttüğü geleneklerin 
unutulmasını kolaylaştırmıştır. Böylece, memleketini doğu ve batı arasında 
kalmak gibi, bir ikilemden de kurtarmıştır. 

Eğitimin temel görevi, değişik açılardan sözlendirilerek 
tanımlanmıştır. Kuşkusuz bunların başında, devletin varlığının sürdürülmesi 
gelmektedir. Diğer yandan, eğitimde kalkınma, bir liderlik sorunudur. 
Eğitimin temel görevi, devletin varlığını sürdürmek ise, bu görevin 
sorumluluğu da, önce devlet liderlerine düşmektedir. Demek ki, eğitimde 
çıkar yol, devlet liderliği ile eğitim liderliğinin aynı kişi üzerinde 
birleşmesidir. Atatürk eğitiminin başarısı da, böyle bir birleşimin sonucu 
olmuştur. 
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ATATÜRK VE EDEBİYAT ÖĞRETMENİNİN 
SORUMLULUĞU 

 

Prof. Dr. Enise KANTEMİR∗ 

 

YENİ TÜRK HARFLERİ 

“Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini 
gösterecektir. Asırlardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulunduran, 
anlaşılmayan ve anlamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak ve bu 
lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz. Anladığımızın izlerine yakın zamanda 
bütün dünya şahit olacaktır. Buna kat'i şekilde eminim. Yeni Türk harflerini 
çabuk öğreniniz. Her vatandaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya 
öğretiniz. Bunu vatanperverlik ve milliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu 
vazifeyi yaparken düşününüz kî, bir milletin, bir toplumun yüzde onu, 
yirmisi okuma-yazma bilir, yüzde; sekseni, doksanı bilmezse bu ayıptır. 
Bundan insan olanların utanması lâzımdır. 

Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir; iftihar etmek için 
yaratılmış, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin yüzde 
sekseni okuma-yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk'ün seciyesini 
anlamayarak kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin 
hatalarını kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Bu 
hataların düzeltilmesi içinde bütün vatandaşların çalışmasını isterim. En 
nihayet bir sene, iki sene içinde bütün Türk toplumu yeni harfleri 
öğreneceklerdir. Milletimiz yazısıyla, kafasıyla bütün medeniyet âleminin 
yanında olduğunu gösterecektir” 1928 (Atatürk'ün M.A.D. S. 28).  

Atatürkçülük, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık ideolojiğidir. 

Her ideoloji gibi, Atatürkçülüğün, askeri, politik, sosyal, ekonomik, 
kültürel ve ahlâki yönleri vardır. 

                                                           
∗ Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Atatürkçülüğün ideolojik alandaki gücü, bu yönlerinin, kendi 
aralarında uyumlu ve birbirini destekler nitelikte olmasından kaynaklanır. 
Atatürkçülüğün toplum içindeki gücü ise, içerdiği tercih, değer ve inançların, 
çok yaygın bir biçimde, toplum bireyleri arasında benimsenip müdafaa 
edilmesinde ve bunların kurumlara mal edilerek kuşaktan kuşağa 
aktarılmasında yatar. 

Atatürkçülüğün menşei, Anadolu Kurtuluş Mücadelesi ve Savaşıdır. 
Milli Kurtuluş mücadelesi sadece askeri alanda değil, politik, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve ahlâki alanda hop birlikte sürdürülmüştür. Mücadele 
bir bütündür. Başta Yüce Atatürk olmak üzere bu mücadeleye katılmış 
olanlar, bize toplumsal dayanışmamızla toplumsal bütünlüğümüzü 
sürdürecek bir miras bırakmışlardır. Bu mirası iyi tanımamız ve bu mirasa 
sahip çıkmamız, toplumsal yükselmemizi uyum içinde gerçekleştirmemizin 
en önemli şartıdır. Bu ulusal mirasın temelinde ulusal kültür yatar. 

Ulusal kültürün en önemli öğelerinden biri dil ve edebiyattır. Çocuk, 
örgün anlamda dil ve edebiyatı okulda öğrenir. Bu nedenle Dil ve edebiyat 
öğretimi, kültürün gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. 

Kuşaklar arasında ayırım olmaksızın, iletişimin iyi sağlanması ve 
örgün eğitimde öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatının titizlikle uygulamalı 
biçimde öğretilmesi söz konusudur. 

Bu öğretimde, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, öğrencilerin 
yetişmesinde en etkin araçları kullanmak sorumluluğuyla yükümlüdürler. 
Burada çok önemli bir husus dil ve edebiyat muhtevası ile öğretim 
konusunun birlikte ele alınmasıdır. Bu nedenle hem muhtevanın hem de 
öğretim süreçlerinin iyi bilinmesi ve değerlendirilmesi koşulu ortaya 
çıkmaktadır. Bunun için edebiyat öğretmeni öğrenciye, neyi, niçin, nasıl, ne 
zaman, ne kadar öğretelim sorularını göz önünde tutmalıdır. 

Eğitim alanında süregelen tartışmalarda çeşitli faktörler söz konusu 
olmaktadır. Bunlar arasında eğitimin kalitesi, üniversiteye girmek isteyen 
öğrenci adedinin gittikçe artması, çeşitli alanlar için gerekli olan Türk Dili 
ve Edebiyatı bilgi ve becerisinin daha fazla önemini artırmaktadır. Bütün 
bunlar etkin ve geçerli bir Edebiyat öğretimi ile gerçekleşebilir. Bu nedenle 
sosyal gelişmeye yardımcı olabilecek, birçok anlamlı amaçları önerebilen bir 
Türk Dili ve Edebiyatı programına yeni bir ruh ve canlılık verilmelidir.  
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TARİHİ GELİŞİM: 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretimini daha iyi anlayabilmek için tarihi gelişimine bir göz atmak gerekir. 

1920 tarihli hükümet programında, milli eğitim işleriyle ilgili şu 
görüşlere yer verilmiştir. "Bütün okullarımızı en bilimsel ve en çağdaş 
ilkelerle, tutarlı bir biçimde yeniden düzenlemek ve programlarını 
düzeltmek, ulusumuzun yaratılışına karakterine, tarihi ve sosyal ananelerine 
uygun ders kitapları meydana getirmek; halk kütlesinden lügatleri toplayarak 
dilimizin sözlüğünü yapmak, bizdeki, milli ruhu canlandıracak sosyal, tarihi 
ve edebi eserleri ustalarına yazdırmak, milli değeri olan eski eserleri 
korumak. Batının ve Doğunun ilim ve fen alanında yazılmış olan eserlerinin, 
dilimize çevirilerini yaptırmak, böylece bir ulusun, hayatının devamı ve 
varlığı için en önemli etken olan, milli eğitime gereken özel gayret ve dikkati 
göstererek çalışmak." 

15 Temmuz 1921 tarihinde, Sakarya savaşından önce, Ankara'da 
toplanan Milli Eğitim Kongresinde Atatürk'ün söylediği şu sözler milli 
eğitimimizin ilkelerini ortaya koymuştur. 

"Bugün Ankara, Türkiye'nin milli eğitimini kuracak Türkiye 
Öğretmenler Kurultayının birleşimine sahne olmaktan övünç duymaktadır”. 

1 Mart 1922'de Meclis Kürsüsünde Atatürk şu gerçekleri dile getirdi: 

"Orta öğretimin amacı, memleketin muhtaç olduğu çeşitli hizmet ve 
sanat ustalarını yetiştirmek ve yüksek öğretime namzet hazırlamaktır. Orta 
öğretimde dahi eğitim ve öğretim yöntemlerinin elverişli ve uygulanabilir 
olması ilkesine uymak gerekir. Kadınlarımızın da aynı öğretim derecesinden 
geçerek yetişmelerine önem verilecektir". 

Cumhuriyetin kabul ve ilanından sonra ortaöğretim kurumlan adının 
Sultani’den Lise'ye çevrildiği görülmektedir. 

22 Mart 1926'da çıkarılan 789 sayılı kanunla Milli Eğitim Teşkilâtı 
tespit edildi ve dil sorunu bu kanunun birinci maddesinde belirtildiği gibi: 
Türk dili ve bununla İlgili bütün ilmi meselelerle uğraşmak üzere bir "Dil 
Heyeti" kuruldu. 

Bugünkü Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin Cumhuriyetin ilanından 
sonra yapılan ders programlarında sürekli bir gelişme gösterdiği 
görülmektedir 1937 Hükümet programında dil ve edebiyatla ilgili olarak şu 
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görüşlere yer verilmektedir: "Ortaokul ve liselere lâyık olan büyük önemi 
vermekte devam edeceğiz". 

Okulda yapılan eğitim çalışmaları, Öğretmenlerin çeşitli disiplinlerde, 
öğrenim yapmak suretiyle, öğrenci davranışlarını değiştirme amacı güder. 
Davranışların hangi yönde değiştirileceğini örgün eğitim faaliyetlerinin 
dayanağı olan eğitim amaçları tespit eder. 

Bireyde, eğitim yoluyla gerçekleştirilecek ve değiştirilecek davranışlar 
doğrultusunda formülleşen amaçlar, bütün eğitim gören nüfusu ilgilendirdiği 
zaman, milli eğitimin amaçlan şeklinde belirlenir. 

Milli eğitim amaçları doğrultusunda gelişen okul amaçları, okutun, 
bireyde geliştireceği nihaî davranışları belirler. Okulda yürütülen ders dışı 
çalışmalarının tümünün amaçlan desteklemesi söz konusudur. Buna göre 
amaçlar, öğretimin etkinliği ölçüsünde gerçekleşecektir. 

Öğretimin etkinliği ise, öğretim araştırmaları ile sağlanır. Bir 
disiplinde yapılan temel araştırmalar, o disiplinin gelişmesini ve üremesini 
sağlar. Fakat bir disiplinin nasıl öğretileceği konusunda uygulamalı araştırma 
yapmaksızın sınıftaki öğretimin gelişmesi imkânsızdır. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin, nasıl geliştirilebileceği bir özel 
öğretim sorunudur. Bu sorunu incelerken Türk Dili ve Edebiyatı alanının 
lojik yapısı ve bu alandaki araştırmalar ile öğretim süreçleri arasında bir 
ilişki kurmak gerekir. Bu ilişkiyi şöyle belirlemek mümkündür. Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretiminde ne gibi tedbirler alalım ki okulun ve milli eğitimin 
amaçlan gerçekleşebilsin. 

Başlangıçta bu sorunun cevabı aranmış ve bu noktadan gidilerek bu 
sorunla dinamik ilişki halinde bulunan, diğer sorunlar ele alınmıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde amaçlara bakıldığında bu konuda 
ülke düzeyinde yapılan araştırmaya dayanarak Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretiminin, milli eğitimin amaçlarını ve kültür yönünden fonksiyonunu 
kısmen gerçekleştirebildiği anlaşılmaktadır. Bunun sebebini Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenleri, edebiyat muhtevasının çağdaş olmayışı, kaynak 
yetersizliği, metod yetersizliği, dil sorunu, süre yetersizliği olarak belirlemiş-
lerdir. Burada işaret edilmesi gereken önemli bir boşluk da programlardaki 
amaçlar ile konunun muhtevası arasında kurulması gereken ilişkidir 

1937 Hükümet programında dil ve edebiyatla ilgili olarak şu görüşlere 
yer verilmektedir: "Ortaokul ve liselere lâyık olan büyük önemi vermekte 
devam edeceğiz." 
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Okulda yapılan eğitim çalışmaları, öğretmenlerin çeşitli disiplinlerde, 
öğrenim yapmak suretiyle, öğrenci davranışlarını değiştirme amacı güder. 
Davranışların hangi yönde değiştirileceğim örgün eğitim faaliyetlerinin 
dayanağı olan eğitim amaçları tespit eder. 

Bireyde, eğitim yoluyla gerçekleştirilecek ve değiştirilecek davranışlar 
doğrultusunda formülleşen amaçlar, bütün eğitim gören nüfusu ilgilendirdiği 
zaman, milli eğitimin amaçları şeklinde belirlenir. 

Milli eğitim amaçlan doğrultusunda gelişen okul amaçları, okulun, 
bireyde geliştireceği nihaî davranışları belirler. Okulda yürütülen ders dışı 
çalışmalarının tümünün amaçları desteklemesi söz konusudur. Buna göre 
amaçlar, öğretimin etkinliği ölçüsünde gerçekleşecektir. 

Öğretimin etkinliği ise, öğretim araştırmaları ile sağlanır. Bir di-
siplinde yapılan temel araştırmalar, o disiplinin gelişmesini ve üremesini 
sağlar. Fakat bir disiplinin nasıl öğretileceği konusunda uygulamalı araştırma 
yapmaksızın sınıftaki öğretimin gelişmesi imkânsızdır. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminin, nasıl geliştirilebileceği bir özel 
öğretim sorunudur. Bu sorunu incelerken Türk Dili ve Edebiyatı alanının 
lojik yapısı ve bu alandaki araştırmalar ile öğretim süreçleri arasında bir 
ilişki kurmak gerekir. Bu ilişkiyi şöyle belirlemek mümkündür. Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretiminde ne gibi tedbirler alalım ki okulun ye milli eğitimin 
amaçları gerçekleşebilsin. 

Başlangıçta bu sorunun cevabı aranmış ve bu noktadan gidilerek bu 
sorunla dinamik ilişki halinde bulunan, diğer sorunlar ele alınmıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretiminde amaçlara bakıldığında bu konuda 
ülke düzeyinde yapılan araştırmaya dayanarak Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretiminin, milli eğitimin amaçlarını ve kültür yönünden fonksiyonunu 
kısmen gerçekleştirebildiği anlaşılmaktadır. Bunun sebebini Türk Dili ve 
Edebiyatı öğretmenleri, edebiyat muhtevasının çağdaş olmayışı, kaynak 
yetersizliği, metod yetersizliği, dil sorunu, süre yetersizliği olarak 
belirlemişlerdir. Burada işaret edilmesi gereken önemli bir boşluk da 
programlardaki amaçlar ile konunun muhtevası arasında kurulması gereken 
ilişkidir. Türk Dili ve Edebiyatı dersini okutan öğretmenlerin büyük bir 
sorumluluk taşıdığı bilinmesi gereken bir gerçektir, özellikle sosyal yaşama 
ve belli davranış kurallarına uyma yeteneklerinin geliştirilmesinde edebiyat 
öğretmenlerinin rolü büyüktür. 

Başarılı bir edebiyat öğretiminin gençlerde, yönetim gücü, düşünme 
ve bilgi edinme kudreti, sosyal yaşama ve belli davranış kurallarına uyma 
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yeteneklerinin gelişmesinde bütün disiplinlerden daha fazla katkıda 
bulunduğu gözlenmektedir. Bu gelişmede alınacak yol, öğretim ve öğrenme 
süreçleriyle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle edebiyat öğretmenleri çocukların 
ve gençlerin sosyal gelişmelerinde en etkili araçları kullanmak 
sorumluluğuyla yükümlüdür. 

Sosyal yaşamın özünü oluşturan insan ilişkileri, tutumları, eylemleri 
incelendiğinde, bunların bazılarının olumlu, bazılarının olumsuz olduğu 
görülür, iste çocukta ve gençte bu olumsuz olanların olumlu yöne kanalize 
edilmesinde edebiyat bir araç olarak ele alınabilir. Zaten amaç, bu eylemler 
sırasında, çocuğa ve gence doğru, dürüst ve adil olmayı öğrenmektir. 

Edebiyat öğretmeni seçkin ve güçlü eserler yoluyla çocuğa yeni 
görüşler kazandırabilir. Edebiyat dersleri aracılığı ile çocuğun gerçekleri 
görüp anlamasına yardımcı olabilir. Çocuğa, eleştirmeksizin kabul ettiği 
idealleri ve sosyal kavramları, diğer gruplarınkiyle karşılaştırma olanaklarını 
verebilir. 

Gene Edebiyat öğretmenleri, ergenlik çağındaki bireyin, sosyal 
hayatın baskın koşullarına, uyum yapabilmesinde gerekli görüş açısını 
sağlayabilir. Birey her nekadar kendi kültürünün çerçevesi içinde kalıyorsa 
da edebiyat aracılığıyla daha özgür, bağımsız düşünmeyi öğrenir. 

Etkin bir Türk Dili ve Edebiyatı programında, sosyal gelişmeye 
yardım edecek bîr çok anlamlı amaçlar önerilebilir. 

Büyük Atatürk'ün "Ulusal Mutluluk" başlıklı metni bu görüşleri tam 
anlamıyla destekleyen güçlü bir örnektir. 

ULUSAL MUTLULUK 

Milletler gam ve keder bilmemelidir. Şeflerin vazifesi, hayatı neşe ve 
şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir. 

Vaktiyle kitaplar karıştırdım. Hayat hakkında filozofların ne 
dediklerini anlamak istedim. Bir kısmı her şeyi kara görüyordu. ‘Madem ki 
hiçiz ve sıfıra varacağız, dünyadaki muvakkat umur esnasında neşe ve 
saadete yer bulunamaz’ diyorlardı. 

Başka kitaplar okudum, bunları daha akıllı adamlar yazmışlardı. 

Diyorlardı ki: "Mademki sonu nasıl olsa sıfırdır, bari yaşadığımız 
müddetçe şen ve neşeli olalım". 

Ben kendi karakterim itibariyle ikinci hayat görüşünü tercih ediyorum, 
fakat şu kayıtlar içinde: 
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Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar 
mutsuzdurlar. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Her hangi bir 
şahısın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lâzım gelen şey, kendisi 
için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Makul bir adam, 
ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak 
gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakla bulunabilir. 

Bir insan böyle hareket ederken, “benden sonra gelecekler acaba böyle 
bir ruhla çalıştığımı fark edecekler mi?” diye bile düşünmemelidir. Hatta en 
mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek 
karakterde bulunanlardır. Herkesin kendine göre bir zevki var. Kimi bahçe 
ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam 
yetiştirmekten hoşlanır. 

Bahçesinde çiçek yetiştiren adanı çiçekten bir şey bekler mi? Adam 
yetiştiren adam da, çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak 
bu tarzda düşünen ve çalışan adamlardır ki, memleketlerine ve milletlerine 
ve bunların geleceğine faydalı olabilirler. Bir adam ki, memleketin ve 
milletin mutluluğunu düşünmekten ziyade kendini düşünür, o adamın 
kıymeti ikinci derecededir. Esas kıymeti kendine veren ve mensup olduğu 
millet ve memleketi ancak şahsiyeti ile ayakta gören adamlar, milletlerinin 
mutluluğuna hizmet etmiş sayılmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri 
düşünebilenler, milletlerini yaşatmak ve ilerletmek imkânlarına eriştirirler. 
Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir dalgınlıktır. 

Şimdiye kadar bahsettiğim noktalar ayrı ayrı toplumlara aittir. Fakat 
bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır ve olmakla 
meşguldürler. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve 
mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını 
düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün 
dünya milletlerinin mutluluğuna hizmet etmeğe elinden geldiği kadar 
çalışmalıdır. Bütün akıllı adamlar takdir ederler ki, bu yolda çalışmakla 
hiçbir şey kaybedilmez. Çünkü dünya milletlerinin mutluluğuna çalışmak, 
diğer bir yoldan kendi huzur ve mutluluğunu temine çalışmak demektir. 
Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, açıklık ve iyi geçim olmazsa, 
bir millet kendi kendisi iyin ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur. Onun 
için ben sevdiklerime şunu tavsiye ederim: 

Milletleri sevk ve idare eden adamlar, tabiî evvelâ ve evvelâ kendi 
milletinin varlığının ve mutluluğunun yaratıcısı olmak isterler, fakat aynı 
zamanda bütün milletler için aynı şeyi istemek lâzımdır. 
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Bütün dünya hâdiseleri bize bunu açıktan açığa ispat eder. En uzakta 
zannettiğimiz bir hâdisenin bize bir gün temas etmiyeceğini bilemeyiz. 

Bunun için insanlığın hepsini bir vücut ve bir milleti bunun bir organı 
saymak gerekir. Bir vücudun parmağıma ucundaki acıdan diğer bütün 
organlar etkilenir. 

O halde konuştuklarımızdan şu neticeyi çıkaracağım: Tabu olarak 
kendimiz için bütün lâzımgelen şeyleri düşüneceğiz ve gereğini yapacağız. 
Fakat bundan sonra bütün dünya ile alâkadar olacağız. 

Kısa bir misal: Ben askerim. Umumi harpte bir ordunun başında idim. 
Türkiye'de diğer ordular ve onların kumandanları vardı. Ben yalnız kendi 
ordumla değil, öteki ordularla da meşgul oluyordum. Bir gün Erzurum 
cephesindeki hareketlere ait bir mesele üzerinde durduğum sırada yaverim 
dedi ki: 

-Niçin size ait olmıyan meselelerle de uğraşıyorsunuz? 
Cevap verdim: 
-Ben bütün orduların vaziyetini iyice bilmezsem, kendi ordumu nasıl 

sevk ve idare edeceğimi tâyin edemem. 
Bu devlet ve milleti idare vaziyetinde bulunanların daima göz önünde 

de tutmaları lâzım gelen mesele budur” 1937 (Ulus Gazetesi, 20 III 1937). 

Günümüzün maddileşen dünyasında gençlerin bazen ideallerini 
yitirme tehlikesiyle karsı karşıyadır. Çünkü bunlar içinde bulundukları 
koşullardan, ideallerin sınırsız ufuklarına çıkamamakta ve bundan elde 
edilecek manevi hazzı duy anlamaktadırlar. Gene bunlar, idealleri uğruna 
canlarını seve seve verenlerin, bu idealist davranışlarını ve eylemlerini 
anlayamamaktadırlar. Oysa bunu anlamakla egoizm ve gururun doğurduğu 
anti sosyal eğilimler giderilebilir. Buna somut bir örnek olarak Namık 
Kemal'i verebiliriz. Edebiyatı amacına uygun bir araç olarak kullanan bu 
büyük vatan şairi: 

"Felek her türlü esbâb-ı cefasın toplasın gelsin 
Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten"  

Beytinde ifade ettiği gibi, bütün hayatını milletinin özgürlüğüne, 
mutluluğuna adamıştır. 

Ancak, Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi bu idealist yüce ruhlu 
sanatçılar toplum menfaatlerini, kendi kişisel menfaat ve kaygılarının çok 
üstünde tutmuşlardır. 
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Edebiyat öğretmenleri; çocuğa ve gence seçkin eserler yoluyla, körü 
körünce yargıya varma yerine, insan davranışlarını anlayışla 
karşılayabilmeyi öğretebilirler. İnsan davranışlarını iyi ya da kötü olarak 
nitelemek, sosyal yönden olgunlaşamamanın göstergesidir. Sürekli bir 
biçimde yayımlanan kovboy kitapları iyi, ya da kötü yargılarını sanki 
genelleştirmektedir. Buralardaki kahramanlar ya suçlu ya da faziletlidir. 
Yazar asla, suç derecesini, yanılgıyı, kahramanın amacını, çevre koşullarının 
baskılarını incelemez. Oysa sosyal değerlerin gelişmesine yönelen dengeli 
bir Türk Dili ve Edebiyatı programı, uyarımlarını, dersin kaynaklarına 
ininceye dek, bu davranışı etkileyen ya da değiştiren çevre koşullarını 
anlamada, yargıya değil, incelemeye giden bir yol izlenmesini ister. 

Bir edebiyat öğretmeni, hüküm vermekten çok, anlamanın, yargıdan 
daha önce gelmesi gerektiğini bilmelidir. Söz gelimi "Suç ve Ceza" gibi 
eserler, dehşet verici örnekler olarak değil, fakat kültürün sosyal ve 
ekonomik baskıları sonucu ortaya çıkan incelemeler olarak ele alınmalıdır. 

Dünya insanlarının mutluluk ve huzurunu isteme, dünya sulhuna 
katkıda bulunma gibi bir amaç ise daha geniş bir anlayışı kapsar. Bir insanın 
gelecek hakkında önsezide bulunması, başkalarıma soruman ve ıstıraplarıyla 
halhamur olması son derece önemlidir. 

Büyük Atatürk: "Dünyanın filân yerinde bir rahatsızlık olursa bana ne 
dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı aramızda olmuş gibi onunla 
alâkadar olmalıyız" demektedir. Yüzyıllar ötesine kuşaktan kuşağa geçerek 
gerçekliğini asla yitirmeyecek olan bu söz evrensel bir anlayışı içermektedir. 
İşte edebiyat öğretmenleri bu anlayıştan hareketle öğrencilerine Atatürk'ten 
örnek eserlerle insanlığa yardım fikrini verebilirler. Demokratik bir 
toplumda, çocukların ve gençlerin sağlıklı bir biçimde gelişmeleri için, 
doğruyu yanlıştan; gerçeği, sahteden ayırmaları gerekir. Bu gereği en iyi 
yerine getirecek meslek grubu edebiyat öğretmenleridir. 

BARIŞ ÖZLEMİ 

Geleceğin yüksek ufuklarından doğmaya başlayan güneş, asırlardan 
beri ıstırap çeken milletlerin talihidir. Bu talihin artık bir daha siyah 
bulutlara bürünmemesi, milletlerin ve onların önderlerinin dikkat ve 
fedakârlığına bağlıdır. 

1923 (Atatürk'ün S.D. II, S. 250-251) 

Biz, yaşama ve bağımsızlık için mücadele eden ve bu kanlı müca-
deleler manzarası karşısında bütün medeniyet dünyasının hissiz seyirci 
kaldığını görmekle içi kan ağlamış insanlarız. 
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1922 (Atatürk'ün S.D. II, S. 38) 

İnsanlığa yönelmiş fikîr hareketi ergeç muvaffak olacaktır. Bütün 
mazlum milletler zalimleri birgün yok edecek ve ortadan kaldıracaktır. O 
zaman dünya yüzünden zalim ve mazlum kelimeleri kalkacak, insanlık 
kendisine yakışan bir sosyal duruma erişecektir. 

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri, klâsik edebiyatın 
kahramanlarının manevi zenginliklerini gözler önüne sererek çağdaş 
edebiyatla bağlantı kurmalı ve öğrencilerinde geçmiş edebiyata karşı ilgi 
uyandırmalıdır. Söz gelimi: Orhan Veli'deki aşk ve yalnızlık temasıyla 
Fuzuli'dekini ya da Yunus Emre'dekini karşılaştırarak öğrencilerin görüş ve 
kavrayış ufuklarını genişletmeli, onlarda; sanata, kültüre ve insanın 
kafasıyla, ruhuyla yarattığı bu eserlere karşı sevgi ve saygı geliştirmelidir. 
Böylece bu inceleme ve karşılaştırmalarla bu eserlerin bugünkü hayatla 
ilişkileri belirlenirken öğrencilerin ilgileri sanatçıların düşünce, duygu, hayal 
gücü ve mantığına da çekilmelidir. 

Edebiyat öğretiminin estetikle sıkı bir ilişkisi vardır. Çünkü, 
sanatçının ahlaki idealleri edebiyata bir estetik ideal olarak girer. Bir sanat 
eseri, okurların duygularına ve güzellik anlayışına etki yaptığı ölçüde 
etkindir. Bir eserin estetik ve duygusal yönden değerlendirilmesiyle öğrenci 
deneyim kazanır. Yazar ne kadar gerçeğe sadık kalırsa, öğrenci, hayatın 
sorunlarını daha derinden anlar, duygusal ve estetik yönden etkilenir. İşte 
edebiyatın estetik yönü metinlerde kullanılan dile bağlıdır ve sözcükler, fikir 
duygu ve hayallerin sembolü olurlar.. Sözcükler, sesleri kadar anlamları 
dolayısıyla izlenimler yaratırlar. Bundan ötürü sözcüklerin duygusal ve 
bilgisel yönleri iyice incelenmelidir. 

Edebiyat öğretmenleri bu incelikleri öğrencilerine örnekler üzerinde 
gösterebilmelidir. Sözgelimi: Yahya Kemal'in "Mohaç Türküsü" şiirinde, 
şairin o dönemi yaşamışçasına okuyanı etkilemesi bu gerçeği doğrular. 

Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Atatürk'ün özellikle "Onuncu Yıl 
Nutku" yazılı bir anlatımda bulunması gereken ana düşünce, dil ve üslup 
öğelerini taşıması yönünden bir inceleme metni olarak öğrencilere 
verilebilir. 

Kuskusuz, yarının sorumluluğunu yüklenecek gençlerimizi Atatürkçü 
çizgide yetiştirmede Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine büyük 
sorumluluk düştüğü tartışılmaz bir gerçektir. 
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ATATÜRK VE EĞİTİM 
 

Ord. Prof. Dr. Enver Ziya KARAL∗ 

 

Eğitim sorunu insan için bir hayat sorunudur. İnsanoğlunun 
yeryüzündeki hayatı ile başlamış, günümüze kadar devam etmiştir. Bugün de 
devam etmektedir. Yarın da devam edecektir. Başka bir deyimle, kesin bir 
çözümü olmayan bir sorundur. Fakat var sanılarak her nesil, bir çözüm 
aramıştır. Ve aramağa devam edecektir. 

Eğitim hakkında iki teori kurulabilir. Bunlardan birisi dinseldir. Diğer 
de bilimseldir. Dinsel teoriye şu suretle girilebilir. Tanrı, Adem ile Havva’yı 
yarattıktan sonra onları cennete koymuş, bütün yemişlerden yiyebileceklerini 
söylemiş, fakat elmaya dokunmalarını yasak etmiştir. Ne var ki, yaratıklar 
neden elmaya dokunmayacaklarını sormamışlardır. Bu yasağa rağmen 
elmadan yediklerinden dolayı cennetten kovularak dünyaya 
gönderilmişlerdir. Bütün büyük dinlerin kabul ettiği bu yaradılış teorisine 
göre, insanın dünyada bulunmasının bir eğitim hatası olduğuna inanmak 
gerekecektir. Âdemoğulları dünyaya eğitimden yoksun gönderilince Tanrı, 
bu yoksunluğu gidermek için, aralarından peygamberler seçmiştir. 
Peygamberler, bu nedenle ilk eğitimciler veya öğretmenlerdir. Musa, İsa ve 
Muhammed birer öğretmendir. Tanrı’nın bu ve öteki dünya ile alakalı 
emirlerini insanlara bildirmişler ve hayatlarında nasıl davranacaklarını 
öğretmekle de onları eğitmişlerdir. Peygamberlerden sonra, bu görevi din 
adamları devam ettirmiştir. Böylece, yüzyıllarca sürmüş olan dinsel ve 
geleneksel eğitim sistemi meydana gelmiştir. 

Eğitimin ikinci teorisi bilimseldir. Buna göre insanları türeten tabiattır. 
İnsan tabiatın bir unsurudur. Tabiat insana duygu ve akıl vermiştir. Bu duygu 
ile insanı kendisine taptırmış, akıl ile de insana kendisi ile savaşmak ve hatta 
bazı hallerde, kendisine hakim olmak kudretini vermiştir. Bu açıklamaya 

                                                           
∗ DTCF emekli öğretim üyesi 
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göre hayat devamlı bir mücadeledir, eğitimde bu mücadelede başarıya 
ulaşmak aklın çalıştırılmasına bağlıdır. Bu çalışmanın da belirtisi 
düşüncedir. Şu halde “Mademki düşünüyorum, varım” düsturu hayatın hem 
şartı hem de amacıdır. 

Düşünce bu derece önem kazanınca, eğitimin en genel tarifi “doğru 
düşünmeyi öğretmektir” diyebiliriz. Şu da var ki, burada sözü edilen 
düşünmek, gelişi güzel düşünmek olmayıp aklın kanunlarına göre 
düşünmektir. 

Aklın kanunlarına göre düşünmesini bilmek ise hiç de kolay değildir. 
İşte bu güç işin hakkından gelmek eğitimin konusudur ve öğretmenin işidir. 
Cemiyet halinde yaşayan ve günden güne gelişen bir cemiyette yaşamağa 
mecbur olan bir insan için doğru düşünmek hayat şartıdır. Böyle bir 
cemiyette insanın iki varlığı vardır. Birincisi kişisel varlığıdır, ikincisi de 
birlikte yaşadığı toplum ile bir bütün teşkil eden toplumsal varlığıdır. Buna 
göre iki çeşit hayatı var demektir. Birincisi kişisel hayatı, ikincisi de sosyal 
hayatıdır. Bu iki hayat şeklinde iki çeşit hak ve ki çeşit ödev meydana 
gelmektedir: Kişisel hakkı ve ödevi, sosyal hakkı ve ödevidir. Bir insanın 
kişisel hakkı, yaşamak ve mutlu olmayı istemektir. Kişisel ödevi, hakkını 
öğrenip bilinmesi ve mutlu olmak için çalışmasıdır. Sosyal haklarına 
gelince: İçinde yaşamakta bulunduğu cemiyetten kişisel hakkının korunması 
ve mutlu olması için imkân sağlamasını istemektir. Sosyal ödevi de, 
kendisine tanıdığı hakkın cemiyetteki diğer kişiler için de tanınması ve 
onların da saadeti için imkân yaratmasıdır. 

İşte kişi ile cemiyet arasındaki bu dengeyi meydana getirmeğe çalışan 
eğitim ve öğrenimdir. Bu bakımdan öğretmen dinsel eğitim teorisi 
bakımından tanrısal bir görev yüklenmiştir. Bu görev Tanrı’nın, insan 
denilen maddi yaratığında, bir sosyal varlık yaratmakla onu ikmal etmektir. 
Bilimsel teori bakımından ise •tabiatın insana, yaradılışında kendisi ile 
mücadele etmek için vermiş olduğu aklı geliştirmektir. 

Her iki halde eğitimin niteliği akildir. Akli demekle eğitimin nakli bir 
esasa dayanamayacağını kabul etmiş oluyoruz. Nakil demek anlatmak ve 
taşımak demektir. Daha açık bir deyimle eğitimin esası, yerleşmiş bilgileri 
bir takım kitaplardan alarak, öğrenciye aktarmak ve belletmek değildir. 
Modern eğitim, öğrenciyi araştırma usullerine sahib kılmak ve bunlarla 
kendi kendisine bilgi imal etmek gücünü kazandırmaktır. Yalnız yerleşmiş 
bilgileri öğrenen ve onların dışında düşünmesini beceremeyen bir insan, bu 
bilgilerin kaynağı olan insanın esiridir. Öğrendiği araştırma usulleriyle bilgi 
edinen bir insan ile bilgiler kendisinin olacağı için özgür ve bağımsızdır; 



 161

Şimdi bu noktayı daha açık belirtelim: “…Kitap- ta olan ve kitapta 
olduğu için değerli sayılan birşey, bir defa söylendikten sonra unutulacak ise 
bunu hiç öğrenmemek daha iyidir’. Aksine kitapta olan ve öğrenmekle 
insanın hayatta karşı karşıya geleceği güçlükleri çözen bir bilgi öğrenilirse, 
bu faydalıdır ve zaruridir. 

O halde çocuklara babalarının istediklerine göre değil, kendi 
kabiliyetlerine göre eğitim verilmelidir. Bugünkü nesillere, dedelerimiz gibi 
hareket etmeği değil, devrimizin istediği, hatta devrimizin istikametinde 
daha ileri bir öğretim vermek lazımdır. İnsanın gözlerinin ensesinde değil de 
yüzünde olması, kulakların da başın sağında ve solunda bulunması sebepsiz 
değildir. Daima ileriye bakmak, daima sağdan ve soldan gelen seslere dikkat 
etmek ve görüp işittiğimiz üzerinde fasılasız düşünmek lazımdır. Yoksa 
gördüklerimiz üzerinde, başkalarının anlattığı görüşlere inanırsak bir 
farkımız yoktur. İşittiklerimizi, düşünmeden olduğu gibi kabul edersek, sağır 
olmamızı temenni etmek daha iyidir. Bugünün modern eğitim fikirlerine ve 
sistemine gelinmesi için yüzlerce yüzyıl geçmiştir. Bu yüzyıllar da idealist 
öğretmenlerin tutucu kuvvetlere karşı savaşlarıyla doludur. 

Din ile devlet eskiden birdi ve bir bütündü. Devlet başkanları, bir 
zamanlar tanrı kabul edilmiştir, tanrı olamıyacağı anlaşılmakla, tanrının oğlu 
kabul edilmişlerdir. Akıl bunu da reddetmeğe başlayınca, devlet başkanının, 
yalnız, tanrısal haklara sahib olduğu öne sürülmüştür. Tabii bu arada din 
adamlarının nüfuzu azalmakla beraber, büsbütün kaybolmamıştır. Nihayet 
Fransa ihtilali ile devletin tanrı haklarına değil, fakat insan haklarına 
dayandığı gerçeği meydana gelince, devletle din münasebetleri yeni bir 
kalıba dökülmüştür. Bu iki müessese arasında bir çeşit görünmez mukavele 
imzalanmıştır. Devlet, din adamlarını kendi çıkan için faydalı gördüğü 
nispette, onlara cemiyette yer vermiş, din adamları da, bu çıkarlardan 
memnun kaldıkları nispette, devleti desteklemiştir. 

Öğretmenler, din ve devlet münasebetlerini bu hale getirinceye kadar 
çok ezilmişler, çok zahmet çekmişler, çok kurban vermişlerdir. Antik 
devirlerde öğretmenler teşkilatlanmış bir mesleğe sahib değildirler... 
Olmayınca da üzerlerinde bir devlet kontrolü yoktu. Çoğu zaman fesatçı 
sayılan fikirleri sonraları cezalandırılırdı. Fakat öğretmenler, inandıkları 
gerçekler için ölüme metelik vermemişlerdir. Sokrates, Atina gençlerine 
zararlı fikirler öğretti diye mahkum edilmişti. Ölmekten kurtulması için 
yapılan teklifleri reddetmiş ve öldürülmüştür. Ne var ki, fikirleri ölmemiştir, 
hâlâ yaşamaktadır. Yaşamaktadır, çünkü başka öğretmenler, bu fikre sahib 
çıkıp onları öğretmişlerdir. 
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Orta çağda, öğrenim kilisenin tekelindedir. Kilisenin çizdiği sınırlar 
dışında fikir yaymağa kalkışanlar öldürülmüş veya cezalandırılmıştır. 
Rönesans devrinde bile kilisenin öğrenim üzerine baskısı kalkmış sayılmaz. 
Yakın çağ başlarından itibaren eğitim bir devlet hizmeti durumuna girmeğe 
başlamıştır. Öğretmen de bir memur gibi devletin istediği doğrultuda ve 
denetiminde görevini yerine getirmeğe başlamıştır. 

Yurdumuzda, Atatürk’e gelinceye kadar eğitim, çok güç ‘koşullar’ 
içinde gelişmeye çalıştı. Eğitim sisteminin başlıca örgütü olan medrese, 
XVI. yüzyılda başlayan genel çöküşüm yolunu tutmuş ve tamamen teolojik 
bir karakter alınıştı. Dinsel kitaplar dışında kalan ve yaşam ile bağıntısı 
bulunan bilimler kapı dışarı edilmişti. Bu durumda medresenin amacı, 
bireylerin erdemliliğini sağlamak, toplumun dertlerine deva aramak, devletin 
gücünü artırmayı sağlamak yerine, insanı ahirete hazırlamak olmuştu. 
Devlet, tüm örgütleriyle teolojik temellere dayandığı için, vakıflarla kurulan 
ve yönetilen medreseye yeni bir düzen vermek kudretine sahip 
bulunmuyordu. Çeşitli ihtiyaçları için sarayda kurulmuş olan ve medresenin 
tekeli dışında kalan Enderun okulundan yararlanmağa çalışmış ise de, XIX. 
yüzyılın başından bu yana, bu okulda çökmeğe başlamış ve ihtiyaçları 
karşılamaz duruma gelmişti. 

Bu nedenledir ki, Mahmut II devrinden itibaren, medrese bırakılarak 
batı usullerine göre, bir eğitim sisteminin kurulmasına girişilmiştir. İlkin 
askeri okullar, sonra genel eğitim okulları ve daha sonra da, karanlıkta 
parlayan ateş böcekleri kabilinden, meslek okulları açılmıştır. Ne var ki, 
bunlar sayı bakımından olduğu gibi pedagojik yöntemler bakımından da çok 
yetersiz bir düzeyde kalmıştır. Bundan başka, varlıklarını korumak için 
medreseden bazı aktarmalar yapmak zorunda kaldıklarından, tam anlamı ile 
çağdaş bir eğitim durumuna da gelememiştir. 

Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ve kalıntıları üzerinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması üzerine, tam anlaıniyle, ulusal bir 
karakter taşımayan Osmanlı eğitim zihniyeti ile sisteminin tasfiyesi zorunlu 
duruma gelmişti. 

Atatürk’e göre, ulusumuzun dünya ulusları arasındaki uygarlık 
yarışında geri kalmasının başlıca nedeni, izlenmiş olan öğretim ve eğitim 
siyaseti idi. Bu siyaset, geçmiş zamanların hurafeleri ve fikirleri ile 
ulusumuzun karakterini perdelemekte idi. Bu nedenle ve her şeyden önce, 
eğitim çağdaş ulusçuluk zihniyetini amaç tutan doğrultuya yönelmeli idi. 0 
eğitimin önemini Harp Akademisi öğrencisi iken kavramıştı. 
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Akademiden mezun olup ilk memuriyeti olan Suriye’de Vatan 
Cemiyetini kurduğunda bu cemiyetin eğitim bölümü başkanlığını üzerine 
almıştı. Bağımsızlık savaşı sırasında, savaştan sonra ne ile meşgul olmak 
istediği sorusuna, Milli Eğitim Bakanı olarak, milli irfanı yükseltmenin en 
büyük emeli olduğu cevabını vermiştir. 

Atatürk’e göre, hükümetin şekli ile eğitim arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Osmanlı imparatorluğu halkı dış siyaseti ile olduğu gibi eğitimi ile de 
çağdaş anlamda ulusal değildi. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi ona göre 
“Ulusaldır, tamamen maddidir ve gerçekçidir”. Hükümet, bu nitelikte olunca 
ulusal eğitimi de buna uygun olmalı idi. “Eğitim genç dimağlara, insanlığa 
saygıyı, ulusa yurt sevgisini, şerefi ve bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık 
tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için izlenmeğe en uygun olan en 
salim yolu belletir. Yurdu ve ulusu kurtarmağa çalışanların aynı zamanda 
mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer Mim olmaları gereklidir” der. 

Atatürk, eğitim hakkındaki düşüncelerini çeşitli demeçlerinde, Türk 
devriminin çeşitli aşamalariyle uyumluluk bakımından da ifade etmiştir. 
Özellikle bağımsızlık savaşı ile ilgili olarak, 1921 yılında “Bağımsızlık ve 
özgürlük benim karakterimdir” dediği gibi Cumhuriyetin duyurulmasından 
sonra da öğretmenlere verdiği bir demeçte “Hiç bir zaman hatırınızdan 
çıkmasın ki Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
ister” demiştir. Her dereceden eğitimin hayatta başarıyı sağlayacak biçimde, 
insanın hem kendisi için hem de toplum için yararlı olmasını istemesi de 
yurdumuzda egemen olmasını istediği çağdaş eğitim zihniyetinin temel 
ilkelerinden bir diğeri olmuştur. 

Atatürk, bilindiği gibi, yalnız, bu ve bu gibi, ilkeleri getirmekle 
kalmamış, ilkokuldan üniversiteye kadar, eğitim hayatımızı da bunlar 
üzerine kurmak istemiştir. 
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ATATÜRK VE SONRASI EĞİTİM 
 

Prof. Dr. Ziya BURSALIOĞLU 

 

1)  Atatürk ilkeleri nasıl algılanmalı ve uygulanmalıdır? 
2)  Atatürk ilkelerinin eğitim girişimi üzerinde dolaysız etkileri neler 

olmuştur ve olmalıdır? 
3)  Atatürk dönemi sonrasında, Atatürkçülük ve eğitimi niçin yeterince 

vurgulanmamış ve hatta savsaklanmıştır? 

l. Atatürk ilkelerinin algılanması ve uygulanmasında, bütünlük, 
tutarlılık ve süreklilik esastır. Bütünlük, bu ilkelerin toptan ve eşdeğer olarak 
benimsenmesi ve uygulanması için gereklidir. Cumhuriyetçilik ilkesini 
benimseyen vatandaş veya yönetici, yasalar çerçevesinde, özgür düşünceye 
hoşgörülü olacaktır. Milliyetçilik ilkesini savunanlar, halkçılık ilkesine sırt 
çevirmeyecektir. Devrimcilik ilkesini kabullenenler; tutucu değil, yenilikçi 
ve ilerici olma çabasını gösterecektir. Laiklik ilkesine gerçekten inanların 
ise, teokratik bir devlet özlemi göstermeyecektir. Diğer bir deyişle, bütünlük 
esas alındığında, öncelik veya indirim düşünülmeyecektir. 

Bu ilkeleri doğru algılayan, kişilerden, bunları davranışa çevirmeleri 
de beklenir. Bu davranışları göstermeyenlerde, bazı değer noksanları veya 
zayıflıkları bulunması olasıdır, çünkü kavramı davranışa çeviren güç 
değerdir. İşte bu aşamada, tutarlılık gerekmektedir. Gerçek Atatürkçülükte, 
kavram-sözlendirme-davranış farklılaşmaları görülmez. 

Atatürk ilkelerinin yaşaması ve güçlenmesi, bunların sürekli olarak 
izlenmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Ancak, bu ilkelerin belli dönemlerde 
ön plana konulduğu, fakat zamanla savsaklandığı da, hepimizce 
bilinmektedir. Çeşitli akımlar ve amaçlar yararına yorumlanıp kullanılması 
da, bunların sürekliliğini engellemektedir. 

2. Kemalist felsefenin Türk eğitimi üzerindeki etkilerini kısa bir 
bildirinin alt başlığında özetlemek kolay değildir. Ancak, bunlardan en 
çarpıcı bulunanları sergilemek fikir verici olacaktır. 
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Oluşumu ve gelişimi ile birlikte, Kemalist felsefe eğitim girişimi ve 
devrimini ön plana alınmıştır. Kısa bir süre sonra kavramlaştırılan ilkeleri, 
en çok eğitim kesiminde ve eğitimciler arasında etkili olmuştur. Atatürk, 
Cumhuriyet ile eğitim arasında vazgeçilmez köprüler kurmuştur. 
Cumhuriyetin korunma ve savunmasını gençliğin birinci görevi saymış, 
eğitimcilere de hür kuşaklar yetiştirme görevini vermiştir. Milliyetçilik 
ilkesi, eğitime millî nitelik kazandırmış; dil, duygu ve kültür birliğini 
gerçekleştirmiş; toplumun değişik öğelerinin bu boyutlar çerçevesinde 
bütünle sinesini sağlamıştır. Demokrasinin Türkçesi denebilecek olan 
halkçılık ilkesi, dilde yenileşmeyi başlatmış, azınlık eğitiminden kille 
eğitimine geçişi sağlanmış, eğitimi okulculuk anlayışının dışına çıkarmış, 
halk eğitimine ağırlık vermiş ve bunların sonucunda eğitim sistemi ile 
iletişim sistemini bütünleştirmiştir. Devletçilik ilkesi uyarınca, bölgesel 
kalkınma hedeflerine göre kurulan devlet işletmeleri, bürokratik eğitim 
merkezleri olarak etkin olmuş; çevre kalkınması ve sosyal eğitim merkezleri 
olarak da hizmet etmiştir. Yüksek öğretim kurumları da, programlarını bu 
işletmelerin insan gücü gereksinmelerine göre yenilemiştir. Kemalist 
eğitimin felsefi temelini laiklik, örgüt modelini de devletçilik ilkeleri 
oluşturmuştur. Laiklik ilkesi, dinin yalnız devletten değil, bilim ve sanattan 
da ayrı tutulmasını öngörmüştür. Cumhuriyetin laikleştirdiği eğitim sistemi, 
toplumsal yenileşmeyi hızlandırmıştır. Laiklik ilkesinin savunmasız kalması 
ile boşalan güçler; eğitim kurumlarını, eğitenleri ve eğitilenleri olumsuz 
biçimde etkilemeye başlamıştır. Bu tür etkiler, politik ve toplumsal 
bölünmelere de yol açmıştır. Devrimcilik ilkesi, diğer ilkelerin yayılması ve 
korunmasında; eğitim sürecinin gücünden, eğitim kurumlarının etki 
alanından, eğitimcilerin inançlı çabalarından yararlanılmasını sağlamıştır. 
Kemalist felsefenin öncüleri olarak hizmet eden bu dönemin eğitimcilerinin 
meslekî güçleri ve sosyal statüleri, Türk eğitim tarihinde hiç bir zaman bu 
kadar etkili ve yüksek olmamıştır. Atatürkçü felsefenin çok partili döneme 
girişimize kadar süren etkisi azalmaya ve ilkelerden kavram, yorum ve 
davranış sapmaları artmaya başlayınca, ilkelerin eğitime verdikleri destek ve 
eğitimcilere sağladığı moral ve düşmeye başlamıştır. Atatürk ilkelerinin 
eğitimciler arasında yeni bir motivasyon düzeyi yaratması, bu sapmalar ve 
farklılaşmaların azaltılması ve giderilmesiyle olanaklı görülmektedir. 

İkinci soruya ait yukarıdaki özetlemeden anlaşılacağı üzere, Atatürk 
ilkelerinin eğitim girişimini yönlendirmesi bekleniyorsa, geçmişteki 
uygulamalardan çekinmek değil, onları izlemek ve örneklemek gerekir. 

3- Atatürk dönemi ile ondan sonraki dönemler arasındaki eğitim farkı; 
lider, model ve personel farkıdır. Atatürk'ün eğitim, liderliğinde başarısı, 
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onun liderlik anatomisini incelemekle anlaşılabilir. Atatürk'ün eğitim 
liderliğini, onun yaratıcılığı, gerçekçiliği ve eylemciliği olarak üç boyutlu bir 
davranış yapısında çözümlemek aydınlatıcı olacaktır. Çünkü liderlikte 
önemli olan, lider kavramlarından çok, lider davranışlarıdır. 

Liderin yaratıcı görevlerinin basında gelen etkinlikler şunlardır: Yeni 
bir toplum yapısı yaratmak, bu yapıya yön vermek, bu yapının birliği ve 
kişiliğini etkilemek, bu yapıyı sürdürebilmek, bu yapının birliği ve kişiliğini 
etkilemek, toplumu başarıya-götürmek, toplumsal denge ve yeniliği 
bağdaştırabilmek, gerektiğinde toplum kalıpları dışına çıkabilmek. Atatürk, 
liderin topluma dönük bu yaratıcı ve yenileyici görevlerini, eğitim yoluyla 
yerine getirmiştir. 

Etkili liderlik, gerçeğe dönük liderliktir. Etkili lider, kendini ve 
izleyenlerini hatasız değerlendirir, grubun amaçları ile izleyenlerin 
gereksinmelerini dengeleştirir, ortamın sorunlarını göz önünde büyütmeden 
veya küçültmeden çözümlemek gerekeceğini bilir. Toplumsal sorunların 
çözümüne liderin katkıda bulunduğu davranışları, etkili liderliği örnekler. 
Atatürk'ün karatahta önünde başöğretmenlik yapışı, etkili liderliğine en 
güzel örneğidir. 

Atatürk'ün eylemci liderliği, bilimsel düşünce ve yöntemi, yönetim 
hiyerarşisine ve yönetici perspektifine yerleştirmiş olmasından 
kaynaklanmıştır. Lider, birçok demeçlerinde bilim yönelim eşleşmesini 
vurgulamıştır. Atatürk'ün eylemci liderliğinin göstergesi, her alanda 
çağdaşlaşma hedefidir. Fakat bu tür liderliğin en etkin iki örneğini, askerlik 
ve eğitim alanlarında vermiştir. Atatürk'ün eğitim, alanındaki eylemci 
liderliği, Kemalist felsefenin eğitim politikasını yurt düzeyinde plânlaması 
ve uygulaması ilkesinden esinlenmiştir. 

Eğitimin temel görevi, değişik açılardan sözlendirilerek 
tanımlanmıştır. Kuşkusuz bunların başında, devletin varlığının sürdürülmesi 
gelmektedir. Diğer yandan, eğitimde kalkınma bir liderlik sorunudur. 
Eğitimin temel görevi, devletin varlığını sürdürmek ise, bu görevin 
sorumluluğu da, önce devlet liderine düşmektedir. Demek ki, eğitimde çıkar 
yol, devlet liderliği ile eğitim liderliğinin aynı kişi üzerinde birleşmesidir. 
Atatürk eğitiminin başarısı da, böyle bir birleşimin sonucu olmuştur. 

Eğitimimiz deki model farkı ve sorununa gelince, Atatürk yeni bir 
kuşağa ortak değerler ve politik bilinç kazandırmanın tek yolunu, eğilim 
örgütleri ve kurumlarının birleştirilmesinde bulmuştur. Bu nedenle, dinsel 
eğitime dayalı, geleneksel eğitim kurumlarını kaldırmıştır. Toplumsal 
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bütünleşme, eğitimsel bütünleşme ile olanaklıdır. Aynı düzeydeki eğitim 
kurumlarının türleri arttıkça, özellik ve kapalılık derecelerinin de arttığı, 
evrensel bir neden-sonuç ilişkisi olagelmiştir. Böylece eğitim kurumlarının 
türleri arttıkça, ürünleri de farklılaşır. Halbuki, devleti güçlendirmenin yolu, 
vatandaşlarına kazandıracağı ortak değerleri ve davranışları artırmaktır. 

Devletin ve milletin bütünlüğünü gerçekleştirecek olan, eğitim 
sisteminin bütünlüğüdür. Sistem teorisinin temel ilkesi, amaç birliğidir. 1924 
yılında çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat" yani öğretimin bütünleştirilmesi yasası 
da, bu bilimsel gerçeğe dayalıdır. Atatürk diyor ki: İki parça halinde yaşayan 
milletler zayıftır. Öyle ise Atatürkçü eğitim, millî birlik ve beraberliği 
sağlayacak eğitimdir. 

Her dönemdeki gelişmişlik iddialarına rağmen, hâlâ çok geri kalmış 
bir kaç ülke düzeyinde bulunan beş yıllık ilköğretim ile verebildiğimiz 
vatandaşlık eğitiminden sonra, ortaöğretim kurumlarının aşırı çeşitlenme ve 
farklılaşması, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasını olanaksız duruma 
yaklaştırmış bulunmaktadır. 7., 8. ve 9. Millî Eğitim Şuralarının yapılması ve 
Milli Eğitim Temel Kanunu'nun çıkarılarak uygulamaya konması 
dönemlerinde Talim ve Terbiye Başkanlığı yapmış olan Sayın Zekâi 
Baloğlu, "Milli Eğitimimizde İrtica Sınırı", "Din Öğretiminde Patlama Var" 
ve "Öğretim Birliği İlkesine Dönmeliyiz" başlıklı makalelerinde; bugünkü 
eğitim modelimizdeki ikileşmeyi yetkili ve yeterli biçimde vurgulamış 
bulunmaktadır. 

Dönemler arası personel farkına gelince, büyük planların yaratıcıları 
liderler, uygulayıcıları ise yöneticilerdir. İnsanlık tarihinde, bu iki yeterliği 
birleştirenlerin sayısı çok azdır. Atatürk, koyduğu ilkeleri, planladığı 
yenilikleri; bunlara inanan bir yönetici takımı ile gerçekleştirmiştir. Bunun 
sonucunda, bürokrasi politik modernleşmenin hem amacı, hem de aracı 
olarak hizmet etti. Yeniliklerin gerçekleştirilmesinde bürokrasiye güvenen 
Atatürk, bürokratların eğitimine büyük önem verdi. Yenileşmenin bir amacı 
olarak öngörülen bürokrat, önce kendisi meslekî bir değişime uğradı. Sonra 
da, yenileşmenin bir aracı olarak, yeniliklerin yayılması ve korunmasına 
hizmet etti. Belirli eğitim kurumları, Türk bürokratlarının yetişmesinde 
Önemli bir rol oynadığından eğitim politik gelişmeyi hızlandırdı. Böylece, 
Atatürkçü eğitim, dönemindeki politik ve bürokratik sistemin ağırlıklı bir 
öğesini oluşturdu. Yani, Atatürkçü eğitimi, Atatürkçü bir personel grubu 
gerçekleştirmiş oldu. 
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Prof. Dr. Özer OZANKAYA∗ 

 

Giriş 

Toplumların gelişiminde demokratik içerikli yön verici, kimlik 
kazandırıcı, dayanışma ve uyum sağlayıcı, kendi gereksinimlerinden 
kaynaklanan çok yönlü ve kapsamlı bir düşünce dizgesine sahip olmanın 
yaşamsal bir değeri vardır. 

Türk toplumu, büyük kurtarıcısı ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
gerçek bir sanat başyapıtı değerindeki Cumhuriyet düzenine temel olan 
böyle kapsamlı, evrensel boyutlu, çağ açıcı düşünce dizgesine sahip 
bulunduğu için gerçekten talihlidir. Çünkü önderlik-ki, kalıcılığı düşünce 
içeriğine bağlıdır-, bir toplumsal kategori, doldurulması zorunlu bir 
toplumsal mevki olmakla birlikte, her toplum kendi gerçekleri ile çağın 
uygarlığının ulaşmış bulunduğu aşamanın bağdaştırılmasına dayalı, kendi 
bağrından çıkmış, böyle geniş kapsamlı, uzun soluklu, demokratik özde bir 
düşünce sistemine hiç de kolaylıkla kavuşamamaktadır. 

Türk toplumu açısından bugün temel sorun, Atatürk devrimleriyle 
kurumlaşmış bulunan ve Onun deyişiyle "varlığının ve geleceğinin tek 
temeli" olan bu düşünce sistemini bilinçli olarak kavramak ve eğitim 
kurumlarında yetişen yeni kuşaklara gerçek özüyle ve uyumlu bütünlüğü ile 
kavratıp benimsetmektir. 

Bu yolda toplumun başka hiçbir kurumu eğitim ve öğretim kurumları 
kadar etkin olamaz. Çünkü eğitim işi için uzmanlaşmış olan bu kurumların 
başta gelen özellikleri toplumun başka alanlarıyla ve kendi içlerinde eşgü-
dümlü olarak örgütlenmiş olmaları, konularını dizgesel (sistematik) bir 
biçimde işlemeleri ve toplumdaki değişik çıkar kesimleri arasında yan tutucu 
                                                           
∗ SBF Emekli öğretim üyesi 
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olmamalarıdır. Bu özellikleriyle eğitim kurumları bir bütün olarak 
toplumumuzun ortaklaşa gönencini en etkin biçimde güvenceye alıcı 
nitelikteki Atatürkçü düşünüşü toplumda egemen kılacak kurumların en 
başta gelenidir. Nitekim Türk Rönesansı diye nitelendirebileceğimiz Atatürk 
Devrimleri hareketi de, daha Kurtuluş Savaşı yıllarından başlayarak, çağdaş 
bir eğitimin gereklerini dile getirmeğe başlamıştır; savaştan sonra da en 
başta eğitim kurumlan ve öğretmen kadroları aracılığıyla kendisini 
yerleştirip yürütmeği başarmıştır. 

Atatürk Devrimleri tüm yönleriyle çağdaş, bağımsız, demokratik bir 
ulusal toplum oluşturma hareketidir. Bu amacın başka alanlardaki gerekleri 
gibi eğitim alanındaki gerekleri de evrensel değerde, kalıcı ilkelere 
ulaştırılmıştır; bu ilkelerin Türk somutunda gerçekleşme koşullan sürekli 
olarak araştırılıp yaratılmaya çalışılmıştır. Atatürk çağdaşlaşmanın bütüncü, 
dizgesel bir yaklaşımı zorunlu kıldığını çok iyi biliyordu. "Devrimleriniz 
içinde en önemlisi hangisidir"? sorusunu "Benim yaptığım işler biri öbürüne 
gerekli oları işlerdir" diyerek yanıtlamış ve ilerlemenin durmayan bir süreç 
olduğunun bilinciyle şunları eklemiştir. "... Hem siz bana yaptıklarımdan 
değil, yapacaklarımdan söz ediniz". 

Bugün de Atatürk'ün düşünce ve yaklaşımlarının yol gösterici, 
çevresinde dayanışma ve birlik sağlayıcı değeri bulunuyor ise, bu her alanda 
olduğu gibi eğitim alanında da içeriğiyle, örgütlenişi ile kapsamıyla, gelişmiş 
bir demokratik toplum olmanın tüm toplumbilimsel gereklerine uygun 
niteliklerde oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu özelliğinin çok açık bir 
biçimde kavranıp vurgulanması gerekir. Atatürk döneminde ilköğretimden 
yüksek öğretime, yaygın eğitime varıncaya değin eğitim ve öğretimin her 
basamağıyla ilgili yön verici ve örgütleyici ilkeler, geliştirilmiştir; bu arada 
çağın en ileri uzman düşünürlerinden yararlanılmaya çalışılmıştır. Bu yoldan 
bilimselliğin de gereği olarak kendi somut gerçeklerimize dayalı özgün 
sentezlere varmak ereği i!e yararlanılmıştır. Bunlar Atatürkçü düşünüş ve 
yaklaşımı geçerli kılan temel hususlardır. 

Denilebilir ki Cumhuriyet tarihimizde dahası Türk ulusunun tüm 
bilinen tarihinde çağdaş, demokratik, bağımsız bir ulusal toplum olmada 
eğitimin ilkeleri ve uygulamadaki gereklilikleri üzerinde bilinçli ve kapsamlı 
olarak düşünülüp davranıldığı tek dönem Atatürk Dönemi olmuştur. 

Bu incelemede özellikle iki alan üzerinde dikkati odaklaştırmayı 
yerinde görüyorum; 
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1- Atatürk'ün eğitim anlayışı; Atatürk ilkeleri içinde eğitime tanınan 
yer ve önem. 

2- Bu eğitim anlayışının ışığında çağdaş, demokratik, bağımsız bir 
ulusal toplum, hemen de en temelden başlanarak kurulmaya çalışılırken 
eğitim alanında saptanan ilkelerin uygulaması yönünde yapılan başlıca işler. 

Üçüncü bir bölümde de, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü 
dolayısıyla eğitim alanında neler yapılabileceği, hangi doğrultulara işlerlik 
kazandırılabileceği konusundaki görüşlerimi özetlemeğe çalışacağım. 

 
1. Atatürk'ün eğitim anlayışı 

Atatürk'ün toplumsal gelişmede eğitimin yeri konusunda çağın önünde 
giden, evrensel ölçüde kalıcı değerde görüşleri ve değerlendirmeleri vardır. 

"... en önemli, en temel nokta eğitim sorunudur. Eğitimdir ki bir ulusu 
ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum durumunda yaşatır; ya da bir 
ulusu tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır". 

"Efendiler, eğitim sözcüğü yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes 
kendince amaçlanan bir anlayışa gider. Ayrıntılara girilirse eğitimin 
hedefleri türlüleşir. Örneğin dinsel eğitim, ulusal eğitim, uluslararası 
eğitim... Bütün bu eğitimlerin hedefleri başka başkadır. Ben burada yalnız 
yeni Türk Cumhuriyeti'nin yeni kuşağa vereceği eğitimin ulusal eğitim 
olduğunu kesinlikle belirttikten sonra öbürleri üzerinde durmayacağım". 

"Ne yazık gerçek durum şudur ki yeryüzündeki üç yüz milyonu aşkın 
Müslüman yığınları şunun ya da bunun tutsaklık ve aşağılayıcılık zincirleri 
altındadır. Aldıkları manevi eğitim ve ahlak onlara bu tutsaklık zincirini 
kırabilecek insanlık niteliğini vermemiştir, veremiyor. Çünkü eğitimlerinin 
hedefi ulusal değildir". 

"Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı 
ile, hakkı ile, birliği ile çatışan tüm yabancı öğelerle mücadele gereği ve 
ulusal düşünceleri her şeyi bir yana bırakarak, her karşı düşünce önünde 
şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu telkin edilmelidir... Sürekli ve 
korkunç bir mücadele biçiminde beliren uluslararası yaşamın felsefesi, 
bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her ulus için bu nitelikleri şiddetle 
istetmektedir". 

"Efendiler ulusal eğitimin ne olduğunu bilmekte artık hiçbir türlü 
karışıklık kalmamalıdır. Bir de ulusal eğitim ilke olduktan sonra onun dilini, 
yöntemini, araçlarını da ulusal kılmak zorunluluğu tartışma götürmez. 
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Ulusal eğitim ile geliştirilip yükseltilmek istenen genç kafaları bir yandan da 
paslandırıcı, uyuşturucu düşsel nitelikteki gereksizliklerle doldurmaktan 
dikkatle kaçınmak gerekir". 

"...hükümetin en verimli, en önemli görevi eğitim işleridir. Bu işlerde 
başarılı olabilmek için öyle bir program izlemek zorundayız ki o program 
ulusumuzun bugünkü durumuyla, toplumsal yaşara gereksinimleriyle, 
çevrenin koşullarıyla ve çağın gerekleriyle tamamıyla orantılı ve uyumlu 
olsun..." 

"...bu ülkenin asıl sahibi ve toplumumuzun temel ögesi köylüdür. İşte 
bu köylüdür ki bugüne değin eğitim ışığından yoksun bırakılmıştır. Öyleyse... 
genel olarak bütün köylüye okumak, yazmak, ve yurdunu, ulusunu, dinini, 
dünyasını tanıtacak kadar coğrafya, tarih, din ve ahlak bilgileri vermek ve 
dört işlemi öğretmek eğitim programımızın ilk hedefidir". 

"Bir yanda kara bilgisizliği gidermeğe çalışırken bir yandan da ülke 
çocuklarını toplumsal ve ekonomik yaşamda fiili olarak etkin ve verimli 
kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek 
eğitim yöntemimizin temeli olmalıdır". 

"Uygar ve çağdaş bir toplumun bilim ve kültür yolunda bu kadarla 
yetinemeyeceği kuşku götürmez. Ulusumuzun dehasının gelişimi ve bu 
sayede layık olduğu uygarlık mevkiine çıkması doğaldır ki yüksek meslek 
adamlarım yetiştirmekle ve ulusal kültürümüzü yüceltmekle olanaklıdır". 

"Bu ilk ve son öğretim basamağı arasında ortaöğretimin de gerekliliği 
doğaldır. Orta öğretimin amacı ülkenin gereksindiği türlü hizmet ve sanat 
adamlarını yetiştirmek ve yüksek öğretime aday hazırlamaktır. Orta 
öğretimde de eğitim ve öğretim yönteminin uygulamalı ve işlemsel olması 
ilkesine uymak şarttır. Kadınlarımızın da aynı öğretim derecesinden geçerek 
yetişmelerine önem verilecektir". 

"İşte biz bu kongremizden (1. Maarif Kongresi, Temmuz 1921)... be-
lirttiğim yeni koşulları yerine getiren yeni bir sanat ve hüner yolu bulup 
ulusa göstermek ve o yolda yeni kuşağı yürütmek için kılavuz olmak gibi 
kutsal bir hizmet bekliyoruz". 

"... bir toplumun hastalığı ne olabilir? Ulusu ulus yapan, ilerletip 
aydınlatan güçler vardır; düşünce güçleri ve toplumsal güçler”. 

"Düşünceler anlamsız, mantıksız uydurmalarla dolu olursa, o 
düşünceler hastalıklıdır. Bunun gibi toplumsal yaşam akıl ve mantıktan 
yoksun, yararsız ve zararlı bir takım inançlar ve geleneklerle dolu olursa 
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kötürüm olur". "Ülkeyi, ulusu kurtarmak isteyenler için yurt sevgisi, iyi 
niyet, özveri en zorunlu olan niteliklerdendir... Ama bir toplumu çağın 
gereklerine göre ilerletebilmek için bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin 
yanında bilim ve teknik gereklidir". 

"Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en. doğru 
yol gösterici bilimdir, tekniktir. Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici 
aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, sapkınlıktır. Yalnız, bilimin ve tekniğin 
yaşadığımız her dakikadaki aşamalarının evrimini kavramak ve ilerlemele-
rini zamanla izlemek şarttır." 

"Öğretmenler 

Cumhuriyet, düşünce, bilim, teknik, beden bakımlarından güçlü ve 
yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yeteneklerde 
yetiştirmek sizin elinizdedir". 

"Erkek ve kız çocuklarımızın aynı yoldan bütün öğrenim derecelerin-
deki öğretim ve eğitimlerinin işlemsel olması önemlidir. Ülke çocukları, her 
öğrenim derecesinde, ekonomik yaşamda etkin, verimli ve başarılı olacak 
biçimde donatılmalıdır. Ulusal ahlakımız uygar ilkelerle ve özgür 
düşüncelerle beslenip güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir, özellikle 
dikkatinizi çekerim: korkutma temeline dayalı ahlak, bir erdem olmadıktan 
başka güvenilebilir de değildir". 

Atatürk'ün eğitimdeki ulusal ülküsü, Onuncu yıl söylevinde belirttiği 
üzere şudur: "Ulusumuzun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, 
doğuştan zekâsını, bilime bağlılığım, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik 
duygusunu durmadan ve her türlü araç ve önlemlerle besleyip geliştirmek 
ulusal ülkümüzdür". "Öte yandan Atatürk UNESCO'nun da öncülüğünü 
yapacak bir biçimde ve "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin 
uygulamadaki güvencesi olmak üzere eğitime dünya barışı için de temel 
görev tanımıştır ve bunu Cumhuriyetin eğitim kurumlarının ayırt edici, 
seçkin bir özelliği yapmıştır. "Eğer sürekli barış isteniyorsa, insan 
yığınlarının durumlarını iyileştirecek uluslararası önlemler alınmalıdır. 
İnsanlığın tümünün gönenci açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya 
yurttaşları çekememezlik, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde 
eğitilmelidir". Bu yıl UNESCO Atatürk'ü tüm dünyada anarken O'nu şöyle 
niteliyor: 

"- Uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş, 
gelecek kuşaklar için örnek olacak, 

- Eğitim, bilim ve kültür alanlarında olağanüstü bir devrimci. " 
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Büyük Atatürk'ün eğitim alanında da vasiyeti değerini taşıyan 
düşünceleri, 1937 yılında yapmış olduğu Meclis açış konuşmasında yer alır. 
Bu konuşmada eğitim konusunda söyledikleri özeti de şunlardır: 

- Okuyup yazma bilmeyen tek yurttaş bırakılmamalıdır; 

- Kalkınma savaşının gerektirdiği teknik iş gücü yetiştirilmelidir; 

Yurt sorunlarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, kuşaktan kuşağa 
yaşatacak birey ve kurumlar yaratılmalıdır. 

Görüldüğü gibi Atatürk'ün eğitim konusundaki düşünceleri, bireyin, 
ulusal toplumun ve uluslararası ilişkilerin barış ve gönenç içinde gelişmesi 
için demokratik bir eğitimin yapması gereken katkıları son derece özlü, 
kapsamlı ve dengeli bir biçimde kavrayan, sistemleşmiş düşüncelerdir. 

 
II- Atatürk Devrimlerinin eğitim alanındaki uygulamaları: 

Çağdaş eğitim ilke ve kurumlarının getirilmesi: 

Atatürk'ün bu düşünce ve yönetim önderliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
çağdaş toplumun gereklerinden biri olmak üzere çağdışı kalmış eğitim 
yapısını tümüyle yıkmıştır; yerine ilerici bir eğitimin ilkelerini koymuş, 
yapışım kurmaya geçmiştir. 

Bu yoldaki büyük atılımları özetle şöylece sıralayabiliriz: 

1- Laik eğitim ve eğitim birliği ilkeleri getirilmiştir. 

2- Şer'iye ve Evkaf Vekâletleri ile bunlara bağlı olan Sıbyan okulları, 
medreseler, tarikat, tekke ve zaviyeler kaldırılmıştır. 

3- Yazı ve dil devrimleri ile Türkçe güzel yazın, bilim ve yönetim dili 
olmuştur; halk-dili aydın-dili, ayrılıkları kalkınıştır. Türk dili yabancı dillere 
bağımlılıktan kurtarılmış, arınarak zengin bir ekin, sanat, bilim ve eğitim dili 
olmuştur. Düşünce üzerindeki dogmatik baskıların kalkması da böylece 
kolaylaşmıştır. Bilimsel düşünüşün yüceltilmesi, ulusal sanata kaynak olarak 
halk edebiyatının alınması birbirine bağlı olarak gerçekleşen ilerici 
atılımlardır. 

Tarih devrimiyle de Türk ulusal bilinci pekiştirilmiştir: Türk ulusunun 
en azından 1500 yıldan beri insanlık kültürüne ve uygarlığa katkıları 
bulunduğu, komşu uluslarla da tarihten gelen akrabalıkları olduğu ortaya 
konmuştur. 
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4- Kadın hakları Türk Medeni yasası, eğitim ve seçim... yasalarıyla 
tanınıp güvenceye alınmıştır. 

5- Yepyeni ölçü ve ilkelerle çalışacak çağdaş bir Eğitim Bakanlığı 
kurulmuş ve her düzeyde çağdaş okullar örgütlendirilmiş ve yurt yüzeyinde 
açılmıştır. 

Bu cümleden olarak: 

a) Temmuz 1921 Tarihinde Ankara'da I. Eğitim Kurultayı (Maarif 
Kongresi) toplanmış; 1923 İzmir İktisat Kongresinde eğitim sorunları 
üzerinde özenle durulmuştur. 

b) Atatürk döneminde Milli Eğitimin başına ve yüksek yönetim 
yerlerine eğitim mesleğinin en nitelikli, Atatürk devrimlerini kavrayıp 
inançla benimsemiş kişileri getirilmiştir: Mustafa Necati, Reşit Galip, Saffet 
Arıkan, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Atuf Kansu, Kâzım 
Nami Duru, İsmail Hakkı Tonguç, Rüştü Uzel, Cevat Dursunoğlu.... 

c) Eğitim alanında uluslararası düzeyde ün yapmış büyük uzman ve 
düşünürler (John Dewey, Karschensteiner...) Türkiye'ye çağrılarak görüş ve 
önerileri alınmış, bu görüşlerden Türk yetkililerinin yurt koşulları ışığında 
sentezlere varmaları için yararlanılmıştır. 

c) Erkek ve kız öğrencilerin karma eğitimi gibi çağdaş eğitim ilkeleri 
benimsenip uygulanmış, her iki cinse okulda ve okul dışında tüm toplum 
yasanımda eşit yasal haklar tanınmıştır. 

d) Eğitim kurumlan ve öğretmenler üzerinde eşrafın il genel 
Meclisleri yoluyla var olan etki ve denetimleri kaldırılmak için eğitim 
giderleri merkezi devlet gelirleriyle karşılanmış, eğitimin demokratikleşmesi 
bu yönden de sağlanmıştır. 

e) Öğretmen yetiştirme konusuna büyük önem verilmiş, öğretmenlerin 
ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığına büyük özen gösterilmiştir. 

f) Gerek öğretmenlerin, gerekse genellikle öğrencilerin yetişmesinde 
teorik öğretimin uygulama ve araştırmayla birlikte gitmesi gibi çağdaş bir 
eğitim ilkesi başta Atatürk'ün kendisi olmak üzere o dönemin eğitim 
yetkililerince büyük önem verilen bir ilke olmuştur. 

g) Okul ders programları çağdaş ölçülere göre, pilot araştırmalar, öğ-
renci değerlendirmeleri... gibi ölçme yollarına başvurularak yeni baştan 
düzenlenmiş, ders kitapları da aynı yollardan hazırlatılmıştır. Bunlardan 
özellikle Tarik ve Medeni Bilgiler ders kitapları üzerinde çağdaş, 
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demokratik, ulusal toplumun kendini tanımlayışı, kurumları, hak, ödev, 
sorumluluk ölçüleri gibi önemli konulan ilgilendirmesi bakımından özenle 
durulmuştur. Medeni Bilgiler kitabının doğrudan doğruya büyük önder 
Atatürk'ün yapmış olduğu bilinmektedir. Ortaokullar ve liseler için 
hazırlatılan tarih ders kitapları da Atatürk'ün büyük katkısı ile ve yine O'nun 
dilimize çevirttiği Dünya Tarihi temel alınarak yazılmış kitaplardır 

ğ) Sanat ve meslek eğitimi örgütlendirilip geliştirilmiştir. Özellikle 
Köylü nüfusu sanat ve mesleğe yöneltici eğitim kurumlan olan (Köy 
Enstitüleri) gelişmenin gereklerine uygun bir yaklaşımdı. 

h) Yetişkin eğitimi alanında Millet Mektepleri okur-yazarlığı 
yaygınlaştırılmış, yurttaşlara sağlık bilgileri, hesap bilgileri kazandırmağa 
yönelmiş; Halkevleri yurt yüzeyinde pek çok yerlerde halkı bir araya 
getirmek, gençliği yükseltmek, bilim, sanat, ekin çalışmalarım yoğunlaştırıp 
yaygınlaştırmak amaçlarıyla örgütlendirilmiş; yine yetişkin eğitimi alanında 
ordunun okuryazarlıktan sanat öğretimine değin çok yönlü büyük katkıları 
gerçekleşmiştir. 

ı) Üniversite reformu ile bir yandan Atatürk devrimlerinin çağdaş, 
demokratik bir ulusal toplum kurucu ve geliştirici atılımlarına özgün katkılar 
getirecek, bir yandan da bilimsel düşünceyi ülke yüzeyinde yaygınlaştıracak 
yüksek bilim ve öğretim kurumları gerçekleştirilmeye koyulunmuştur. 

Bütün bu girişim ve yaklaşımlar, çağdaşlaşma, ulusal bağımsızlık ve 
demokratik toplumsal-ekonomik-ekinsel gelişme bakımından Atatürk'ün 
eğitim anlayışının kalıcı değerini açıkça ortaya koymaktadır. 

 
III- Atatürk Yılında Türk eğitimi için öneriler 

İncelemenin başında da özellikle belirtmeğe çalıştığım bir görüşümü 
birkez daha vurgulamayı yerinde görüyorum: bir toplumun demokratik 
gelişimini barış ve uyum içinde, sürekli olarak gerçekleştirebilmesi için 
demokratik düşünce önderliğinin yadsınmaz önemli bir yeri vardır. 
Toplumun, bütün iç çelişkilerine karşın bir ortak kimlik bilinci ve özdenetim 
(self-disiplin) eğitimi geliştirmesi, demokratik gelişim yönünde zorunlu olan 
bu dayanışmayı gerçekleştirmesi ancak böyle bir düşünce ve eylem önderliği 
ile olanaklıdır. Önderin deha düzeyinde olması bu bakımdan eşsiz değerde 
bir şanstır. 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk toplumunda demokratik 
dayanışmanın ekseni durumundaki yerini, istikrar içinde gelişme ve 
çağdaşlaşma sağlayıcı yerini doğumunun 100. yıldönümünü kutlarken, 
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gerçek özüne ve uyumlu bütünlüğüne sadık kalarak vurgulamak büyük önem 
taşımaktadır. 

Bu amaçla, Atatürk yılı dolayısıyla eğitim alanında da başlatılıp 
gelecek yıllarda etkin biçimde sürdürülecek birçok Önemli hizmetin 
yapılabileceği açıktır. Bunlar arasında, büyük önderin eğitim alanında 
vasiyeti değerindeki istekleriyle de uygunluk açısından bana öncelikli 
görünenlerini şöylece belirtebilirim: 

1- 1981 yılı Türk toplumunda okuma yazmadan yoksunluğun kökünü 
kısa zamanda kazıyacak bir temel eğitim seferberliğinin etkin olarak 
başlatıldığı yıl olmalıdır. Hızla çoğalan ve durmadan kentlere akan kırsal 
nüfusa meslek ve sanat kazandırıcı, tarımda iş gücünün ve toprağın 
verimliliğini artırıcı bir eğitim sağlanmalıdır. 

2- Laik eğitim ve eğitim birliği ilkelerine uygulamada gereken etkinlik 
sağlanmalıdır. Kur'an kursları ve dinsel öğretim-eğitim yapan kuruluşlar bu 
açıdan denetlenmelidir. Din konusunda Atatürk'ün gösterdiği hedef şudur: 

İnsanlıkta dine ilişkin duygular bilim ve fennin ışıklarıyla dupduru 
olup yücelmelidir. (Bu olmadıkça) din oyunu aktörlerine her yerde 
rastlanacaktır. 

3- Öğretmen yetiştirme konusuna büyük önem verilmeli, öğretmenlik 
toplumda değer verilen, üstün yetenekleri kendine çekebilen koşullarla 
donanmış bir meslek konumuna yükseltilmelidir. 

4- Her basamaktaki öğretim ve eğitim kurumları ekonomik ve ekinsel 
gelişmenin gerekleriyle eşgüdümlü olarak düzenlenip işletilmeli, özellikle 
meslek ve sanat öğretimine gerekli ağırlık verilmelidir. 

5- İster toplum ve insanbilimleri, ister teknik ve doğa bilimleri 
alanında eğitim yapsın, bütün öğretim ve eğitim kurumlarında Atatürkçü 
dünya, toplum ve insan anlayışı tüm Türk insanlarına özüne ve dengeli 
bütünlüğüne uygun biçimde öğretilmeli, kavratılmalıdır. Demokrasi eğitimi 
en etkili olarak böyle sağlanabilir. Bu amaçla her gencin hiç olmazsa 
Nutuk'u anlayarak okuması sağlanmalıdır. 

6- Halkevleri büyük Atatürk’ün amaçladığı öz, kapsam ve biçimde 
ekin, sanat ve yetişkin eğitimi kuruluşları olacak yönde geliştirilmelidir. 

7- Atatürk döneminde Milli Eğitim Bakanlığınca Türk diline 
kazandırılmaya başlanan dünya klasiklerinin Atatürk yılı dolayısıyla yeni 
basımları yapılmalıdır; evrensel demokrasi değerlerini işleyen, dengeli, 
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bilimselliğe dayalı bu yayınların geniş yığınlara ulaşması sağlanmalıdır. 
Bunun, her türlü diktayı olanaksız kılacak ulusal motifli, demokratik 
nitelikli, insanlık değerleriyle yüklü, uluslararası düzeyde saygın bir "aydın 
kamuoyu" oluşumuna etkili bir katkısı olacaktır. 

Bütün bu amaçlar için eğitim ve öğretim kurumlarının yanında başta 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının 
eş güdümlü politikalar oluşturup uygulamalarının önemi açıktır. 

1981 yılında, bir Türk Rönesansı olan Atatürk ilkelerinin çevresinde 
toplumumuzun demokratik bir ulusal dayanışma bilinci içinde çağdaş 
uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak üzere şahlanması dileğimizdir. 
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ATATÜRK'ÜN İŞLEVSEL EĞİTİM ANLAYIŞI 
 

Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN∗ 

 

Atatürk, devletin geleceğini, ulusun yaşama düzeyini millî eğitime 
bağlı gördüğünden, kurtuluş savaşının daha ilk anlarından itibaren milli 
eğitim sorunlarına eğilmiştir. 

Düşman ordularının Anadolu'dan çıkarılmasından sonra bazı kimseler, 
eski yaşam şeklinin ve geleneklerinin aynen devam ederek yaşama 
standartlarının yükseleceğine inanıyorlardı. Atatürk böyle bir görüşü 
sakıncalı görüyordu. Ulusun kurtuluş savaşında kazanmış olduğu heyecanı 
devam ettirmek ve değerini yitirmiş yaşam biçimi ile savaşmak gerektiğine 
inanıyordu. Atatürk böyle bir savaşın heyecanını o kadar kuvvetli duyuyordu 
ki, "vatanı kurtardınız şimdi ne yapacaksınız" sorusuna "Millî Eğitim Bakanı 
olarak çalışmak en büyük amacımdır" demiştir. Atatürk Millî Eğitim Bakanı 
olmamasına rağmen, milli eğitim sorunları ile sürekli olarak yakından 
ilgilenmiştir.  

Atatürk Türk mim eğitiminin ana politikasının şekillenmesinde ve 
yönlendirilmesinde gerek çeşitli zamanlarda yaptığı konuşmalarla ve gerekse 
millî eğitim ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları yakından izlemesinin 
sonucu olarak, etkili olmuştur. 

Bu dokümanda önce Atatürk döneminde uygulanan ana politika 
incelenmekte ve daha sonra Atatürk'ten sonra yapılan uygulamalarla Atatürk 
döneminin eğitim politikası karşılaştırılmakta ve bugün için yararlı 
olabilecek bazı sonuçlara gidilmektedir. 

Atatürk Döneminde Millî Eğitim Politikası ve Uygulaması 

Cumhuriyete kadar halkın eğitim ihtiyacını karşılayan medreselerde 
ve yerel düzeydeki okullarda eğitim tamamen dinî temele dayalı idi. 
                                                           
∗Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Bugünkü eğitimin temeli olan gözlem, inceleme ve araştırmaya hiç önem 
verilmemişti. Eğitim, bireylerin günlük yaşamdaki sorunlarını çözmeye 
yönelik değildi. 

Atatürk, ilk önce eğitim sistemini bugün yaşadığımız dünyadaki 
sorunların çözümüne yöneltti. Türk eğitim sistemine laik, dünyevî ve genel 
anlamda işlevsel bir nitelik kazandırmak başlıca amaç olmuştur. Atatürk, 
Ekim 1922 de Bursa'da kabul ettiği İstanbul öğretmenlerine "Okulun Türk 
toplumunun kalkınmasında göreceği işi" belirtirken eğitim sistemine 
verilecek yönü şu şekilde özetlemiştir. "Ulusu kurtarmak için iyi niyet 
önemlidir. Fakat hastalığı iyileştirmek için bu özellik yeterli değildir. Bu 
özelliğin yanında ilim ve fen gerekir. İlim ve fen ise okulda öğrenilebilir." 
Okul deyince Atatürk, medresenin dışındaki okulu anlıyordu. Okul Mahmut 
II döneminden beri vardı. Bu eğitimden yararlanan il ve ilçelerin sayısı çok 
sınırlı idi. Köylü büyük oranda unutulmuştu. Atatürk 1922 de söylediği bir 
nutukta köylüyü okutmanın millî eğitim politikası için temel ilke olarak 
benimsenmesini istemiştir. 

Atatürk, ortaya koyduğu bu görüşler ile eğitimin laik bir temele 
dayalı, gözlem ve deneye yer veren bir eğitim olacağını ve geniş kitlelerin bu 
eğitimden yararlanmalarını öngörmüştür. 

Atatürk eğitimi laik temele dayandırdıktan sonra, eğitimin deneysel ve 
uygulamalı olması gerektiğini vurgulamıştır. Kuram ve uygulama arasında 
asırlarca süren bir ikilemi bütünleştirmeyi amaçlamıştır. Klasik eğitimde 
kuram ve uygulama birbirinin karşıtı olarak düşünülmüş ve kuramın 
uygulamadan üstün okluğu savunulmuştur. 

Atatürk çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalarla uygulamalı eğitimin 
önemini belirtmiştir. Atatürk eğitime ilişkin şu görüşlere yer vermiştir: 

Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla süs, 
bir zorbalık aracı yahut bir uygarlık zevkinden çok maddi hayatta başarılı 
olmayı sağlayan ameli ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir. 

Memleket evladını sosyal ve ekonomik hayatta etken kılabilmek için 
gerekli olan temel bilgileri uygulamalı bir yöntemle vermek, millî 
eğitimimizin esasını teşkil etmektedir. 

Ortaöğretimde dahi eğitim ve öğretim yönteminin uygulamalı 
olmasına dikkat edilmelidir. Atatürk 1922–1925 yılları arasında İzmir'e 
gidişinde üç defa İzmir Sanayi Mektebini (Mithatpaşa Endüstri Meslek 
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Lisesini) ziyaret ederek uygulamalı eğitime verdiği önemi belirtmiştir. Bu 
ziyaretlerinin birinde Atatürk okul defterine şunları yazmıştır: 

“Vasıl olmaya mecbur bulunduğumuz seviyeye bugünkü kadar uzak 
kalışımızın sebeplerinden biri, sanata ve sanatkârlığa layık olduğu derecede 
ehemmiyet verilmemiş olmasıdır”. 

Atatürk dönemindeki uygulamalar ve yazılı belgeler incelendiğinde 
eğitimin işlevselliği üzerinde önemle durulduğu görülmektedir, örneğin; 
1926 yılında hazırlanan "Maarif Teşkilatı Hakkında Layiha" da aşağıdaki 
görüşlerin yer aldığı görülmektedir. Bu görüşlerin bugün de canlılığını 
koruduğu dikkati çekmektedir. 

Okul ile hayat arasında Çin Setti’nin kaldırılması, 
Tarımsal çevrelerde çiftlik okulların kurulması, 
Ders konularının çevreden alınması, 
Memleketin hakiki bir hayat ve iş okuluna ihtiyacı bulunduğu, 
Okulun sosyal hayatta aydınlatıcı bir merkez olması, 
Eğitim sisteminin kökten bir reforma tabi tutulması, 
Okullarda soyut insanın yetiştirildiği, 
Doğa ile çocuk arasında kara kitap bulunduğu, 
Tek okul sisteminin kurulması, 
Üretici bir eğitime önem verilmesi gerektiği, 
Okul hayatının çevrenin ekonomik şartlarına göre düzenlenmesi, 
Her bölgede o bölge ekonomisinin özelliğine göre sanat okulları 

açılması. 
Genel ve teknik öğretimin birbirinden ayrılamayacağı. 

Atatürk dönemindeki eğitim sisteminin diğer bir özelliği de yerel 
ihtiyaçlara duyarlı olmasıdır. Eğitim ile sanayi, tarım ve diğer kesimler 
arasında bilgi alış veriş yollarının açık tutulmasıdır. 3 Nisan 1926 tarihinde 
789 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre 'Talim ve Terbiye Dairesi" 
ile eğitim hizmetlerinin taşra teşkilatında yer alan “Maarif Eminlikleri” 
kurulmuştur. 

Hazırlanan bir yönetmelikle Türkiye'nin Millî Eğitim örgütü bir kaç 
ilden oluşan bölgelere ayrılmış ve her bölgede bulunan Maarif 
Eminliklerinin, Millî Eğitim Bakanlığının temsilcisi ve bölgedeki en yüksek 
organı olduğu belirtilmiştir. 
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Eminliklerin kurulması iki önemli kavrama yer verildiğini 
göstermektedir;  

1.Yerel ihtiyaçların eğitime yansıması.  
2. Eğitimin bürokrasiden bağımsız hale getirilmesi. 

Atatürk döneminde eğitim sistemi ile diğer kesimler arasındaki 
ilişkiler ve ortak çalışmalar çok ileri bir düzeye ulaşmıştır. Buna bir örnek 
olarak meslekî ve teknik eğitimin geliştirilmesine ilişkin bakanlıklar arası 
çalışmalar verilebilir. Ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı öngören 
programların uygulanması ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan teknik personelin 
yetiştirilmesini bir esasa bağlamak üzere 1934 yılında Millî Eğitim, Millî 
Savunma, Tarım, Bayındırlık ve İşletme Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan 
bir komisyon kurulmuştur. Meslekî ve teknik eğitimin temel yapısını 
oluşturan bu çalışmalar, ilgili tarafların ortak çabalan ile yürütülmüştür. 

Atatürk dönemindeki eğitim politikası saptanırken ve uygulamalar 
yönlendirilirken çeşitli dönemlerde eğitim sistemini yönlendiren iskolastizm, 
hümanizm, realizm, pragmatizm vb. doktrinlerin hiçbirine bağlı kalınmadığı 
ve çeşitli görüşlerden yararlanarak Türkiye'deki sorunları çözecek şekilde bir 
senteze gidildiği görülmektedir. Atatürk bunu şu şekilde açıklamıştır: 

"Biz ilhamımızı gökten değil doğrudan doğruya yaşadığımız hayattan 
almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde bulunduğumuz yurt, 
bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin binbir cefa ve 
ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir. 

Türkiye gerçeklerini dikkate alarak ortaya çıkan sorunların 
çözümünde, ülke ihtiyaçlarına dönük yöntemlerin geliştirildiğine ilişkin 
olarak okuma-yazma ve köy enstitüleri hareketi Atatürk dönemindeki 
eğitimin işlevselliğine ait en somut girişimdir. Burada uygulanan yöntem ve 
zamanın olanakları içinde hazırlanan araçlar örnek olay niteliğindedir. 

Atatürk döneminde eğitimin işlevsel bir niteliğe kavuşması için 
girişilen en büyük adımlardan biri, köy enstitüleri hareketidir. Bu hareket, 
Türkiye'nin karşılaştığı eğitim sorunlarına çözüm aramaya yönelik olup 
Atatürk döneminde eğitime ilişkin görüşlerin bir sentezinin ürünüdür. 

 
Atatürk Sonrası Dönemde Eğitini Anlayışı 

1940'larda yapılan tartışmalar ve uygulamalar incelendiğinde o 
dönemdeki aydınların Batının geçirdiği belirli doktrinlere bağlanmaya 
başladıklarım göstermektedir. Atatürk'ün sağlığında çeşitli görüşlerin sentezi 
yapılıp Türkiye koşullarına uygun çözüm yollan arandığı halde, Atatürk 
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sonrası dönemde bu sentezin sürdürülmediği izlenmektedir. Nasıl, Batı 
uygarlığı rönesansla beraber hümanizm, naturalizm, realizm, pragmatizm vb. 
aşamalardan geçerek bugünkü düzeye ulaştı ise, Türkiye'nin de aynı 
aşamalardan geçmesi görüşü ön plana çıkmıştır. 

Birinci Millî Eğitim Şûrasında zamanın Millî Eğitim Bakanı, Batı 
uygarlığı ile bütünleşme girişimini "girmiş olduğumuz yepyeni medeniyet 
hayatı" olarak adlandırıyor. Batı uygarlığını erişilecek bir amaç olarak 
seçmek ve Batının "geçtiği aşamalardan Türkiye'nin de geçmesi gerektiğini 
kabul etmek 1940'larda Batıda rönesansla başlayan hümanizm anlayışına 
karşı ilgiyi artırmıştır. 1940'larda eğitime ilişkin bazı tartışmalar aşağıya 
çıkarılmıştır". 

•   Kültürün ana kaynağı hümanizm'dir. Hümanizm fikrinin 
anlaşılması ve yayılması bu kültür içinde bulunan milletlerin 
yürüdükleri yollardan olabilir. Bunun aracı da Latince ve Yunanca 
öğretimdir. Bu ana kaynağa ancak bu iki klasik dilden gidilir. 
Ülkemizde bu görüşlerin sonucu olarak, 1940'larda bazı liselerde 
Latince ve Yunanca dilleri okutulmaya başlanmıştır, 

•   Liselerde okunan Latince ve Yunanca rönesansla Avrupa'da oluşan 
özgürlüğün araçlarıdır. Bu iki dil çocukları bugünkü uygarlığın 
kaynaklarına, eski Yunan ve Roma kaynaklarına götürecektir. 
Genel lise mutlaka bu araçlara muhtaçtır. 

•   Bütün dünyada, Alman ve Fransızlara göre değil, insaniyetin 
müşterek malı olan bir lise vardır. 

•   Karşımızda klasik dünya çapında bir lise anlayışı vardır; yalnız bu 
anlayışa uygun lise vardır. Bundan fedakârlık yapılamaz. 

•   Lise demek fikriyatçı yetiştiren kurum demektir. Fikriyatçı adam 
başkadır, pratik adam başkadır. Hayat adamı başka, fikir adamı 
başka yol tutacaktır. Ortaokullara iş kavramını sokmak ve programa 
yeni derslerin eklenmesini isteyen görüşlere karşı ileri sürülen 
tartışmaların bir kısmı şu şekilde özetlenebilir: 

•   Ortaokul programı, ortaöğretim birinci devre programıdır; lise 
kavramında olduğu gibi ortaokul da genel kültür veren bir 
kurumdur. 

•   Ortaokulların lise sınıfına çok yetersiz bir düzeyde öğrenci 
vermekte oldukları açık iken, bir de ortaokul programlarını liseden 
bağımsız kılmak ve ayrıca daktilografi, defter tutma, dosya tanzim 
etme gibi yeni ve mesleki derslerle büsbütün dağıtmak yüksek 
öğretim için cidden felaket olur. 
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Rönesansla beraber ortaçağın din baskısına, karşı görüş olarak ortaya 
çıkan hümanizm hareketinin başlıca özellikleri şunlardır: 

•   Hümanistler evrensel bir insan yetiştirmeyi amaçlamışlardı. 
Kuşkusuz 19. asırda başlayan milliyetçilik hareketleri ile evrensel 
insan yetiştirme görüşü değerini yitirmiştir. 

•   Hümanistler seçkin bir gruba eğitim hizmeti götürmeyi 
amaçlamışlardır. Orta sınıfa bir eğitim hizmeti getirmemişlerdir. 

•   Hümanistler kuram ve uygulamayı eşdeğer görmemişlerdir. 
Kuramın, uygulamadan daha üstün olduğunu kabul etmişlerdir. 

1940'larda eğitime ilişkin olarak yapılan bu tartışmaların sonucu 
olarak, aşağıda belirtilen kavramlar, eğitimin şekillenmesinde temel çerçeve 
olarak kabul edilmiştir. 

Kuram, pratik çalışmalardan daha üstündür görüşü esas alınmıştır. 
Ortaokul ve lise gibi genel eğitim kurumlarında zihinsel gelişme esas 
alınmıştır. Daktilografi gibi herkes için geçerli olan becerilere dahi 
programlarda yer verilmemiştir. 1940'lardaıki köy enstitüleri girişimi ve 
meslekî eğitimin yaygınlaştırılması hareketi uygulamayı içerdiği gerekçesi 
ile ortaokul ve lise gibi genel eğitim kurumlarının dışında tutulmuştur. 

Eğitim sistemi ile seçkin bir grup yetiştirmek temel amaç alınmıştır. 
Bütün sistem seçicilik kavramı etrafında geliştirilmiştir. 

Genel kültür anlayışı geçmiş yılların dar çerçevesini geçememiştir. 
Rönesansla başlayan güzel sanatlar hareketleri genel kültürün bir parçası 
olarak benimsenmiştir; fakat aynı çağdan başlayarak zamanımıza kadar hızla 
gelişen ve bireyin yaşamını büyük oranda değiştiren teknolojik gelişmeler, 
kültürün bir parçası olarak düşünülmemiştir. Teknoloji, birçok yönlerden 
güzel sanatların getirdiği görüşlere karşı olarak geliştiği halde, bugün dahi 
ortaokul programlarında herkes için ortak olan dersler arasında yalnız güzel 
sanatlara yer verilmektedir. 

Eğitim sisteminde benimsenen bu katı görüşler, birçok sorunun 
kaynağı olmuştur. Mesleki ve teknik eğitimle genel eğitim arasındaki 
sürtüşmelerin kaynağını bu çağ dışı görüşlerde aramak gerekir. 

Kuram ve uygulamanın bir bütünlük içinde ele alınmamasının sonucu 
olarak 1940'lardan itibaren genel ve mesleki eğitim birbirinden kopuk olarak 
ayrı parçalarmış gibi geliştirilmiştir. 

Genel ortaokul ve meslekî ortaokul olmak üzere yanyana birbirinden 
kopuk iki okul tipi geliştirilmiştir. 1963'de genel ve meslekî ortaokul 
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bütünleştirildiğinde, mesleki ortaokullarda bulunan uygulamalı dersler yine 
sistemin dışında kalmıştır. 

1970'li yıllarda 9. sınıf bütün ortaöğretim kurumları için ortak sınıf 
haline gelince, genel eğitim dersleri esas alınarak meslekî eğitime verilen 
zaman tekrar azaltılmıştır. Bir defa daha kuramın üstünlüğü vurgulanmıştır. 

Ara kademesine eleman hazırlamayı amaçlayan teknik lise 
programlan geliştirilirken, elemanın çalışacağı görevin gereği olan dersleri 
programa almak yerine, genel lisenin dersleri esas alınmıştır. Lise 
derslerinden artan zaman içinde bazı meslekî derslere yer verilmiştir. 
Böylece yüksek öğretim için eleman hazırlamayı amaçlayan bir içeriğe, 
doğrudan iş hayatına eleman hazırlamayı amaçlayan bir içeriğe nazaran, 
öncelik verilmiştir. 

 
Sonuç 

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi 1980'li yıllarda da yapılan eğitim 
çalışmalarının hemen hepsi "Atatürk ilkeleri doğrultusunda" cümleciği ile 
başlamakta, fakat çalışmalarda izlenen yöntemlerle, programa alınan içeriğin 
1920'lerdeki Atatürk'ün görüşleri ile tutarlı bulunup bulunmadığı tartışılabilir 
niteliktedir. Atatürk'ün eğitim anlayışı ile, bugünkü uygulamalar arasında 
çelişkiler bulunmaktadır. 1980'li yıllarda eğitime yön verirken, Atatürk'ün 
eğitim anlayışının özüne inilmesinde yarar vardır; Atatürk dönemindeki 
ilkeler ve uygulamalar bugün de canlılığını korumaktadır. 
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ATATÜRK'ÜN TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ 
YERİ 

 

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ∗ 

 

Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yerini ortaya koyabilmek için, 
başlıca şu konuların incelenmesi gerekir: 

I. Atatürk'ün yetişmesi ve öğretmenleri  
II. Atatürk'ün eğitimimizin durumuna ilişkin gözlem ve teşhisleri 
III. Atatürk'ün eğitimimiz için önerileri ve istekleri 
IV. Atatürk'ün öğretici kişiliği ve eğitim uygulayıcısı oluşu. 
 
I. Atatürk'ün yetişmesi ve öğretmenleri 

Atatürk'ün kişiliğinin oluşmasında O'nu yetiştiren öğretmenlerin 
önemli bir payı vardır. 

Bu öğretmenler, Atatürk'ün öğretmenleri olmalarının yanında, bazıları 
o dönem için çok yeni fikirler ortaya atmışlar, pedagojide yeni uygulamalara 
girişmişlerdir. Bu nedenlerle, onlar da Türk eğitim tarihinde önemli bir yer 
tutarlar. 

Atatürk, Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlere hitaben yaptığı bir 
konuşmada "ilham ve kuvvetini" geniş ölçüde Askeri Rüştiyedeki Fransızca 
öğretmeni Nakiyüddin Beyden aldığını söylemiş ve Mutlakiyet dönemi ve o 
dönemin öğretmenleri için şu değerlendirmeyi yapmıştır: 

"Gerçi biz, belki burada bulunanlardan kâffesi (tümü) dünyaya 
geldiğimiz zaman bu topraklar üzerinde yaşayanlarla beraber kahhar 
(kahredici, öldürücü) bir istibdadın (zulüm ve baskı yönetimi) pençesi içinde 
idik. Ağızlar kilitlenmiş gibi idi. Muallimler, mürebbiler yalnız bir noktayı 

                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi 
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dimağlara yerleştirmeye mecbur tutulmakta idi: Benliğini, her şeyini 
unutarak bir heyulaya (hayale) boyun eğmek, onun kölesi olmak. Bununla 
beraber tahattur etmek (hatırlamak) lâzımdır ki, o tazyik (baskı) altında dahi, 
bizi bugün için yetiştirmeye çalışan hakikî ve fedakâr muallimler, 
mürebbiler eksik değildi. Onların bize verdiği feyiz (bilim) elbette esersiz 
(sonuçsuz, ürünsüz) kalmamıştır. Şimdi burada bir zat-ı âliye (yüce, 
saygıdeğer bir kişiye) tesadüf ettim. O benim Rüştiye birinci sınıfında 
muallimim idi. Bana henüz iptidaî şeyler öğretirken istikbal (gelecek) için ilk 
fikirleri de vermişti”. 

Atatürk, mesleğinde başarılı, mesleğin gerektirdiği özellikleri taşıyan 
öğretmenlere sahip olmuştur ki bu kendisi ve Türk milleti için büyük bir 
mutluluktur öğretmenleri O'nu çok değişik biçimlerde etkilemiş, O'na çok 
yararlı bir rehberlik yapmışlardır: 

Şemsi Efendi: Atatürk'ün ilk öğretmenidir. Eğitim tarihimizde yeni 
pedagojik yöntem ve uygulamaları ilk deneyenlerdendir. Öğrencileri, bir üst 
düzeyde okul olan Rüştiyedeki öğrencilerden daha bilgili yetişiyorlardı. 
Atatürk'ün dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde, yenilikçi fikirlerinde, 
disiplin duygularının gelişmesinde Şemsi Efendinin öğretim ve 
uygulamalarının şüphesiz payı vardır. 

Yüzbaşı Mustafa Bey: Atatürk'ün, Selanik Askerî Rüştiyesinde 
Matematik öğretmenidir, öğrencisinin yeteneklerini sezip O'na Kemal adını 
takmıştır. Bu şekilde O'nun kendisinden ve arkadaşlarından farklı ve üstün 
durumunu tespit etmiş, O'na, daha iyiye, daha güzele doğru gitmek için 
sürekli bir teşvik nedeni sağlamıştır. Bu çok önemli tarihî olayı, Mustafa 
Kemal Atatürk'ü sürekli, daha büyük başarı ve faziletler peşinde koşmaya 
iten bir destek olarak değerlendirmek gerekir. 

Yüzbaşı Nakiyüddin Bey: Askerî Rüştiyede Fransızca öğretmenidir ve 
Atatürk'e "geleceğe ilişkin ilk fikirleri" vermiştir. 

Mehmet Asım Efendi: Manastır Askerî İdadisinde Kitabet öğretmeni-
dir ve öğrencisinin askerliğe biraz ters düşen edebiyata fazla kapılmasını 
engellemiştir. 

Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bey: Askerî İdadîde Tarih 
öğretmenidir ve Atatürk'te tarih sevgisi oluşturmuş, O'na tarih alanında yeni 
ufuklar açmıştır. 

Harp Okulundaki başlıca öğretmenleri şunlardır: Fransızca öğretmeni 
Necip Asım Bey, Talim öğretmeni Rahmi Paşa ve onun maiyetindeki 
Yüzbaşı Naci Bey. 
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Harp Akademisindeki başlıca öğretmenleri de şunlardır: Eski Osmanlı 
Seferleri öğretmeni Ahmet Muhtar Paşa, Napoleon Savaşları öğretmeni 
Kurmay Binbaşı Refik Bey, Yüksek Matematik öğretmeni Kurmay Yarbay 
Macit Bey, Tabiye öğretmeni Kurmay Yarbay Nuri Bey. 

Harp Okulu ve Akademisindeki öğretmenleri Atatürk'ün özellikle 
askerlik bilgilerini genişletmesinde etkili olmuşlardır. Atatürk'ün 
yetişmesinde, onun özellikle Türkçü görüşlerinin gelişmesinde Namık 
Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul'un da, ayrıca 
okuduğu kitapların da etkisi olmuştur. 

 
II. Atatürk'ün eğitimimizin durumuna ilişkin gözlem ve teşhisleri 

Atatürk'ün eğitim tarihimizde yer tutma sebeplerinden biri de, O'nun 
eğitimimize ilişkin gözlem ve teşhislerde bulunmuş, eğitimimizin temel 
hatalarını görmüş ve milletimize göstermiş olmasıdır. Atatürk acaba neden 
eğitimimizin geçmişine ve o dönemlerdeki durumuna ilişkin gözlem ve 
teşhislerde bulunmuştur? 

O'nun eğitimimize ilişkin gözlem ve teşhislerde bulunması çocukluk 
yıllarına kadar gider. O, "çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe 
gitmek meselesine aittir" der. Yine şöyle söylemiştir: "Daha çocukken, 
dersler, kitaplar arasında yuvarlanırken hissederdim ki bu dilin bir şeye 
ihtiyacı var. O ihtiyacın ne olduğunu, nasıl elde edileceğini bilmezdim; fakat 
mutlaka bir şey lâzım olduğunu duyardım." 

Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı Devletinin son ve en 
buhranlı, en çalkantılı dönemlerinde yaşamıştır. Üstelik O, bu çağlarını bir 
kazan gibi kaynayan Balkanlarda, sonra İstanbul ve ülkenin çeşitli yerlerinde 
geçirmiş, yıkılmakta olan Devletin çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını 
düşünme fırsatı bulmuştur. O, İstiklâl Savaşı ve inkılâpları ile Türk 
milletinin yok olmasını önlemiş, yeni bir Devlet kurmuştur. Bütün bu tarihî 
olaylar, O'nun bir vatanperver ve gözlemci aydın, asker, önder ve devlet 
kurucusu olarak, sosyal hayatımızın dertlerine ilişkin somut, elle tutulur, 
açık seçik teşhislerde bulunmasını ve yine somut, açık, inandırıcı, kesin 
kurtuluş önerileri ve çareleri düşünüp ileri sürmesini gerekli kılmıştır. O 
şöyle der: "Bir milletin felâkete uğraması demek, o milletin hasta, hastalıklı 
olması demektir. Bu sebeple kurtuluş, toplumdaki hastalığı tesbit ve tedavi 
etmekle elde edilir." Yine O, "mazinin hatalarını kökünden temizlemek, 
düzeltmek" gerektiğini belirtir. Eğitimle ilgili hastalıklar ve hatalar ise, pek 
tabiî, bunların başında gelmektedir. 
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Atatürk'ün eğitimimizin durumuna ilişkin başlıca gözlem ve 
teşhislerini birkaç maddede toplayabiliriz: 

1. Toplumumuzda yaygın bir bilgisizlik vardır 

"Bu memlekette eskiden beri bilgisizlik devam ediyor. Eski idareler, 
bu bilgisizliği devam ettirmeyi kendi devamları için gerekli görüyorlardı. 

Bu memlekette cehaleti süratle ortadan kaldırmak lâzımdır. Başka 
kurtuluş yolu yoktur". 

Atatürk'ün bu teşhisi, Namık Kemal'in bir görüşünü hatırlatıyor. O da 
şöyle yazmıştı: "Devletin en sevindiği şey bilgisizliktir". 

Atatürk'ün, bilgisizlik ve bunun zararları konusunda yaptığı bazı 
gözlemlerine daha göz atalım: 

"Milleti yüzyıllarca başkalarının hırs ve faydalanma aracı kılan en 
büyük düşmanı bilgisizliktir. Milleti yüzyıllarca kendi benliğine sahip 
yapmayan, milleti yüzyıllarca kendi hakkında ihtiyatsız bulunduran hep bu 
bilgisizliktir. Hükümdarların, şunun bunun milleti esir gibi, köle gibi 
kullanmaları, bütün vatanı kendi öz arazileri gibi saymaları hep milletin bu 
bilgisizliğinden istifade edilmek sayesinde idi. Gerçek kurtuluşu istiyorsak, 
her şeyden önce, bütün kuvvetimiz, bütün süratimizle bu bilgisizliği yok 
etmeye mecburuz. Burada bilgisizliği yalnız okuyup yazmak manasına 
almıyoruz..." 

"Biz cahil dediğimiz vakit mutlaka mektepte okumamış olanları 
kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Toksa okumuş 
olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de 
hakikati gören hakikî âlimler çıkar". 

"Bu memleketin asıl sahibi ve toplumumuzun esas unsuru köylüdür. 
İşte bu köylüdür ki bugüne kadar bilgi ışığından yoksun bırakılmıştır". 

"Bir milletin yüzde onu, yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni 
okuma yazma bilmezse, bu ayıptır. Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır". 

2. Eğitim öğretim yöntemlerimiz uygun değildir. 

Atatürk, öğrencilik hayatında, baskıya - kısmen serbestîye dayanan, 
pasif - etkin, nakilci (ve ezberci) - deneyci, akılcı - eğitim ve öğretim yön-
temlerini bizzat yaşamış, Türk çocuklarının, gençlerinin yüzyıllardır nasıl 
yetiştirildiklerini ve bunun ne gibi sonuçlar verdiğini incelemiş, gözlemiştir. 

Mustafa Kemal, ilk defa, geleneksel ve basit bir öğretim yapan 
mahalle mektebinde öğrenimine başlamış, birkaç gün sonra buradan ayrılıp 
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Şemsi Efendinin yeni yöntemlere göre öğretim yapan okuluna gitmiştir. O, 
ilk gittiği ve geleneksel usullerin uygulandığı mahalle mektebini 
sevmemiştir. Yıllar sonra, subay olarak Selanik'te bulunduğu sırada her iki 
okulu da ziyaret etmiş, ilk gittiği mahalle mektebinin kapısında kocaman bir 
kilit görünce, "kapanması isabet olmuş" demiştir. Şemsi Efendinin yeni 
pedagoji yöntemlerine göre eğitim öğretim yapan ilkokulunda ve daha 
sonraki askerî okullarda ise Mustafa Kemal çok iyi yetişmiştir. O, özellikle 
Şemsi Efendinin okulunda, yeni yöntemlerin ve hecelemede yenilik 
yapılarak sesleri ve kelimeleri okuma yöntemine geçilmesinin öğrencileri 
güçlüklerden kurtardığını görmüş, O'nda yıllar sonra alfabe değişikliği fikri 
ve uygulamasında kanımca bunun da etkisi olmuştur. 

Mustafa Kemal, ilkokuldan sonra önce Selanik’te Mülkî (Sivil) 
Rüştiye'ye girmiş, burada Matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı 
Hüseyin Efendi O'nu haksız yere dövmüş, vücudunu kan içinde bırakmıştır. 
Olay, bir disiplinsizlik olayı idi ve Mustafa Kemal'in suçu yoktu. Annesi 
Zübeyde Hanım, "o senin hocandır, dövebilir" diye teselli etmeye 
çalışmasına rağmen Mustafa Kemal haksız yere öğretmeninden bile dayak 
yemeyi hazmedemiyordu. O, öğrencilerin, insanların dayağa maruz 
kalmasını insanlık haysiyet ve onuruna yediremiyordu. Nitekim bu olaydan 
sonra o okuldan ayrılıp Askerî Rüştiye'ye kaydoldu. 

Bütün bu acı-tatlı tecrübelerden, gözlemler ve incelemelerden sonra 
Atatürk Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Maarif Kongresi'de, 
öğretmenlerimizin önünde, Türk eğitim tarihinin en önemli teşhislerinden 
birini yapmıştır: 

"Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin, milletimizin 
gerileme tarihinde en mühim bir âmil (etkili sebep) olduğu kanaatindeyim". 

3.Çocuklarımız üzerinde ailenin baskısı vardır 

Atatürk, ailelerin çocuklar hakkında yanlış bir tutumuna da ana 
babaların dikkatini çeker: 

"Çoğu ailelerde öteden beri çok kötü bir alışkanlık var: Çocuklarını 
söyletmez ve dinlemezler, zavallılar lafa karışınca, "sen büyüklerin 
konuşmasına karışma" der, sustururlar. Ne kadar yanlış, hatta zararlı bir 
hareket... " 

4.Bir milletin yükselmesi de, alçalması da eğitiminin millî olup 
olmaması ile ilgilidir. Bizim eğitimimiz ise millî değildir. 

Atatürk, Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlerle yaptığı konuşmada şu 
çok önemli teşhis ve tesbitte bulunur: 
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"Terbiyedir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum 
halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terkeder". 

 "(...) Yeryüzünde üç yüz milyondan fazla İslâm vardır. Bunlar ana, 
baba, hoca terbiyesiyle terbiye ve ahlâk almaktadırlar. Ne yazık, gerçek şu 
ki, bütün bu milyonlarca insan kütleleri, şunun veya bunun kölelik ve 
horlanma zincirleri altındadır. Aldıkları manevî terbiye ve ahlâk onlara bu 
kölelik zincirlerini kırabilecek insanlık meziyetini vermemiştir, veremiyor. 
Çünkü terbiyelerinin amacı millî değildir”.  

Atatürk, yine aynı konuşmasında şunları söylemiştir: 

"Mazide, yüzyıllarca süren Türk devletlerinin devirlerine dikkat 
ediniz. Türk, kendi ruhunu, benliğini, hayatını unutmuş, nereden geldiği 
belirsiz bir takım başkanların şuursuz vasıtası olmak durumuna düşmüştür. 
Türk milleti kendi benliğini, kendi dimağını, kendi ruhunu unutur gibi olmuş 
ve mevcudiyetiyle, neticesi hor görülüş, esaret olan, karşılıksız köle olmaya 
giden alçak bir amaca doğru sürüklenmiştir. Millet, ne yazık ki, bu dalgınlık 
halini çok sürdürdü, bu yüzden de her türlü yoksulluklara ve olumsuz 
durumlara katlanmalara uğramaktan kendini kurtaramadı. Bütün bu 
başeğmeleri, aldığı millî olmayan eğitimin kaçınılmaz gereği olduğunu 
farketmeksizin, sağlam bir terbiyenin etkisi olduğu kanısıyla uyguluyordu. 
Terbiyenin esası, terbiyenin amacı ve mahiyeti ne büyüktür". 

Atatürk'e göre, millî olmayan eğitimimiz, yüzyıllardır süren 
felâketlerimizin temel sebeplerindendir. Balkanların elimizden çıkma sebebi 
de, buradaki toplumların dil kurumları ve eğitimleri ile millî şuurlarının 
uyandırılmış olmasıdır. 

5. İstikrarlı eğitim politikamız yoktur. 

Atatürk, Osmanlı eğitiminin son dönemleri için 1923'te şu teşhis ve 
tesbitte bulunmuştur: 

"Her Maarif Nazırının, Vekilinin birer programı vardı. Memleketin 
maarifinde, çeşitli programların uygulanması yüzünden öğretim berbat bir 
hale gelmiştir. " 

Ocak 1923'te Eskişehir'de bir maarif müdürü ile konuşan Atatürk, 
sonra şu açıklamayı yapmıştır: 

"Bu, yirmi otuz yıllık maarif müdürü memleketimizin çeşitli yerlerini 
dolaşmış, dediklerine göre, birbirine zıt bir çok programlar almış, uygulamış 
ve uygulattırmıştır. Çünkü hükümet başına gelen her Nazır, kendine göre bir 



 192

program yapıyor, onu tamim ediyor, uygulamaya çalışıyor. Bir müddet sonra 
başka bir Nazır geliyor, onu beğenmiyor, başka bir program uygulatıyor. " 

6.Eğitimimizin amacı, kendini, hayatı bilmeyen, her konuda yüzeysel 
bilgi sahibi, tüketici insan yetiştirmek olmuştur.  

Atatürk, her Maarif Nazırının başka bir program uygulattığını 
söyledikten sonra der ki: 

"Bütün bu uygulama ve programlar ne veriyordu? Çokbilmiş, çok 
öğrenmiş bir takım insanlar... Ama neyi bilmiş? Bir takım nazariyatı bilmiş! 
Fakat neyi bilmemiş? Kendini bilmemiş, hayatını, ihtiyacını bilmemiş, yaşa-
mak için lâzım olan herşeyi bilmemiş ve aç kalmış! İşte, bu öğrenim tarzının 
uğursuz sonucu olarak denilebilir ki, memlekette aydın olmak demek, çok 
bilmiş olmak demektir, sefalete ve fakirliğe mahkûm olmak demektir". 

 
III. Atatürk'ün Eğitimimiz için önerileri, istekleri, talimatları 

Türk milleti, Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık mücadelesine 
girişirken ve Cumhuriyeti kurarken, gençliğin bundan sonra hangi ilkelere, 
amaçlara, hangi eğitim felsefesi ve dünya görüşüne göre yetiştirilmesi 
gerektiğinin ivedilikle belirlenmesi çok önem taşıyordu. Gençliğin eğitimi 
artık eskiden beri süregelen, denenmiş, değersizliği ve hatta zararları 
kanıtlanmış bir felsefe ve dünya görüşüne göre yapılamazdı. Türk milletini 
ileri götürecek, insancıl, akılcı yeni eğitim ilkelerine ihtiyaç vardı. Ancak 
bunu başarmak kolay değildi. Bu işi yalnızca Atatürk yapabilirdi ve nitekim 
O üstlendi. Çünkü O, yukarıda da açıkladığımız gibi, Türk tarihi ve Türk 
eğitim tarihinden çıkan dersleri çok iyi biliyordu: Osmanlı Devletinde 
başlıca eğitim kurumları olan medreseler ve sıbyan mektepleri 17. yüzyıldan 
beri yararsız, yalnızca din ve Arap kültürü veren okullar haline dönüşmüş, 
yeniliklere cephe alıp taşlaşmışlardı. Medrese zihniyeti matbaanın bile 
ülkeye girmesini geciktirmiş, Tanzimat döneminde başlayan eğitimde ve 
çeşitli alanlardaki yenileşme hareketlerini engellemiş, olumsuz etkisini 
sürdürmüştü. Atatürk, Osmanlı Devletinde yabancı okulların istedikleri gibi 
at oynattıklarını, azınlıkların, her çeşit etnik toplulukların eğitim yoluyla, 
iktisaden güçlenip siyasî bakımdan bilinçlendiklerini ve Devleti yıkmaya 
yöneldiklerini gözlemişti. Atatürk, sadece Türklerin amaçsız, etkisiz, cılız, 
anlamsız, köksüz bir eğitimin çarkları içinde kaldıkları ve millî 
benliklerinden habersiz yetiştirildikleri için kendi öz yurtlarında esarete 
sürüklendiklerini görmüştü... 

Atatürk, bütün bu gözlem ve teşhislerle yetinemezdi. Çünkü o, artık 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve Cumhurbaşkanı idi. Bu 
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yeni Devlet için yepyeni bir eğitim felsefesi ve politikasını da o tespit etti ve 
bunu bazen öneriler, bazen da istekler ve talimatlar şeklinde ifade etti. 
Özellikle de öğretmenlere ve eğitimcilere seslendi. 

 Bunun nedeni de, O'nun, öğretmenleri gerçek kurtuluşumuzun 
önderleri olarak görmesi idi. Önce, bu konudaki sözlerini görelim: 

"Halâs-ı müstakbelimizin (gelecek kurtuluşumuzun) pişvây-ı müker-
remleri (saygıdeğer öncüleri) olan Türkiye muallime ve muallimleri...” 

(15.7.1921'de Ankara'da Maarif Kongresini açarken) 

"Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, muharebe meydanlarında 
ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin payidar (sürekli, 
kalıcı) neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir (sağlanabilir) (...) 
İrfan ordusunun kıymeti de siz öğretmenlerin kıymetinizle ölçülecektir.” 

(24.3.1923'te Kütahya'da öğretmenlere seslenişi) 

"Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbile-
ri, sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, 
sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle mütenasip bulunacaktır.” 

(25.8.1924'te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişi) 

"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, 
eğiticiden mahrum bir millet, henüz millet adını almak istidadını kazanma-
mıştır. Ona alelade bir kütle denir, millet denemez. Bir kütle millet olabilmek 
için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu 
hakikî millet haline koyarlar (...) Cumhuriyet sizden yüksek hizmet bekliyor.” 

(14.10.1925’de İzmir Erkek Öğretmen Okulundaki konuşması) 

"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin (öğretmenlerin) ve sizin 
ordularınızın zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanıp 
sürdüreceksiniz ve mutlaka muvaffak olacaksınız”. 

(27.10.1922'de Bursa'da öğretmenlere seslenişi) 

"Öğretmenlerimizin sayıca yetersizliği, yetişen öğretmenlerimizin 
değer ve faziletteki yüksekliğiyle ancak telâfi edilebilir". 

O'nun yukarıda incelediğimiz gözlem ve teşhislerinden, öneri ve 
isteklerinin neler olduğu anlaşılabilire de, bunları ayrıca bazı başlıklar 
altında ele almak yararlı olabilir: 

1. Gelecek nesiller Türkiye'nin bağımsızlığını koruyacak, Cumhuriyeti 
koruyup yükseltecek biçimde yetiştirilmedir. 
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"Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa 
mevcudiyeti ile hakkı ile birliği ile tearuz eden (çatışan) bilumum yabancı 
anasırla (unsurlarla)mücadele lüzumu ve efkâr-ı milliyeyi (millî fikirleri) 
kemal-i istiğrak ile (kendinden geçerek) her mukabil (karşı) fikre karşı 
şiddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir. Teni neslin bütün 
kuvayı ruhiyesine bu evsaf (nitelikler) ve kabiliyetin zerki (aşılanması) 
mühimdir". 

(15.7.1921'de Ankara'da Maarif Kongresini açarken) 

"Çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne 
olursa olsun en evvel ve herşeyden evvel Türkiye'nin istiklâline, kendi 
benliğine, ananat-ı milliyesine düşman olan bütün anasırla (unsurlarla) 
mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir". 

(1.3.1922'de T.B.M.M. üçüncü toplanma yılını açarken) 

"Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli 
(karakter ve kişilik sahibi) muhafızlar (koruyucular) ister (...) Muallimler, 
sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır. Teni Türkiye'nin birkaç 
seneye sığdırdığı askerî, siyasî, idari inkılâbat (devrimler) sizin, muhterem 
muallimler, sizin içtimaî ve fikri inkılâptaki muvaffakiyetinizle teyit 
olunacaktır (güçlenecektir). Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, 
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister". 

(25.8.1924'te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişi)  

2. Eğitim millî olmalıdır 

Önceki dönemlerin millî olmayan eğitimini felâketlerimizin temel 
sebepleri arasında gören Atatürk, yeni Türk Devletinin eğitiminin millî 
olmasını istemiştir. O, millî eğitimi, Temmuz 1921 Maarif Kongresinde 
şöyle açıklar: 

"Bir millî terbiye programından bahsederken, eski devrin 
hurufatından (boş inançlarından) ve evsaf-ı fıtriyemizle (doğuştan sahip 
olduğumuz özelliklerle) hiç de münasebeti olmayan yabana fikirlerden, 
şarktan ve garptan gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i 
milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü deha-yı 
milliyemizin inkişaf-ı tamı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir". 

Eylül 1924'te, Samsun'da öğretmenlere seslenirken de, halen 
milyonlarca müslümanın millî olmayan eğitimleri yüzünden esaret ve sefalet 
içinde bulunduklarını belirttikten sonra şöyle demiştir: 
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"Millî terbiyenin ne demek olduğunu bilmekte artık bir gûna teşevvüş 
(belirsizlik, bulanıklık) kalmamalıdır. Millî terbiye esas olduktan sonra onun 
lisanını, usulünü, vasıtalarım da millî yapmak zarureti tartışılamaz. Millî 
terbiye ile inkişaf ve ilâ (yüceltmek) edilmek islenilen genç dimağları bir 
taraftan da paslandırıcı, uyuşturucu, hayâali zevaitle (gereksiz şeylerle) 
doldurmaktan dikkatle kaçınmak lâzımdır". 

Atatürk'ün Mart 1923'de Konya gençlerine hitaben yaptığı konuşma 
da bize "millî terbiye"nin ne olduğunu anlamakta ışık tutacaktır: 

"Aydınlarımız, 'milletimi en mesut millet yapayım' der. 'Başka 
milletler nasıl olmuşsa onu da aynen öyle yapalım' der. Lâkin düşünmeliyiz 
ki, böyle bir nazariye hiçbir devirde muvaffak olmuş değildir. Bir millet için 
saadet olan birşey diğer millet için felâket olabilir. Aynı sebep ve şartlar 
birini mesut ettiği halde diğerini bedbaht edebilir. Onun için bu millete 
gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından, 
ilerlemelerinden yararlanalım. Lâkin unutmayalım ki, asıl temeli kendi 
içimizden çıkarmak zorundayız". 

3. Eğitim bilime dayanmalıdır. 

Atatürk, bilimin her alanda olduğu gibi eğitimde de bize tek rehber 
olması gerektiğini söylemiştir. Bu açıdan da o, eğitim tarihimizde yepyeni 
bir çığır açmıştır. 

Ekim 1922'de Bursa'da öğretmenlere seslenirken şöyle demiştir: 

"Milletimizin siyasî, içtimai hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde 
de rehberimiz ilim ve fen olacaktır (...) İlim ve fen nerede ise oradan 
alacağız ve milletin her ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve 
şart yoktur". 

Eylül 1924'te Samsun'da öğretmenlere bu konuda seslenişi şöyledir: 

"Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin 
dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, dalâlettir (yolunu sapıtma-
dır)”. 

Temmuz 1927'de İstanbul'da öğretmenlere seslenişinde aynı konuyu 
işler: 

"Eski hocalar nasıl dinî esastan hâkim olmuşlarsa, öğretmenler de 
ilim esasından kazanmaya başladıkları hâkimiyeti sonuca ulaştırmalıdırlar”. 
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Son olarak, 29 Ekim 1933'teki Onuncu Yıl Söylevi'ne değinelim: 

"Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda 
elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müsbet ilimdir. " 

4. Eğitim işe yarar, üretici ve hayatta başarılı olacak insanlar 
yetiştirmelidir.  

Osmanlıların duraklama ve gerileme dönemlerinde, Türk gençlerinin 
en çok rağbet ettikleri meslek din görevliliği ve memuriyet'tir. Tanzimat'ın 
eğitimde yenileşme hareketleri içinde de memuriyet ve kâtiplik daha da 
arzulanan bir meslek haline getirilmiştir. Gerileme ve çökmeye yüz tutma 
karşısında yöneticiler, aydınlar, toplum silkinip ciddî kurtuluş çareleri arayıp 
uygulayacakları yerde, aksine gerilemenin önemli sebeplerinden olan 
memuriyete aşırı önem verme anlayışını sürdürmüşlerdir. 

Bir dilekçe sonunda "saygılarımla" diyebilmek için yüz çeşit anlamsız 
ifade biçimleriyle Türk gençleri meşgul edilmiş, konu zorlaştırıldıkça 
önemli gibi görülmüştür, öyle ki, gereksiz ifade ve kalıp formülleri öğreten 
kitaplar Gülbahçesi adıyla öğrencilerimizin önüne sürülmüştür: "Gülşen-i 
Muharrerat" yani yazışmaların gül bahçesi... 

Bütün bunlardan sonra Osmanlı Türklerinin neden memuriyete 
koşuştuklarına, ticaret, sanayi ve iş dünyasının Rum, Ermeni ve yabancıların 
elinde kaldığına şaşılır mı? 

Eğitimimizin memur yetiştirdiğini, işe yaramaz, yüzeysel bilgilerle 
öğrencilerin kafasını doldurduğunu ilk gözleyip dile getirenlerden biri Ali 
Suavî'dir. O, 1867'de şöyle yazmıştır: 

"Eğitim nedir, ne içindir, bunları halkın çoğu bilmiyor. Bunlar 
anlatılmadık-ça, eğitimin zararından başka sonucu olmaz- Biz eğitimi, 
yüzeysel olarak, cümle ve kalıplar, çekişme ve tartışma formülleri 
ezberlemek sanıyoruz... Şimdi İstanbul öyle bir hale gelmiş ki, anasından 
doğan çocuk Devletin hazinesine ağız açıyor ve hiç kimse çocuğunun 
hakkında Devlet memuriyetinden başka bir düşünce taşımıyor". 

İşte Atatürk, gerilememizin önemli sebeplerinden biri olan memur 
olmaya aşırı düşkünlüğü ortadan kaldırmaya çalışmış ve eğitimimize yeni ve 
aktif bir insan tipi yetiştirmeyi hedef göstermiştir: 

"Terbiye ve tedriste tatbik edilecek usul (yöntem), malûmatı (bilgiyi) 
insan için fazla bir süs, bir vasıta-ı tahakküm (baskı aracı), yahut medenî bir 
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zevkten ziyade maddî hayatta muvaffak olmayı temin eden amelî ve kabil-i 
istimal (işe dönük ve kullanılabilir) bir cihaz haline getirmektir". 

(1.3.1923'de T.B.M.M. dördüncü toplanma yılını açarken) 

"Muallimleri erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil 
derecelerindeki talim ve terbiyelerinin amelî olması mühimdir. Memleket 
evlâdı, her tahsil derecesinde iktisadî hayatta âmil (etkin), müessir ve 
muvaffak olacak surette teçhiz olmalıdır (donatılmalıdır.)" 

(25.8.1924'te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişi) 1931'de 
de şöyle der: 

"İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği 
ilmi ve tekniği versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki, çocuk 
okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun". 

Özetle Atatürk, yukarıda da ifade ettiği gibi, eğitimin her şeyi biraz 
bilen fakat hiçbir şeyi iyi bilmeyen, sefalet ve açlığa mahkûm insanlar değil, 
üretici, yararlı, hayatta başarılı olacak insanlar yetiştirmesini istemiştir. 

5. Eğitim, çocuğa hürriyet vererek, yeni nesillerde fazilet, fedakârlık, 
düzen disiplin, kendine ve milletimizin geleceğine güven duygularını 
geliştirmelidir. 

Türk eğitim tarihi bize, duraklama ve gerileme döneminin eğitim 
değerleri ve çocuk yetiştirme uygulamaları arasında korku, umutsuzluk ve 
karamsarlığın çok önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. 

Bu konular ilk kez, ciddî biçimde II. Meşrutiyet döneminde (1908–
1918) bazı düşünürlerimizce ele alınmıştır. Bunlar arasında eğitimci Satı 
Bey ve Mehmet Akif gösterilebilir. 

Mehmet Akif, 1912–1913 Balkan Savaşı yenilgisi ve felâketleri 
sırasında, bu duruma yol açan "hatalarımızı" araştırmıştır. Ona göre, 
Devletimizin çökmeye yüz tutmasının nedeni, beşikte kulağa fısıldanan, 
öğretmenler, müderrisler, hocalar, vaizler, yazar ve şairler, devlet adamları 
tarafından işlenen ve ne yazık ki kabullenilen bir hayat ve eğitim felsefesidir. 
Bu, dayakla terbiye vermeyi amaçlayan, korkak, ürkek, hareketsiz, kendine 
ve milletine güven duymayan, milletin geleceğine karamsar bir gözle bakan 
nesiller yetiştiren bir dünya felsefesidir. En büyük "hatamız" budur. 

Atatürk de bu anlayışa karşı çıkmış ve yeni nesillerin nasıl 
yetiştirilmesi gerektiğini açıklamıştır. 
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Temmuz 1921 'de Maarif Kongresini açarken şöyle demiştir: 

"Teni neslin donatılacağı manevi vasıflar arasında kuvvetli bir fazilet 
aşkı ve kuvvetli bir düzen ve disiplin fikri de yer almalıdır. " 

Atatürk'e göre, bir çocuğun normal öğretim derecelerinden geçerek 
okulda yetişmiş olması şarttır ve eğitimde düzen ve disiplin başarının 
esasıdır. 

Atatürk, eski dönemlerin dayağa dayanan düzen ve disiplin anlayışı 
yerine, sevgiye dayanan bir düzen ve disiplin konulmasını ister. O, 
çocukların çoğu ailelerde büyüklerin yanında konuşturulmamasının çok 
yanlış olduğunu belirttikten sonra şöyle der: 

"Tam tersine, çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerim, 
duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye teşvik etmelidir. Böylece, hem 
hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve riyakâr 
olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini 
hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna 
karşılık da başkalarının samimî düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız 
Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde, yurt, ulus, aile ve yurttaş 
sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi 
uyandırmaya çalışmalıdır. Bence bunlar, çocuk terbiyesinde, ana 
kucağından en yüksek egitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman 
üzerinde durulacak önemli noktalardır. Ancak bu suretledir ki, çocuklarımız 
memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar." 

O, çocuklarımıza ideal (ülkü) aşılanmasını ve onların çalışkan 
olmalarını istemiştir: 

"Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: 
Çalışkan olmak toplumsal hastalıklarımızı tetkik edersek temel olarak 
bundan başka, bundan mühim bir hastalık keşfedemeyiz hastalık budur. O 
halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı surette tedavi etmektir, milleti çalışkan 
yapmaktır. Servet ve onun tabiî sonucu olan refah ve saadet yalnız ve ancak 
çalışkanların hakkıdır". 

(Ocak 1923'te gazetecilere yaptığı konuşma) 

"Gelecek için hazırlanan vatan evlâdına, hiçbir güçlük karşısında baş 
eğmeyerek tam sabır ve dayanma ile çalışmalarını ve öğrenimdeki 
çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının tahsillerinin tamamlan-
ması için her fedakârlığı göze olmaktan çekinmemelerini tavsiye ederim". 
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Atatürk öğrencilerimizin kendilerine ve milletlerine güven duygusu ile 
yetişmelerini, asla aşağılık duygusuna kapılmamalarını da ister. 1936'da 
şöyle demiştir: 

"Türkiye Cumhuriyetinin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte 
olan çocuklarına hitabediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, 
fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün Batı nihayet teknikte bir yükselme 
gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden evvelkilerin 
affolunmaz ihmalinin bir neticesidir. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! 
Malûm, fakat zekânı unut! Daima çalışkan ol". 

Atatürk, sporu da, gençliğin millî terbiyesinin ana unsurlarından sayar. 

O, gençliğe kazandırılacak bütün vasıfların ve terbiyenin lâik ve 
karma eğitim çerçevesi içinde gerçekleştirilmesini ister. 

6. Eğitim toplumu cehaletten kurtarmalı, onun bilgi ve ahlâk düzeyini 
yükseltmeli, kabiliyetlerini ortaya çıkarıp geliştirmelidir. 

Atatürk, toplumumuzun bilgisizliğini, felâketlerimizin en önemli 
sebepleri arasında gördüğünden, bilgisizliğin süratle ortadan kaldırılması 
gerektiğini her zaman ifade etmiştir. Başlıca istekleri ve gösterdiği hedefler 
şöyledir: 

"Milletimizin saf seciyesi istidat (kabiliyet) ile malîdir (doludur). 
Ancak bu tabiî istidadı inkişaf ettirebilecek usullerle mücehhez 
(geliştirebilecek yöntemlerle donatılmış) vatandaşlar lâzımdır. Bu vazife de 
siz muallimlere düşüyor". 

(15.7.1921'de Ankara'da Maarif Kongresini açarken) 

"Tüm köylülere okumak, yazmak, vatanını, milletini, dinini, dünyasını 
tanıtacak kadar coğrafî, tarihî dinî ve ahlâkî malûmat vermek ve âmal-ı 
erbaayı (dört işlemi) öğretmek maarif programımızın ilk hedefidir. Bu 
hedefe varmak, eğitim tarihimizde kutsal bir merhale teşkil edecektir". 

(1.3.1922'de T.B.M.M. üçüncü toplanma yılını açarken). 

"Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle tenmiye ve takviye 
olunmalıdır (geliştirilip güçlendirilmelidir)". 

(25.8.1924'te Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişi) 

"Muallimler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile 
beraber olmalı ve halk, muallimin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan 
ibaret olmayacağını anlamalıdır.  

(7.7.1927'de İstanbul'da öğretmenlere seslenişi) 
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"İlk işimiz milleti çalışkan yapmaktır. " 
(Ocak 1923'te gazetecilere yaptığı konuşma) 

"Aydınları halk seviyesine indirmekten ziyade, bütün halkı eğitimde 
aydın olarak yetiştirmek gerekir". 

Atatürk Türk kadını ve annenin eğitiminin de önemle alınmasını 
istemiştir. 

 
IV. Atatürk'ün öğretici kişiliği ve eğitim uygulayıcısı oluşu 

Atatürk, eğitimle ilgili teşhislerde bulunmak, öneri ve görüşler ileri 
sürmekle kalmamış, milletimizin öğretmeni ve eğitim uygulayıcısı da 
olmuştur. 

Atatürk neden bir öğretmen ve eğitim uygulayıcısıdır? 

Çünkü o, bir Devlet kurucusu ve Cumhurbaşkanıdır. İlk eğitim 
bilimcimiz Farabi (870-950), devlet başkanının milletin eğitimcisi olması 
gerektiğini, onun öğrenme ve öğretmeyi sevmesini, her şeyi kolayca 
öğretmesini bilmesi gerektiğini söylemişti. İşte Atatürk, tarihimizde pek çok 
yöneticinin ihmal ettiği bu eğitimcilik görevini en iyi biçimde üstlenmiş, 
daha sonraki devlet adamlarına da izlemeleri gereken bir örnek olmuştur. 

Atatürk, I. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak çeşitli vesilelerle 
öğretmenlere, halka seslenmiş ve eğitimle ilgili konuşmalar yapmıştır. O 
ayrıca, her zaman okulları ziyarete, derslere girip öğretmenleri izleme ve 
onlara sorular sormaya, böylece onları bireysel olarak aydınlatmaya da önem 
vermiştir. 

Atatürk, belki de, eğitimin, öğretmenin önemini en iyi anlamış ve 
anlatmış devlet adamı, devlet kurucusudur. 1921 Temmuzunda, Sakarya 
Savaşından az önce, bir ara cepheden Ankara'ya dönerek öğretmenlerden 
oluşan Maarif Kongresini açması ve orada çok önemli bir konuşma yapması 
bunu kanıtlar. Hâkimiyet-i Milliye gazetesi bu olay için şunları yazmıştır: 
"Mustafa Kemal Paşa, üçüncü Yunan taarruzunun en ateşli zamanında 
muallim ordusunun müstakbel (gelecekteki) vazifesiyle meşgul bulunuyor. 
Bu necip ve ulvî misal (asil ve yüce örnek) Türk tarihinin misli ender 
bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır". Kuşkusuz, bu dünya 
tarihinde de benzeri bulunmayan bir örnektir. 

Atatürk 1936'larda Florya köşkündeki toplantılardan birinde, Behçet 
Kemal Çağlar'a dönerek, "sen çabuk şiir yazarsın, şu içerideki odaya çekil, 
bende hangi nitelikleri görüyorsan hepsini anlatan bir şiir yaz" emrini verdi. 
Şair, istenileni yaptı, yarım saat sonra uzun bir şiirle geldi. Atatürk, "oku 
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bakalım" dedi. Şair mısralarını canlı ve hakkını vererek okudu. Atatürk'ün 
yiğitliği, zaferleri, devrimleri bir bir dile getirilmişti. Fakat Atatürk, 
"olmamış dedi, benim asıl bir niteliğim var ki onu hiç yazmamışsın". Herkes 
şaşırmıştı. Bu yazılmayan niteliği ne olabilirdi? Atatürk, dinleyenleri fazla 
bekletmeden, "benim asıl kişiliğim öğretmenliğimdir, dedi. Ben milletimin 
öğretmeniyim, bunu yazmamışsın". 

Atatürk gerçekten Kurtuluş Savaşı ve inkılâplarını hep bu sabırlı, ikna 
edici, güven verici "öğretmenliği" sayesinde başarmıştı. 

İstiklâl Savaşı zaferle sona erdikten sonra, kendisine, "işte memleketi 
kurtardınız, şimdi ne yapmak istersiniz?" diye bir soru yöneltilince, Atatürk 
şu cevabı vermiştir: 

"Eğitim Bakanı olarak millî irfanı yükseltmeye çalışmak en büyük 
emelimdir". 

O, her zaman okul programlan ve kitapları ile ilgilenir, bunları gözden 
geçirirdi. 

Atatürk askerlik alanında ve bazı sosyal konularda kitaplar, bazı 
gazete başyazıları da yazmıştır. Bu da onun araştırıcı ve düşüncelerini 
yazarak da öğretici bir öğretmen olduğunu göstermektedir. 

Atatürk'ün Başöğretmen unvanı ile yeni Türk harflerini halka 
öğretmek için giriştiği çabalar da onun gerçek bir öğretmen, tüm Türk 
milletinin öğretmeni olduğunu ortaya koymaktadır. O, bu yoldaki 
çalışmalarını Tekirdağ'dan başlayarak Bursa, Çanakkale, Sinop, Samsun, 
Amasya, Turhal, Tokat, Sivas, Şarkışla, Kayseri vb. kentlerde sürdürdü. 
O'nun halka verdiği alfabe derslerinin herbirinde öğretmenlik sanatının 
incelikleri görülür, örneğin 15 Eylül 1928'de Sinop’ta bir okulun bahçesinde 
halka kara tahtada verdiği derse bakalım. Atatürk Önce öğretmenlere, 
ardından memurlara sonra da halktan bazılarına sesli ve sessiz harfleri 
öğretti. "Bir ara, karşısında duran bir adamı çağırdı. 

- Adın ne? Ne iş yaparsın? 
- Bekir, Arabacıyım, Paşam. 
- Okuman yazman var mı? 
- Yok Paşam, senden öğrenmeye geldim. 

Elli yaşlarında olan bu adama Atatürk önce A, O, Ö, U, Ü harflerini 
okuyup yazmasını, sonra da T harfini öğretti. Sonra At ve Ot yazdı. Bekir 
Ağa heceledi, sonra okudu. Atatürk memnundu. "Bu millet üç ay içinde 
okuyacak ve yazacak" dedi. Bu olay Atatürk'ün inanılmaz öğretme 
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yeteneğini kanıtladığı kadar, bu anıyı bize ulaştıranın belirtmediği başka 
büyük bir gerçeği de ortaya koyuyor. Bu, "görevsel (fonksiyonel) eğitim" 
denen ve kısaca, kişinin kendi işi, mesleği, uğraşı alanı ile ilgili konulardan 
başlayarak dil ve okuma yazma öğrenmesi diye tanımlanan ve son 20-30 
yıldır çeşitli ülkelerde ve Unesco tarafından üzerinde durulan bir yöntemin 
Atatürk tarafından yıllar önce bizzat uygulandığı gerçeğidir... 

Burada, çok önemli bir konuya değinmek istiyorum: Atatürk'ün nutuk 
olarak öğretmenlere söyledikleri ve eğitimle ilgili söylevleri tesbit edilmiş ve 
yayınlanmıştır. Fakat bir de, Atatürk'ün derslerine girdiği öğretmenlerimize 
söyledikleri vardır. Okulları ziyarete büyük önem veren Atatürk, birçok 
öğretmenin dersine girmiş, kendisi ders anlatmış, anlatılan dersleri dinlemiş, 
öğretmenlere, öğrencilere sorular sormuş, kendisi açıklamalar yapmıştır. İşte 
bu konu çok orijinal olduğu halde, Atatürk'ün eğitim ve öğretmenlerle ilgili 
yayınlanmış bulunan görüş ve düşüncelerinin çok önemli bir parçası olduğu 
halde, henüz ele alınmamıştır. Atatürk'ün derslerine girdiği bazı öğretmenle-
rimiz, anılarını orada burada yayınlamışlardır. Fakat bunların toplanması, 
biraraya getirilmesi ve henüz yayınlanmamış bulunan anıların da derlenmesi 
gerekmektedir. Bunuda en iyi, yine öğretmenlerimiz yapabilir. Onlara, 
bulundukları yörelerde, yaşlı, emekli öğretmenleri arayıp bulup Atatürk'le 
ilgili anıları varsa derlemek düşmektedir. Bu onlar için çok güzel, yararlı ve 
zevkli bir görev olur. Atatürk Araştırma Merkezi, Millî Eğitim Bakanlığı vb. 
kurumlar da bu yayınlanmış ve yeni derlenecek anıları topluca yayınlarsa, 
biz Atatürk'ün sınıf ortamı içinde üzerinde durduğu çok önemli fikirleri de, 
O'nun nasıl öğretmenlik yaptığını da öğrenmiş oluruz. Başarılı, bazan da 
başarısız öğretmenlerimizin özelliklerini de daha iyi tanımış oluruz. Nitekim, 
O, bazı derslerde öğretmenleri beğenmiş, bazılarında beğenmemiştir. Onun 
bu değerlendirmeleri acaba nasıldır? Bunun da üzerinde durulmalıdır. 

Yapılması gerektiğini ifade ettiğim bu orijinal derleme ve yayın 
çalışmalarının bize çok şeyler öğreteceğini iki örnekle göstermek istiyorum: 

Atatürk Kayseri Lisesinde, Abdullah Efendi adında bir Fizik 
öğretmeninin dersine girmiştir. Öğretmen, sanki sınıfta Atatürk ve 
arkadaşları yokmuş gibi, son derece tabiî şekilde dersine devam eder. Bir ara 
Atatürk, kara tahtanın önünde durunca, öğretmen, "Paşam biraz çekilin, 
çocuklar tahtayı göremiyorlar" der. Atatürk büyük bir hayranlık, arkadaşları 
büyük bir şaşkınlık içindedirler... Zil çalıncaya kadar Abdullah Efendi 
dersine devam eder. Demek ki, o, dersinde dersten başka hiçbir şeyle 
ilgilenmeyen bir öğretmendi. Dershaneyi bir mabet, dersi bir ibadet gibi 
gören öğretmen! İşte Atatürk, öğretmen Abdullah Efendiye bunun için 
hayran kalmıştı. 
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Atatürk, 1933’de Balıkesir Lisesinde Tarih öğretmeni Kâmil Su'nun 
dersine girmiştir. Merhum Su, bu değerli anısını yayınlamıştır. Kendisinden 
de dinlemiştim. Dersten sonra müdürün odasında Atatürk öğretmenlere, 
destan kahramanı Oğuz Han'a tekabül eden Türk hükümdarı Mete ile ilgili 
bir olayı anlatır. Çin kaynaklarında yer alan bu olay özetle şöyledir: 

Mete, babasının yerine geçince, komşu devlet reislerinden biri elçi 
göndererek ondan çok sevdiği ve çok hızlı koşan atını ister. Mete'nin 
kurultayı toplanır; üyeler bu onur kırıcı isteğin reddedilmesini, gerekirse 
savaşılmasını önerirler. Fakat Mete, "nasıl olur da bir atı komşu bir devletten 
daha değerli tutabiliriz" diyerek atını verir. 

Bir süre sonra elçi yine gelir ve Mete'nin karısını ister. Yine derhal 
savaşmayı öneren Kurultay üyelerine Mete, "nasıl olur da bir kadını komşu 
devletten üstün tutabilirim" diyerek karısını da verir. 

Mete'nin korktuğunu ve kendisinin her istediğini ele geçireceğini 
sanan komşu hükümdar bu kez sınırda kimsenin oturmadığı çorak bir araziyi 
ister. Kurultay üyeleri, at ve hatun gittikten sonra, küçük, önemsiz, yararsız 
bir parça toprağın verilmesinde sakınca görmezler. Ama Mete bu kez de 
onlar gibi düşünmez. "Toprak devletin temeli, milletin malıdır" diyerek, 
Kurultay üyelerinin başını kestirir ve komşu devletle savaşır, büyük bîr zafer 
kazanır... 

Kâmil Su, "Atatürk bu olayı öylesine tatlı, çekici bir ifade ile 
anlatmıştı ki, hepimiz O'nu büyük bir hayranlıkla dinlemiştik" der. 

Bu olayda Mete'nin tutumundan çıkarılması gereken esas sonuç, 
kanımızca, bu büyük Türk hükümdarının devlet yönetiminde son derece 
akılcı davrandığı, savaştan ve kan dökülmesinden mümkün olduğu ölçüde 
kaçındığı, savaşa ancak gerçek millî davalar için ve başka yol kalmadığı 
zaman başvurduğudur. Atatürk de devlet yönetiminde aynı anlayışa sahipti 
ve O'nun bu olayı öğretmenlere anlatmasının anlamı büyüktür. 

Bu anıların ne kadar önemli ve öğretici olduğu görülüyor. Bunlar gibi 
daha çok sayıda yayınlanmış ya da yayınlanmamış anıları bir araya getirip 
yayınlamak şüphesiz öğretmenlerimize çok yararlar sağlayan, kalıcı bir 
çalışma olacaktır. 

 
Sonuç: 

Atatürk, Türk eğitim tarihinde çok önemli bir yer tutar. Çünkü O, bazı 
aydınlarımızca kısmen farkına varılsa da ayrıntılı, doğru, sistemli, kesin 
teşhisi konulamayan felâketlerimizin sebeplerini, bunların eğitimle 
ilişkilerini çok iyi görmüş ve göstermiştir. Bunlardan hareketle O, yeni 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yeni bir eğitim felsefesi ve politikası 
benimsemiş ve eğitimimizde, en zor fakat en gerekli atılımları 
gerçekleştirmiştir. 

Atatürk'ün öğretmenlere ve hepimize verdiği görevleri, eğitime 
gösterdiği amaçları her an hatırımızda tutmamız gerekir. Bunlar akılcı, 
insancıl, çağdaş, millî bir Türk eğitiminin temel ilkeleridir. Onları unutup 
savsakladığımız zaman, büyük zararlar göreceğimizde hiç kuşku yoktur. 
Onları içtenlikle, gereği gibi uyguladığımız zaman ise milletimizin gelişme 
ve yükselmesi kesinlikle gerçekleşecektir. 

Bu nedenle, O'nun eğitimle ilgili gözlem ve teşhislerini, öneri ve 
isteklerini tekrar tekrar okumak, iyice öğrenmek ve onların gösterdiği 
doğrultuda hareket etmek, başta öğretmenler, eğitimciler, öğrenciler, devlet 
adamları olmak üzere herkesin görevidir. Bunu yaparken de çoğu kez 
yorumlardan kaçınmalıdır. Çünkü Atatürk düşüncelerini çok açık ve anlaşılır 
biçimde ortaya koymuştur. O'nu doğrudan kendi düşüncelerinden tanımak 
son derece öğretici ve zevklidir. 
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CUMHURİYETİN 60. YILINDA 
DEMOKRASİMİZ, EĞİTİMİMİZ 

 

Prof. Dr. Mahmut TEZCAN∗ 

 

Türkiye’nin altmış yıllık Cumhuriyet döneminde demokrasi geleneği 
ve eğitim yönünden önemli gelişmeler olmuştur. Gerçi Cumhuriyetin 
ilânından itibaren demokrasimizde parti kapatmalar, tek parti, askerî 
müdahaleler gibi kesintiler ve aksamalar olmuştur. Fakat bunlar demokrasi 
geleneğinin köklü olarak yerleşmesinde gerçekten katkıları olmuş 
aksamalardır. Bu tür aksamalar ülkemize demokrasi deneyimi 
kazandırmıştır. Bu yazımızda, bir siyasal ideoloji olarak demokrasinin 
özellikleri, demokrasilerde eğitimin nasıl olması gerektiği ve ülkemizde 
demokrasi ve eğitim ilişkisinin çeşitli görünümlerine kısaca değinilecektir. 

 
I. BİR SİYASAL SİSTEM OLARAK DEMOKRASİ VE 

ÖZELLİKLERİ 

Bugün Batı ülkelerindeki demokratik siyasal sistemin temel ilkeleri 
aşağıdaki noktalar etrafında toplanmaktadır. 

a. Devlet, kendisi başlı başına bir amaç değil, fakat beşerî amaçlara 
ulaşmak için bir araçtır: Devletin temel işlevi, mutluluğu sağlamaktır. Her 
vatandaşa kendi kapasitesinin tamamını kullanma olanağı verir. Bu ise 
insanların kurduğu bir dizi kurumlar yoluyla gerçekleşir. İnsanların kendi 
kendilerini yönetmek için kendi çıkarları için kurulur. 

b. Bütün insanlar muayyen vazgeçilmez haklara sahiptirler: Bu haklar 
Anayasalara göre yaşam, özgürlük ve mutluluğu elde etmektir ki, evrensel 
niteliktedir. Bunlar, ırk, sınıf ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm insanlara 
aittir ve toplumdan değil, insanın doğası gereği ortaya çıkarlar. Yalnız, 
demokrasilerde insan sorumlulukları olmadan insan hakları olamaz. 
                                                           
∗ Eğitim Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Özgürlükten ne kadar hoşlanırsak, o kadar da fazla sorumluluk almalıyız. Bu 
nedenle Chesterfield, "Demokrasi, tehlikeli bir iştir" der. 

c. Demokrasi, bireysel özgürlüğü korur ve geliştirir: Geleneksel olarak 
demokratik kuram, herhangi bir dış denetim olmadan bireysel özgürlükle 
tanınır. Birey, toplumsal sorumluluklarını kabullenmek yoluyla özgür olur. 
Gerçek demokrasi, otoriterliği reddeder. İnsanlar araçlara sahip oldukları 
(Eğitim, gelir, vs.) ve rasyonel olarak kendi değerli amaçlarını gerçekleştir-
meye olanak tanındığı zaman daha özgür olurlar. 

d. İnsanlar kamu hizmetlerinden yararlanma bakımından eşit 
sayılırlar: Zekâ düzeyi vs. gibi doğuştan gelen nedenlerle mutlak bir eşitlik 
söz konusu olmasa bile, demokrasilerde insanlar, yasa önünde eşitlik, siyasal 
haklarda eşitlik, eğitim fırsatlarında eşitlik gibi kamu hizmetlerinden 
yararlanmada eşit sayılırlar. 

e. Demokrasi, insan aklına inancı esas alır: Demokrasiye inanılıyorsâ, 
insanların kendi genel sorunlarını rasyonel olarak yönetmek kapasitesine 
sahip olduklarına da inanılır. 

f. Demokrasi, parti sistemini gerektirir. 

g. Demokrasi, kuvvetler ayrımını gerektirir: Yasama, yürütme ve 
yargı yetkileri ayrılmıştır. 

h. Modern demokrasi, geniş ölçüde temsil edicidir: Bugün insanların 
yönetime doğrudan katılımları söz konusu değildir. Kalabalık, karmaşık 
toplumlarda insanlar yöneticilerini kendileri seçerler. 

Demokrasinin bu temel ilkelerini böylece belirttikten sonra 
demokrasilerde eğitim olgusunun genel ilkelerini ele alalım. 

 
II. DEMOKRASİ VE EĞİTİM 

Bir demokraside eğitimin yönetimi, kabul edilmiş bazı ilkelere 
bağlıdır. Bunlardan en önemlileri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

a. Halk kendilerini yönetecek kişileri seçtiği için bu konuda sorumlu 
olarak eğitilmelidirler: Özellikle örgün eğitimde oy verme, yönetim ve iş 
yaşamı, basın özgürlüğü, ırk çatışmaları, suç olgusu, kitle iletişim araçlarının 
etkileri gibi konularla uğraşmalı ve öğrenciler bu konularda bilgi sahibi 
olmalıdırlar. İnsanlar açık biçimde ve eleştirisel olarak eğitilmedikçe, onların 
seçtikleri temsilciler ve hükümet üyeleri de aydınlatıcı olmayacaklardır. 
Okulda nasıl bir siyasal bilgi verilmelidir? Eğer gençleri demokrasinin 
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işlemesi için yetiştirmeyi istiyorsak, onları, demokrasinin değeri, erdemlerini 
bilecek tarzda yetiştirmeliyiz. Gençlere her düzeyde ulus yönetimi, liderlik, 
diğer siyasal ideolojiler ve sistemler gibi siyasal kültür vermeliyiz. 

b. Eğitim yoluyla herkes, kendi yeteneklerini sonuna kadar 
geliştirmeyi beklemelidir: Eğitim sistemi, kişilerde estetik, entelektüel ve 
mesleksel alanlarda ilgileri teşvik etmelidir. 

c. İnsanlar özgür olmak için eğitilmelidir: Eğer yetişkin kişi, çocukluk 
zamanında bazı şeyleri öğrenmişse o zaman özgürdür. Yetişkin insanın 
özgürlüğü, onun daha önceki yaşamında eğitilmesini, rehberlik ve disipline 
edilmiş olmasını gerektirir. 

d. Eğitim, açık fikirliliği geliştirmelidir: Demokrasi, deneyime ve 
açıklığa önem verir. Onun vatandaşı da o sabit fikirli ve eleştiri kabul 
etmeyen bir kimse olmamalıdır. Demokrasideki kişi, akıllı, esnek ve 
değişmeye hazır olmalıdır. Okul, çocuğa, bir soruna çeşitli açılardan bakma 
alışkanlığını kazandırmalıdır. Açık fikirlilik, dengeli, başkalarına saygılı 
olmayı ve onların görüşlerini anlamayı, kavramayı ifade eder. Demokraside 
anlaşma ve çoğunluk oyu esastır. Kişi, hükümetin icraatını beğenmeyebilir. 
Fakat bu hükümetin çoğunluğun oyları ile iktidara geldiğini ve amacının 
kamuoyunun istemlerine yanıt vermek olduğunu bilir. Açık tartışma, 
demokrasinin yöntemidir. Takip edilen politikalar olumlu olumsuz 
yönleriyle açıkta tartışılır. 

e. Demokrasilerde eğitim, sağlıklı bir yarışma kadar verimli bir 
işbirliği alışkanlığı geliştirmelidir: Demokrasilerde bu alışkanlığı birçok 
kurumlar yanında özellikle gönüllü kuruluşlar sağlar. Okulda çocuk, öğrenci 
birlikleri yoluyla başkaları ile birlikte çalışma alışkanlığı edinir. Yetişkin 
durumuna gelince dinsel kuruluşlar, siyasal partiler, mesleksel gruplar gibi 
birçok gönüllü kuruluşlara katkıda bulunur. 

f. Okul, demokratik etkinliklere bir ortam olmalıdır: Demokratik 
kurallar her çeşit okul etkinliğinde uygulanma şansı bulmalıdır. 

g. Eğitim üzerindeki siyasal denetim asgarî düzeyde olmalıdır: 
Örneğin A.B.D. de akademik özgürlük genel ilkesi altında ehliyetli öğretim 
personelinin öğretimi, hükümetin etkisinden mümkün olduğu kadar bağımsız 
kalmalıdır inancı egemendir. Ayrıca, eğitim politikası, göreli olarak istikrarlı 
olmalı, siyasal müdahalelerden zedelenmemelidir görüşü yaygındır. Bundan 
başka, eğitim politikasının ev ve topluluğun gereksinimlerine yanıt 
vermelidir görüşü de oldukça yaygındır. Eğitimsel programlara parti müda-
halesinin yasaklanması akademik özgürlüğü ve istikrarı desteklemektedir. 
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III. ÜLKEMİZDE DEMOKRASİ VE EĞİTİM UYGULAMASI 

Yukarda, demokrasinin ne olduğu ve bu rejim içersinde eğitimin yeri 
nedir konularına değindik. Acaba bu ilkeler ışığında ülkemizdeki durum 
nedir? Bir kez, Cumhuriyetin ilânından itibaren günümüze değin 
eğitimimizde gerek nicel, gerekse nitel yönden büyük gelişmeler 
kaydedildiği bir gerçektir. 

Atatürk, eğitimin millî olmasını belirtmiş, eğitimi millî amaçlara 
ulaşmanın önemli bir aracı olarak görmüştür. Eğitimin çağdaş ve işlevsel 
olmasını savunmuş, eğitimde bilim ve teknolojiye önem vermiş, eğitimde 
lâikliği gerçekleştirmiş, eğitimde birlik ve bütünlük ilkesini benimsemiş ve 
uygulamaya koymuş, eğitimimizin salt kuramsal olmaması, uygulamalı 
yönünün de ele alınması gerektiği üzerinde durmuş, kız ve erkeğin birlikte 
eğitim görmesini sağlayan karma eğitimi gerçekleştirmiştir. Atatürk'ün 
eğitim yönünden ele aldığı bu reformlar gerçekten toplumumuz açısından 
çok önemli yenilikleri ve büyük bir kısmı gerçekleşmişti. Atatürk 
döneminden sonraki eğitimsel ve demokratik gelişmeler de kuşkusuz yabana 
atılacak ve gözardı edilecek değişiklikler değildir. Fakat demokratik bir 
kişilik geliştirme, demokratik davranışları benimseme yönünden çok başarılı 
olamadık. Demokrasinin kurumsal gerekleri, yasal dayanakları oldukça 
geliştirilmiş olmakla birlikte, kişisel davranışlar yönünden demokratik olma 
alışkanlığını geliştiremedik. Bu hususu nasıl gerçekleştirebiliriz? Kuşkusuz 
kişileri eğitmek yoluyla. Demokrasinin ülkemizde daha kolay ve sağlıklı 
gelişebilmesi için takip edilecek yollardan birisi, demokrasinin bir yaşam 
biçimi, ya da bir davranış biçimi olarak küçük yaşlarda yeni kuşaklara 
öğretilmesidir. Ancak bu yoldan demokrasiye bağlı, demokratik tutum ve 
becerilere sahip ideal vatandaşlar yetiştirilebilir. Oysa biz okullarımızda 
demokrasi eğitimine gereken önemi vermiş değiliz. Millî eğitimin genel 
amaçlarında yer alan demokrasiye ilişkin siyasal amaçların tam anlamıyla 
gerçekleşememesi nedenlerinden birisi de kuşkusuz, okullarımızda bu 
konuya ilişkin içerik getirilememesidir. Batının gelişmiş ülkelerinde 
ilkokuldan lise son sınıfa kadar her yıl öğrenci, okulda "Demokrasi" 
derslerini zorunlu olarak görür. Demokrasi tarihi, işleyişi, insan haklan, 
siyasal sistemler, demokrasi erdemleri yıllarca çocuğa öğretilir. Böylece bu 
konuda olumlu tutumlar geliştiren öğrenci, günlük yaşamında demokratik 
davranışlar uygular. Oysa bizim okullarda demokrasiye ilişkin bağımsız 
hiçbir ders yoktur. Sosyal Bilgiler dersleri içinde birkaç bilgi kırıntısı olarak 
verilip geçiştirilir. Böylece öğrenci, demokrasi konusunda bilinçlene-
memektedir. 
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Siyasal Toplumsallaşmamız 

Yukarda değindiğimiz, ülkemizdeki siyasal içerikli ders 
programlarının eksikliği, siyasal bilginin yetersizliği sonucunu doğurmuştur. 
Oysa siyasal bilgi vermek, siyasal toplumsallaşmanın öğelerinden birisidir. 
Siyasal toplumsallaşma, bireylerin siyasal bilinçlenme sürecidir. Siyasal 
tutum ve davranışları etkileyen öğrenimdir. Ülkemizde siyasal toplumsallaş-
ma, doğal eğitimle başlar, ailede, arkadaş gruplarında elde edilmeye 
başlanılır. Örgün eğitimde ise bilgi yönünden yetersiz bir siyasal bilgi verilir. 
İlkokul düzeyinde çocuk yurttaşlık bilgisi dersleriyle siyasal bilgi alırdı. Orta 
öğretimde ise sosyal bilgiler içersinde yetersiz siyasal bilgi alır. 

Üniversitede gencin siyasal toplumsallaşması daha yaygın, canlı ve 
dinamiktir. Fakat bu husus daha çok arkadaş gruplarında elde edilmektedir. 
Bu da bilimsel olmaktan çok, ideolojik ve yarım, yetersiz, hatta yanlış 
bilgiler edinilmeye yol açmaktadır. Bununla birlikte, toplumumuzda siyaset, 
üstün bir değere sahip olduğu için üniversite gençliğinde siyasal ilgi oldukça 
fazladır. Fakat gençliğin bu ilgisi, örgün eğitimde siyasal nitelikteki 
müfredat programlarıyla desteklenmemiştir. 

Demokratik hak ve özgürlükler ülkemizde yasal olarak tanınmakla ve 
uygulamada da gerçekleşmekle birlikte, bu tür hak ve özgürlükler zaman 
zaman gerek kişiler, gerekse kuruluşlarca kötüye kullanılmıştır. 
Özgürlüklerin sınırının bilerek ya da bilmeyerek tayin edilemediği durumlar 
olmuştur. 

Bireyin toplumsal sorumlulukları da yeterince, aşılanamamıştır. Bunu 
da eğitim sistemimizdeki aksaklıklara bağlayabiliriz. Toplumda oto-
kontrolün bulunmayışı da sorumlulukların gerçekleşmesini bir ölçüde 
engellemiştir. Batıda kamusal işlerde ve günlük yaşamda herkes herkesi 
denetler. Oysa bizde böyle bir demokratik davranış yerleşememiş ve böylece 
denetim mekanizması da tamamen resmî görevlilere bırakılmıştır. 

Kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma konusundaki demokratik 
ilke de ülkemizde yeterince gerçekleşmemiştir. Yerleşim yeri (Köy, kent), 
cinsiyet farklılaşması, gelir farklılaşması gibi etmenler eşitliğin gerçekleşme-
sinde engel olabilmişlerdir. 

Parti sisteminin gerçekleşmesi, kuvvetler ayrımı gibi demokratik 
ilkeler, tamamen uygulanmıştır. Temsil edicilik ilkesi de gerçekleşmiş 
olmakla birlikte, milletvekilleri tamamen kendi bölgelerindeki halka hizmeti 
görev saymışlar, tüm ulusu yeterince dikkate almamışlardır. 
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Yine, eğitim yoluyla herkesin kendi yeteneklerinin sonuna kadar 
geliştirilmesi konusundaki demokrasi ilkesinin de ülkemizde tam anlamıyla 
gerçekleştiğinden söz edilemez. Bunda ülke kaynaklarının yetersizliği geniş 
rol oynamıştır. 

Okulun demokratik etkinliklerde bir ortam olması gerektiği de 
yeterince gerçekleşmiş değildir. Ülkemiz sisteminde okul, bu tür ortamlar 
oluşturmaktan çok, eğitim-öğretime ağırlık vermektedir. 

Eğitim üzerinde siyasal denetimin sınırlı olması ilkesi de ülkemizde 
hiç gerçekleşmiş değildir. Eğitim hizmeti tamamen siyasal iktidarların 
tekelinde ve denetiminde kaldığı için her iktidar, eğitimde kendi görüşüne, 
programına göre düzenlemelere gittiği için eğitim hizmeti siyasal 
iktidarlardan bağımsız duruma getirilememiştir. Son bölümde ülkemizdeki 
demokrasi ve eğitim deneyiminin çok genel bir değerlendirmesini yaparak 
aksayan yönlere ve gerçekleşen ilkelere değindik. Batıda yüzyılların 
deneyimine sahip demokrasinin, ülkemizde altmış yıllık bir geçmişi vardır. 
Bu kadar sürede bile oldukça gelişmeler kaydedilmiştir. Kuşkusuz 
ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olmayan demokrasi geleneğimizde 
aksamalar olmuştur. Fakat şunu da hemen kaydetmeliyiz ki demokrasi 
Türkiye'de kökleşmiştir, benimsenmiştir. Aksayan yönlerini eğitim yoluyla 
ve diğer koşullarla gidermeye çalışmak, tüm kişilerin beklentisidir. Esasen 
Batı ülkelerinden farklı bir tarihsel geçmişe, kişilik yapısına, sosyo-
ekonomik koşullara ve değerler sistemine sahip ülkemizde demokrasi 
uygulamasındaki aksamalar gayet doğaldır. Sağlıklı bir demokrasinin 
geliştirilmesi konusunda aile ve okul gibi iki temel toplumsal kuruma büyük 
görevler düşmektedir. Türk Ulusu, şimdiye değin denenmiş yönetim 
biçimleri içinde en iyisi olan bu siyasal rejimin sarsıntısız olarak yaşaması 
için kararlıdır. Bunu Türk genci de, yetişkini de böyle düşünmektedir. 
Akılcı, gerçekçi, insancıl görüşlerin yer aldığı Kemalizm düşüncesinde 
demokrasi ilkeleri ve demokratik davranış bilinci ulusallık ilkeleri ile 
bütünleştirilerek güçlü olarak yer almıştır. Bu husus Atatürk'ün eğitim 
uygulaması açısından da söz konusudur. Onun zamanındaki eğitim ilkeleri 
ve eğitimde yenileşme uygulamaları bu gün de canlılığını korumaktadır. İşte 
günümüz ve gelecekteki demokrasimiz yine bu güçlü temellere oturtulduğu 
ve samimî olarak uygulandığı sürece Türk demokrasisi de istenen düzeye 
ulaşacaktır kanısındayız. Demokrasimizin aksayan yönlerini düzeltmek ve 
iyi işlemesini sağlamak için hepimizin bireysel olarak ayrı ayrı 
sorumlulukları söz konusudur. Bu sorumluluklarımızın bilincinde olmamız 
gerekmekte, örgün eğitim sistemimizin de bu konuda destekleyici bir rol 
oynaması söz konusu olmalıdır. 
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EĞİTİM SEFERBERLİĞİNDE 
KÜTÜPHANELERİMİZİN ROLÜ 

 

Prof. Dr. Osman ERSOY∗ 

 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana kırk iki yıl geçmiş olmasına 
rağmen, eğitim seferberliğimizin amacına ulaştığı söylenemez. Şüphesiz, bu 
gecikmeyi, geri kalışı etkileyen çeşitli nedenler vardır. Söz gelişi, sosyal ve 
ekonomik sorunların yeteri kadar çözümlenmemiş olması bu arada 
sayılabilir. Eğitim Fakülteleri Kuruluş ve Kadro Kanunu Tasarısı 
Gerekçesi'nden aldığımız bilgilere göre nüfus % 3 gibi bir hızla artmaktadır. 
On beş yaşına kadar olan çocukların sayısı ise, toplam nüfusun % 43 
kadardır. Çok dağınık olarak yaşayan bir toplum oluşumuz da ilköğretimi 
ayrıca etkilemektedir. Kırk bin köye okul açmak, bugünkü gücümüzün 
dışında kalmaktadır. Yasalarla gerçekleştirilmesi koşullara bağlanmış 
ilköğretimdeki yetersizlik, zorunlu olmayan orta ve yüksek eğitimde de 
kendini göstermektedir. 1963–64 yılında ortaokullardaki 351.957 öğrenciye 
karşılık, 7275 öğretmen olduğu bilinmektedir. Batı ölçülerine göre, her 
öğretmene 23 öğrenci düşebilmesi için daha 8028 öğretmen yetiştirmek 
zorundayız. Üniversitelerimizin kapılarını ise, kırk bin öğrenci 
zorlamaktadır. Çok güç koşullar altında eğitim yapan öğretmen ve 
öğrencilerimizin bilimsel ve teknik konulardaki baş döndürücü gelişmeleri 
izlemelerini de hesaba katacak olursak, nicelik ve nitelik bakımından nasıl 
eksik bir eğitim sistemi içinde olduğumuzu kolayca anlarız. 

Eğitim seferberliğini hızlandırmanın ve amacına ulaştırmanın yollarını 
bulmak elbette eğitim uzmanlarının görevleri ve sorumlulukları arasındadır. 
Ülkemizin eğitimcileri, sorunlarını çözümlemenin yollarını ararken, eğitimin 
bölünmez bir parçası olan kütüphaneler konusuna çok az dokunmuşlardır. 
Yurdumuza 1924 yılında getirtilip, Türkiye Maarifi Hakkında Bir Rapor 
alınan ünlü eğitimci John Dewey, "Her mektep faal bir kütüphane merkezi 
                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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olmalı, her binanın inşasından evvel plân yapılırken kütüphane salonu 
düşünülmelidir" derken bundan kırk bir yıl sonra kaç okulumuzda kütüphane 
salonu olduğu sorulmaya değer. John Dewey'nin sözlerinin uygulama alanı 
bulamamasından ötürü kimseyi kınamak istemiyoruz; çünkü, eğitimin her 
dereceli eğitim kurumlarımızın dar ve sıkışık odalarında ne güç koşullar 
altında yapıldığını biliyoruz. Ama yine de eğitim alanında çeşitli türlerdeki, 
kütüphanelerden yararlanarak, yarısından çoğu okur-yazar olmayan 
halkımıza sayılmayacak kadar çok faydalar sağlanacağına inanıyoruz. Çocuk 
kütüphanelerinin okul öncesi, okul kütüphanelerinin okul çağı ve halk 
kütüphanelerinin ise, okul sonrası yani yetişkinlerin eğitimindeki rolü artık 
bizde de bilinen bir gerçektir. Fakat biz eğitim sorunlarımızın 
çözümlenmesinde eğitimle, çocuk, halk ve okul kütüphanelerini atbaşı 
yürütemiyoruz. Bir kültür kurumu olarak kütüphaneler Milli Eğitim 
Bakanlığı içinde yıllarca önemsiz kuruluş olarak kalabiliyor ve bütçesi 
senelerce bir kaç milyona dahi ulaşamıyor. Kütüphanelere çeşitli nedenlerle 
okullardan uzaklaştırılmış öğretmenler veriliyor ve bunlardan hizmet 
bekleniyordu. Bütün bunların sonucu olarak, Ankara Hürriyet Meydanı gibi 
çevresi okur-yazar oranının en yüksek olduğu bir alan yabancı 
kütüphanelerle donanırken, biz bu bölgede bile bir çocuk, bir okul, özellikle 
bir halk kütüphanesi açamıyorduk. Bu, kütüphane açmaya gücümüzün 
yetmemesinden değil, kütüphanelerin eğitim davasındaki rolünü gereği 
kadar kavrayamayışımızdan ileri geliyordu. 

Yeni bir çağa girmiş bulunuyoruz. Kütüphaneci artık mesleğinin 
girmediği yerde çalışmaların yeterli olamayacağını, çeşitli yayın araçları ile 
topluma duyurabiliyor. Güçlü bir mesleğin öncüleri, çeşitli kütüphanelerde 
görevleri devralıyorlar. 

Kütüphanesiz eğitimi ve öğretimi düşünebilecekleri, yadırganacağı, 
ayıplanacağı günler uzak değildir. 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN LAİKLEŞMESİ 
 

Prof. Dr. Özer OZANKAYA∗ 

 

Atatürk’ün Türk Devrimine eğitim ve öğretim alanında temel yaptığı 
görüşleri, eğitim ve öğretimin laikleşmesinin gerekçelerini ve yararlarını 
anlatacak özelliktedir. 

Sakarya Savaşı sırasında 16 Temmuz 1921’de, Türkiye’nin eğitim 
işlerinin bir programını hazırlamak amacıyla Ankara’da toplanan ‘Eğitim 
Kongresi’ni açış konuşmasında özellikle şu noktaları vurgulamaktadır: 

“Yüzyıllar süren derin bir yönetsel savsaklamanın devlet yapısında yol 
açtığı yaraları iyileştirmek için harcanacak emeklerin en büyüğünü hiç 
kuşkusuz eğitim ve ekin alanında göstermemiz gerekir... 

Ancak geniş ve yeterli koşul ve araçlara sahip oluncaya değin geçecek 
savaş günlerinde bile yetkin bir dikkat ve özenle işlenip çizilmiş bir ulusal 
eğitim programı ortaya koymaya ve var olan eğitim örgütümüzü bugünden 
verimli bir etkinlikle çalıştıracak temelleri hazırlamaya bütün gücümüzle 
çalışmalıyız. 

Şimdiye değin izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin ulusumuzun 
gerileme tarihinde en önemli bir etken olduğu kanısındayım. Onun için bir 
ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inançlarından ve 
doğal özelliklerimizle hiç de ilişki olmayan yabancı düşüncelerden, Doğudan 
ve Batıdan gelebilen her türlü etkilerden tümüyle uzak, ulusal ve tarihsel 
karakterimize uygun bir ekini anlatmak istiyorum. Çünkü ulusal dehamızın 
gelişimi ancak böyle bir ekinle sağlanabilir. Gelişi güzel bir yabancı ekini, 
şimdiye değin izlenen yabancı ekinlerin yıkıcı sonuçlarını yineleyebilir. Ekin 
(düşünsel yol, töre) ortamla ilişkilidir. O ortam ulusal karakteridir. 
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Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile 
hakkı ile birliği ile çatışan tüm yabancı öğelerle mücadele gereği ve ulusal 
düşünceleri her şeyi bir yana bırakarak her karşı düşünce önünde şiddetle ve 
özveriyle savunma zorunluluğu telkin edilmelidir. Yeni kuşağın bütün ruhsal 
güçlerine bu niteliklerin ve yeteneğin mal edilmesi önemlidir. Sürekli ve 
korkunç bir mücadele biçiminde beliren uluslararası yaşamın felsefesi, 
bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her ulus için bu nitelikleri şiddetle 
istetmektedir”. 

Mustafa Kemal 27 Ekim 1922’de Bursa’da öğretmenlere seslenen 
konuşmasında laik öğretimin gerekçelerini açıklamayı şöylece sürdürmek-
tedir: 

“Bir toplumun hastalığı ne olabilir? Ulusu ulus yapan, ilerletip 
aydınlatan güçler vardır: düşünce güçleri ve toplumsal güçler. 

Düşünceler anlamsız, mantıksız uydurmalarla dolu olursa, o 
düşünceler hastalıklıdır. Bunun gibi toplumsal yaşam akıl ve mantıktan 
yoksun, yararsız ve zararlı bir takım inançlar ve geleneklerle dolu olursa 
kötürüm olur. 

Önce düşünce ve toplum güçlerinin kaynaklarını temizlemekle işe 
başlamak gereklidir. Ülkeyi, ulusu kurtarmak isteyenler için, yurt sevgisi, iyi 
niyet, özveri en zorunlu olan niteliklerdendir. Ama bir toplumu çağın 
gereklerine göre ilerletebilmek için, bu nitelikler yetmez: Bu niteliklerin 
yanında bilim ve teknik gereklidir. 

Bilim ve teknik girişimleri için okul gereklidir. Okul adını hep birlikte 
saygıyla, ağırlayarak analım. Okul genç kafalara insanlığa saygıyı, ulus ve 
ülkeye sevgiyi, şerefi, bağımsızlığı öğretir... Bağımsızlık tehlikeye 
düştüğünde onu kurtarmak için izlenmesi uygun olan en iyi yolu belletir. 
Ülke ve ulusu kurtarma ya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer 
namuslu uzman ve birer bilgin olmaları gerekir. Bunu sağlayan okuldur... 

Ulusu yetiştirmek için asıl olan okullarımızın üniversitelerimizin 
kurulmasında (bilim ve teknik ilkelerini kılavuz yapacağız). Ulusumuzun 
siyasal, toplumsal yaşamında düşünce eğitiminde de kılavuzumuz bilim ve 
teknik olacaktır... Okulun vereceği bilim ve teknik sayesindedir ki Türk 
ulusu, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzel 
yaratımlarıyla gelişir. 

Bir ulusun gerçek kuruluşu ancak böylece olur... Bence (eğitim) 
programımızın temel noktaları ikidir. 
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1- Toplumsal yaşamımızın gereksinimlerine uyması 
2- Çağın gereklerine uygun düşmesi.  

Hiçbir mantıksal kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inançların 
korunmasında direnen ulusların ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz. 
İlerlemede kayıtları, koşulları aşamayan uluslar yaşamı akla uygun ve 
işlemsel olarak gözlemleyemez. Yaşam felsefesini genişliğine gören 
ulusların egemenliği ve tutsaklığı altına girmeye mahkûmdur. 

Hanımlar, beyler! itiraf edelim ki biz üçbuçuk yıl öncesine değin 
cemaat halinde yaşıyorduk. Bizi istedikleri gibi yönetiyorlardı. Dünya bizi 
temsil edenlere göre tanıyordu. Üçbuçuk yıldır, tamamiyle ulus olarak 
yaşıyoruz...” 

31 Ocak 1923 günü İzmirlilerle konuşurken medreselere ilişkin bir 
soruya şu yanıtı veriyordu: 

“Bizde en çok göze çarpan bir nokta vardır ki, o da herkesin bu gibi 
sorunlara değinmekten kaçınmasıdır. Medreseler ne olacak? Vakıflar ne 
olacak? Dediğinizde hemen bir direnmeyle karşılaşırsınız. Bu direnmeyi 
yapanların ne hak ve yetkiyle yaptıklarını sormak gerekir. Bizim dinimiz en 
akla uygun ve en doğal bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din 
olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, bilime ve mantığa uygun 
düşmesi gereklidir. Bizim dinimiz bunlara tamamiyle uygundur. İslam 
toplumsal yaşamında hiç kimsenin bir özel sınıf durumunda varlığını 
sürdürmeğe hakkı yoktur. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin 
hükümlerini eşit biçimde öğrenmek zorundayız. Her birey dinini, diyanetini, 
inancını öğrenmek için bir yere gerek duyar. Orası da okuldur. 

Ulusumuzun, ülkemizin kültür evleri bir olmalıdır. Bütün ülke 
çocukları, kadın ve erkek. aynı biçimde oradan çıkmalıdır. Ama nasıl ki her 
hususta yüksek okul ve uzman kişiler yetiştirmek gerekliyse, dinimizin felsefi 
gerçeklerini inceleme, araştırma ve telkin bilimsel ve teknik gücüne sahip 
olacak seçkin ve gerçek, saygı değer bilginleri de yetiştirecek yüksek 
kurumlara sahip olmalıyız”. 

Yine üniversite konusunda 1 Mart 1924’de T.B.M.M.’ni açış 
konuşmasında şu düşünceleri belirttiğini görüyoruz: 

“Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi ilkesinin an yitirilmeden 
uygulanması gereğini gözlemliyoruz... üniversitenin varlığına, gelişimine ve 
yüksek bir üniversitenin ulusun genel eğitimindeki, uygarlık yolunda 
gelişimindeki kesin etkisine özellikle dikkati çekerim. Türkiye’nin eğitim ve 
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öğretim siyasetini her derecesinde tam bir açıklık.., ile anlatıp uygulamak 
gerekir”. 

Laik temellere dayalı çağdaş bir eğitimi gerçekleştirecek olan 
öğretmenlere tarihsel seslenişi ise şudur: 

“Öğretmenler, 

Yeni kuşağı, cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler 
yetiştireceksiniz. Yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır... Cumhuriyet: düşünce, 
bilim, teknik, beden bakımından güçlü ve yüksek karakterli koruyucular 
ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yeteneklerde yetiştirmek sizin elinizdedir. 

Öğretmenler 

Erkek ve kız çocuklarımızın aynı yoldan bütün öğrenim 
derecelerindeki öğretim ve eğitimlerinin işlemsel olması önemlidir. Ülke 
çocukları, her öğrenim derecesinde ekonomik yaşamda etkin. verimli ve 
başarılı olacak biçimde donatılmalıdır. Ulusal ahlakımız, uygar ilkelerle ve 
özgür düşüncelerle beslenip güçlendirilmelidir. Bu çok önemlidir, özellikle 
dikkatinizi çekerim: korkutma temeline dayalı ahlak, bir erdem olmadıktan 
başka güvenilebilir de değildir”. 

 
Medreselerin Kapatılması 

Daha önce incelediğimiz nedenlerle büyük keşiflerin, icatların reform 
ve rönesans hareketlerinin dışında kalan Türk toplumunda yüksek öğrenim 
kurumları konumundaki medreselerde de büyük bilginler yetiştiremez 
olmuştu. Çünkü sıkı sıkıya geçmişe ve katı dinsel görüşlere saplanıp kalan, 
akla yer vermeyip yalnızca ‘nakle” dayanan, içtihal kapılarını kapatan, 
‘Çin’den bilim almak” şöyle dursun, her türlü yeniliği kafirlik sayan 
kurumlara dönüşmüştü. Bundan ayrı olarak Türkçeyi hiçe sayan, Arapça, 
Farsça dışında yabancı dillere yer vermeyen kurumlar olarak kalmışlardı. 

Yüksek kamu görevlilerine ve bu arada dinsel mevkilere de babadan 
oğula geçme yoluyla atamalar yapılmış, medreselerde böylece “beşik 
uleması” türetilmişti. “Ulemayı rüsum” (resmi bilginler) deyimiyle gerçek 
niteliği pek güzel özetlenen bu tür sözde-bilim adamları, iki yüzlülüğü ve 
baskıcı yöneticilerin her isteğine göre, çıkar ve mevki karşılığında fetva 
vermeği bu sözde bilim kurumlarında yaygın uygulamaya dönüştürmüş 
bulunuyorlardı. Yerlerine ‘naip’ yollayarak oturdukları yerde maaş alan 
kadılar, duahanlar türemişti. Mısır’ın El-Ezher medresesinde bile pozitif 
bilimlere yer verilmeğe başlandığı bir sırada Abdülhamit böyle ulemaya 
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dayandığı için onları gücendirmemeye özen göstermişti. Türkiye’de 
medreselere pozitif bilimlerle yabancı dil öğretiminin girmesi ancak 
1909’dan sonra olabilmiştir. Şer’iye ve Vakıflar Bakanlığının kaldırılması 
üzerine Eğitim Bakanlığına geçen bu medreseler daha sonra kapatıldı. 
Onların yerine daha sonra İlahiyat Fakültesi ve İmam-Hatip okulları açılması 
öngörlmüştü. Atatürk’ün sağlığında, O’nun yukarda açıkladığımız “bilim ve 
teknolojinin ışıklarıyla dupduru olmuş din anlayışı” özleminin 
gerçekleşememesi, bu öğrenim kurumlarının kurulmasına da elvermemişti. 
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde çok partili siyasal yaşama yeniden ve bu 
kez daha uzun süreli olacak biçimde girilince aşağıda değinileceği üzere, 
Türkçeleştirilmiş olan ezanın yeniden Arapça okutulması da içinde olmak 
üzere daha önce belirttiğimiz anlamda siyasal amaçlı bir “dinsel uyarılış 
hareketi eşliğinde İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslam Enstitüleri İmam-Hatip 
Okulları, ekonominin eğitim kurumlarından beklediği iş gücü gereklerine 
uygunluk gözönüne alınmaksızın, mantar gibi çoğaldı. Türk çocuklarına 
Kur’anı anlamadan ve Arap harfleriyle okumayı öğreten Kur’an Kursları ile 
yine Arapça Kur’anı Türk çocuklarına anlamadan ezberleten hafız kursları 
ülke yüzeyine yaygınlaştırıldı. 

Bizim incelediğimiz, büyük Atatürk’ün 100. doğum yıldönümünde 
yalnızca O’nun özgürleştirici, insancıl, çağdaşlaştırıcı, düşüncelerinin, 
ilkelerinin, yöntemlerinin kalıcılığını ve evrenselliğini göstermek, bugün de 
Türk ulusuna çevresinde toplumsal dayanışma ve demokratik ortak eylem 
gerçekleştirme olanağı verebilecek tek kılavuz-düşünce-sistemi değerinde 
olduğunu ortaya koymaktır. Bu nedenle bu incelemede, büyük önderin 
ölümünden sonra, özellikle 1946’dan başlayıp adım adım genişleyen, bir 
Cumhuriyet Başbakanının Said-i Nursi’nin elini öpmesine değin varan, 
seçim toplantılarında Kur’anı öperek konuşmaya başlama adetlerine ulaşan 
“din oyunları” üzerinde durmayı uygun görmüyorum. 

Yalnız Atatürk’ten sonra açılan dinsel öğretim ve eğitim kurumlarının 
niteliği konusunda General Fahri Belen’in belirttiği görüşü özetle anmakla 
yetiniyorum: 

“Medresenin adını değiştirmek yeterli değildir. İlahiyat Fakültelerin-
den, İslam Enstitülerinden yetişenlerin hezeyanları bu kanımızın doğruluğu-
nu kanıtlıyor. Hafızlık kurumu da yazının türlü türlü okunduğu bir dönemde 
Kur’anın yanlış okunmaması ve ayetlerin aynen korunması gibi yüksek bir 
amaçla kurulmuştu. Basımcılığın çok ilerlediği bir zamanda Türk 
çocuklarına bütün Kur’anı anlamadan ezberletmek, dinin amacına ve 
gerçeğine uygun değildir”. 
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Mustafa Kemal’in 22 Eylül 1924 günü Samsun Öğretmenleriyle 
yaptığı konuşma da eğitimin laikleşmesi yolundaki sarsılmaz görüş ve 
iradesini, temel dünya ve toplum anlayışını anlatmaktadır: 

“Dünyada her şey için, uygarlık için, başarı için en doğru yol gösterici 
bilimdir, tekniktir. Bilimin ve tekniğin dışında yol gösterici aramak 
aymazlıktır, bilgisizliktir, sapkınlıktır. Yalnız bilimin ve tekniğin 
yaşadığımız her dakikadaki aşamalarının evrimi kavramak ve ilerlemelerini 
zamanla izlemek şarttır. Bin, ikibin, binlerce yıl önceki bilim ve teknik 
dilinin çizdiği ilkeleri, şu kadar bin yıl sonra bugün aynen uygulamaya 
kalkışmak kuşkusuz bilim ve tekniğin içinde bulunmak değildir. 

Bütün dönemlerde Türk kendi ruhunu, benliğini, yaşamını unutmuş: 
Nerden geldiği belirsiz bir takım başların bilinçsiz aracı olmak durumuna 
düşmüştür. varlığıyla herhangi bir amaca, sonucu aşağılık olan, tutsaklık 
olan, boş yere köle olmaya varan aşağılatıcı bir hedefe sürüklenmiştir...”  

Bütün bu bağımlılıkların, aldığı ulusallığa aykırı eğitimin gereği 
olduğunu kavramaksızın, sağlam bir eğitimin eseri olduğu kanısıyla 
uyguluyordu... 

Bununla birlikle, hatırlamak gerekir ki, baskı altında bile bizi bugün 
için yetiştirmeğe çalışan gerçek ve özverili öğretmenler, eğiticiler eksik 
değildir... 

En önemli, en temel nokta eğitim sorunudur. Eğitimdir ki bir ulusu ya 
özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum durumunda yaşatır, ya da bir ulusu 
tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır. 

Efendiler eğitim sözcüğü yalnız olarak kullanıldığı zaman herkes 
kendince amaçlanan bir anlayışa gider. Ayrıntıya girişilirse eğitimin 
hedefleri türlülenir. Örneğin dinsel eğitim, ulusal eğitim, uluslararası 
eğitim,... Bütün bu eğitimlerin hedefleri başkadır. Ben burada yalnız yeni 
Türk Cumhuriyeti’nin yeni kuşağa vereceği eğitimin ulusal eğitim olduğunu 
kesinlikle belirttikten sonra öbürleri üzerinde durmayacağım. 

Ne yazık gerçek durum şudur ki yeryüzündeki üçyüz milyonu aşkın 
Müslüman yığınları şunun ya da bunun tutsaklık ve düşkünlük zincirleri 
altındadır. Aldıkları manevi eğitim ve ahlak onlara bu tutsaklık zincirlerini 
kırabilecek insanlık niteliğini vermemiştir, veremiyor. Çünkü eğitimlerinin 
hedefi ulusal değildir. 

Efendiler ulusal eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık hiç bir 
türlü karışıklık kalmamalıdır. Bir de ulusal eğitim ilke olduktan sonra onun 
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dilini, yöntemini, araçlarını da ulusal kılmak zorunluluğu tartışma götürmez. 
Ulusal eğitim ile geliştirilip yükseltilmek istenilen genç kafaları bir yandan 
da paslandırıcı, uyuşturucu, düşsel gereksizliklerle doldurmaktan dikkatle 
kaçınmak gerekir. 

Ömrünü medreselerde din bilimleri öğrenip öğretmekle geçiren bir 
kimse bir kitabın bir satırını (Kur’andaki “vettini vezzeytuni...” cümlesini, 
Ö.O.) Türkçe anlatabilmek için böyle bir gereksinim (yarım saat düşünmek) 
belirtirse ulus, ulusun üyeleri ne desin? Onun için efendiler, genç kuşağın 
kafasını yormadan, onun her şeyi alıp yutmaya açık levhaları (beyni, Ö.O.) 
gerçeğin izleriyle süslenmelidir”. 

Mustafa Kemal’in 1 Mart 1922 günü T.B.M.M.’ni açış konuşmasında 
eğitim üzerine belirttiği düşünceler, bugün tüm ileri toplumların eğitim 
alanında bayrak yaptıklarını gördüğümüz kuramsal öğretimin, kesinlikle 
uygulama ve araştırmayla birlikle yürütülmesi gerektiğini de içermekteydi. 

İnsanlar yalnız maddi değil, özellikle bu maddi güçlerde yatan manevi 
güçlerin etkisi altında çalışırlar. Uluslar da böyledir. Manevi güç ise 
özellikle bilim ve inanç ile yüksek biçimde gelişir. Öyleyse hükümetin en 
verimli ve en önemli görevi eğitim işleridir. Bu işlerde başarılı olabilmek 
için öyle bir program izlemek zorundayız ki o program ulusumuzun bugünkü 
durumuyla, toplumsal yaşam gereksinimleriyle, çevrenin koşullarıyla ve 
çağın gerekleriyle tamamiyle orantılı ve uyumlu olsun. Bunun için çok 
büyük, ama düşsel ve karmaşık düşüncelerden tamamiyle arınarak gerçeğe 
delici bir bakışla bakmak ve el ile dokunmak gerekir. Girişilecek şeyin 
neden ibaret olduğu ancak bu yoldan kendiliğinden ortaya çıkar. 

Yüzyıllardan beri ulusumuzu yöneten hükümetler eğitimi 
yaygınlaştırmak arzusunu belirtegelmişlerdir. Ancak bu arzularına varmak 
için doğuyu ve batıyı yansılamaktan kurtulamadıklarından sonuç ulusun kara 
bilgisizlikten kurtulamaması olmuştur. Bu ülkenin asıl sahibi ve toplumumu-
zun temel öğesi köylüdür. 

İşte bu köylüdür ki bugüne değin eğitim ışığından yoksun 
bırakılmıştır. Öyleyse… genel olarak bütün köylüye okumak, yazmak ve 
yurdunu, ulusunu, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafya, tarih, din ve 
ahlak bilgileri vermek ve dört işlemi öğretmek eğitim programımızın ilk 
hedefidir. 

Bir yandan kara bilgisizliği gidermeye uğraşırken bir yandan da ülke 
çocuklarını toplumsal ve ekonomik yaşamda edimsel olarak etkin ve verimli 
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kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri uygulamalı bir biçimde vermek, 
eğitim yöntemimizin temeli olmalıdır. 

Efendiler, uygar ve çağdaş bir toplumun bilim ve kültür yolunda bu 
kadarla yetinemiyeceği kuşkusuzdur. 

Ulusumuzun dehasının gelişimi ve bu sayede layık olduğu uygarlık 
mevkiine çıkması doğaldır ki yüksek meslek adamlarını yetiştirmekle ve 
ulusal kültürümüzü yüceltmekle olanaklıdır. 

Bu ilk ve son iki öğretim basamağı arasında orta öğretimin de 
gerekliliği doğaldır. Orta öğretimin amacı ülkenin gereksindiği türlü hizmet 
ve sanat adamlarını yetiştirmek ve yüksek öğretime aday hazırlamaktır, 

Orta öğretimde de eğitim ve öğretim yönteminin uygulamalı ve 
işlemsel olması ilkesine uymak şarttır. Kadınlarımızın da aynı öğrenim 
derecesinden geçerek yetişmelerine önem verilecektir. 
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EĞİTİM YOLU İLE ATATÜRKÇÜ ÇİZGİDE MİLLÎ 
BÜTÜNLEŞME 

 

Prof. Dr. Fatma VARIŞ∗ 

 

Eğitim, modern devletin millete sağladığı en büyük ve önemli 
hizmetlerden biridir. Büyüktür, zira hitabettiği çocuk, genç, yetişkin sayısı 
fazladır. Tüm ulusu ilgilendirir. Hiçbir mesleğin hitabettiği nüfus, eğitim 
kadar yaygın değildir, önemlidir, zira eğitim yoluyla yaratılan rahatsızlıkla-
rın iyileşmesi birkaç kuşak sürer. Yanlış eğitimin ilacı yoktur; ilaç yine 
eğitimdir. İnsan davranışlarının dinamik dokusu kolay değişmemektedir. 

Bu büyük ve önemli konu, milleti millet yapan temel toplumsal 
değerlerin sürekliliğini sağlar; bu değerlere, zamanın değişen koşullarına 
göre esneklik kazandırır; yeni değerler üretir; bunları kültür formları 
dağarcığında biriktirir; bunlardan yararlanarak topluma refah ve mutluluk 
getirme yollarını arar. Eğitim yolu ile olumlu değerler kişilerin 
davranışlarına akseder. 

Sosyal - kültürel, ekonomik ve teknolojik yönlerden hızla değişen 
toplumlarda değerlerin adaptasyonu da hızlanır. Kuşaklararası iletişim 
güçleşir. Özellikle kalkınma sürecinin doğurgusu olan sosyal sorunların 
kökeninde, büyük ölçüde, dağılan değerler etkin olmaktadır. İşte bu durumda 
millî eğitim hizmetleri, değer dağılımını, devletin millî eğitim politikası ve 
amaçları doğrultusunda yöneltmek, toplamak durumundadır. Özellikle millî 
eğitim amaçları, her eğitim kademesinde bireylerin davranış standartlarını 
belirler. Bir açıdan, bu amaçlar, devletin yaptığı yatırıma karşılık, eğitimin 
geliştirmesini beklediği insan tipini belirler. O halde, millî eğitim 
amaçlarının gerçekleşmesi, eğitim yoluyla insan davranışlarının millî çizgide 
birleşmesi, bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Millî Eğitim sistemlerinin 
evrensel özü budur. Eğitimini ulusal yararları ile ters düşecek biçimde 
sürdürmeye razı bir ulus yoktur dünyada. Her ülkenin eğitim politikası, 
kendi varlığının sürdürülmesine ve geliştirilmesine dönüktür. Ülkemizde ise, 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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eğitimin, Atatürkçü çizgide bütünleşmesi ulusal varlığımız ve kalkınmamız 
için zorunluluk arz etmektedir. 

Atatürk eğitimi Türk ulusunun topyekûn kalkınmasında bir lokomotif, 
çekici bir güç olarak benimsemiştir. Günümüzde eğitimi kalkınmanın 
yaratıcısı olarak gören eğitim filozofları, Cumhuriyet eğitiminin Türk 
toplumunda oynadığı rolü örnek göstererek savlarını desteklemektedirler. 
Eğitim insangücü kalkınma ilişkisidir bu; temeli ülkemizde Atatürk 
tarafından 1920’lerde atılan ve 1980’lerde düşünürlerin yazdığı, çizdiği, bu 
ilişkidir. 

"Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum 
halinde yaşatır, ya da onu köleliğe ve yoksulluğa sürükler" derken, Atatürk, 
eğitimin temel amacını da "Türkiye'nin ulusal varlığının, geleceğinin 
korunması" olarak belirlemiştir. 

Ulusal yenileşmede irfan ordusunun çekici gücüne güvenen Atatürk, 
modern devlet mekanizmasını çalıştıracak kadroların sağlıklı bir şekilde 
yetişmesi için "Eğitim Birliği Yasası"nı çıkarırken, temelde inanç, ulusal 
bütünlüğün ancak bu yolda sağlanabileceği olmuştur. 

Eğitim birliği konusunun T.B.M.M.'de kabulünden bir süre sonra 
Atatürk bir söylevinde eğitim birliğine işaretle; 

"Uygar uluslar önünde saygınlık kazanmak isteyen Türk ulusu, 
evlâtlarına vereceği eğitimi, mektep ve medrese namında birbirinden 
büsbütün başka iki çeşit kuruma teslim etmeye hâlâ katlanabilir miydi? 
Eğitim ve öğretimimi birleştirmedikçe aynı fikirde, aynı zihniyette 
bireylerden oluşan bir ulus yapmaya imkân aramak abesle iştigal olmaz 
mıydı?" Diyerek bu yasanın ne kadar önemli bir gereksinmeden doğduğunu 
açıklamıştır. Bu girişim, özünde birleştirici nitelik taşıyan eğitim yolu ile 
ulusal bütünlüğe yönelmiştir. Atatürk, eğitimde birliğin, hurafattan, yabancı 
fikir ve sloganlardan, dış etkilerden arınmış, dil, içerik ve yöntem açılarından 
Türk ulusunun karakteriyle uyum gösteren bir tutumla gerçekleşeceğine 
inanır. Cumhuriyetin ilk 10 yılında, çağdaş, bilimsel, laik, ulusal kalkınma 
ve birliğe dönük kuvvetli bir eğitim mekanizmasının temelleri atılmıştır. 
1920’lerde söylenen ve yapılanlar bugün dahi pek çok yönden ilerici 
karakterini korumaktadır. Bu genç öneriler ve fikirler, yaşasaydı, bugün 100 
yaşında olması söz konusu olan Ulu önderin dehasını kanıtlamaktadır. 
Atatürk bugün her yönüyle gençtir, günceldir. 

Atatürk'ün bugün dahi pek çok insanı geride bırakan güncelliğini, 
kişiliğinin şu belirgin özelliklerine bağlamak mümkündür: 
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• Atatürk insancıldır... İnsan sevgisi ile doludur. 
• Vatan ve millet sevgisi kutsaldır O'nun için. 
• Dinamiktir, çalışkandır... Sürekli gelişim ve sürekli başarıya inanır. 
• Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri ile yoğurmuştur. 

Bu kişilik özellikleri, eğitimi sırasında belirginleşmiştir. 

Matematik dersinde üstündür; bu O'nun ölçülü davranışlarını ve 
zamanlama yeteneğini etkilemiştir. Hitabet'i etkili ve berraktır; bu O'nun 
önder kişiliğini oluşturmuştur. Çok sevdiği tarih, O'nun ulusal benliğini 
oluşturmuş ve tarihi yöneten evrensel kişiliğini kazandırmıştır. Yabancı dil 
ile geniş bir dış âlemden algılanan reformcu kişiliğini geliştirmiştir. 
Atatürkçü çizgide birleşmenin nirengi noktalan neden bunlar olmasın? 

Sahip olduğu irade gücü, takt ve dengeli kişiliği ile Atatürk, 
doğumundan 100 yıl sonra, eserini sadakat ve coşku ile yaşatan koşulları 
yaratan ve tarihi kişiliğinin evrensel ve ulusal yönlerine dünyanın dört bir 
yanında ilgi gösterilen büyük bir devlet adamıdır. 

O'nu hatırlıyor, görüyor, fikir ve duygularını anlıyor ve hissediyoruz. 
Ancak, O'nun çizdiği yolda, eğitimciler olarak, iç ve dış düşmanlara karşı, 
ülkemizde birlik, dirlik, mutluluk ve refah yaratacak daha çok öğrenci, daha 
fazla eğitimci ve öğretmene daha iyi hizmet verdiğimiz oranda, O'nun dile 
getirdiği görüşler aksiyona dönüşmüş olacaktır. 
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EĞİTİMDE ÖNDER YETİŞTİRME SORUNU 
 

Prof. Dr. Mitat ENÇ∗ 

 

Toplu olarak yaşayan bütün canlılarda sürüyü yöneltip kişi ve gurup 
ilişkilerini düzenleyen üstün kişiler vardır ve bunlar çeşitli devrelerde 
incelenmiştir. Uygar toplumlarda bu sorun çok daha karmaşıktır. Çünkü 
milli bir sınır içinde yaşayan kalabalık bir ulusta önderlik sadece toplumun 
siyasal yönetimi ile de ilgili değildir. Toplum kültürünün bütün alan ve 
dallarında “teknik, güzel sanatlar, felsefe, çeşitli bilim dalları gibi" önderlik 
edecek seçkin ve üstün yeteneklere ihtiyaç vardır. 

 
Nasıl Seçilirler? 

Önderlik ve üstün yetenek eş anlamlı değildir. Fakat her hangi bir 
gurup içinde önder olabilmenin ilk gereklerinden birisi ötekilere göre üstün 
yetenekli olmaktır. Bazen beden gücünde üstünlük belirli etkenliklerde 
kişinin önderliğe seçilmesine yarayabilir. Fakat bu çeşitten nitelik başka 
durumlarda önderliğe yaramaz. Önderlik, her durumda ve her gurupta geçerli 
olan sürekli niteliklerin sonucu değildir. Duruma, guruba göre önderde 
aranan ve beklenen nitelikler değişebilir. Ama bunlar arasında daima var 
olması istenenlerden birisi, önderin guruba üstün yeteneğini kabul 
ettirebilmesidir. 

Önderlik davranışlarının ilk belirmeye başladığı çocuk gurup oyunları 
bunun bir istisnası değildir. Çocukların bir çoğu gurupta ele başı olmaya 
heveslenebilir. Kendim önder olarak benimsetmek için çaba da harcar. Fakat 
rakipler arasında ki çekişmelere rağmen aralarından birisi ancak guruba 
komuta edebilme durumuna geçer. Gurubun başkan olarak benimsediği bu 
kişi öteki nitelikleri arasında, yetenekçe de kümeden üstünce olduğunu da 
ortaya koyabilendir. Yazımızın esas amacı açısından önemli olan budur. Bir 
ölçüde üstün yetenekle önderlik biri birine bağlıdır. 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Üstün Yetenekli ve Toplumun Kaderi. 

Bir toplumun uygarlık düzeyi, öteki toplumlar arasındaki ekonomik, 
politik ve kültürel yeri büyük ölçüde üstün yeteneklilerinden yararlanma 
durumuna bağlıdır. Uygarlık tarihinin başından beri önemli önemsiz bütün 
buluşlar, keşifler ve toplum hareketleri bunların zihin enerjisinin ve 
çabalarının ürünüdür. İlk tohumdan ekip ürün yetiştiren, ilk hayvanı 
evcilleştiren, yazı, yelken tekerlek gibi, bulucularının kim olduğu bilinmeyen 
önemli keşifler de tarih öncesinin Markoni, Galile ve Newton’larıdır. Başka 
bir deyişle insanlığın bugün erişebildiği uygarlık düzeyi, ortalama insan 
yığınlarının kolektif çabalarının sonucu değildir. 

 
Tanımı ve tabiatı 

Üstün yetenek deyince ne anlamak gerekir? Düzgül (normal) olanın 
üstündeki bütün görüntüler, düşündüğümüz anlamda üstün yetenek değildir. 
Bu konuyu, bireysel farklılıklar çerçevesi içinde ilk ele alan Galton olağan 
üstü yeteneği olağan üstü başarı olarak tanımlamıştır ve bunun bir kuşaktan 
ötekine kalıtım yoluyla geçtiğini belirtmiştir. Onun zamanında yetenek 
ölçekleri henüz gelişmemiş olduğundan üstün yeteneğin en güvenilir belirtisi 
olarak üstün başarıyı almak zorunluydu. Nitekim onu izleyen, bu konuyla 
ilgili bilginlerin çoğu da dehanın tabiatını anlamak için büyük işler başarmış 
kişileri incelemekle yetinmiştir. 

Yalnız bu yoldan sorunun önemli bazı yönlerine ışık tutmak 
zorlaşıyordu. Örneğin, acaba üstün yetenek gerçekten üstün çevre ve eğitim 
koşullarının sonucu mudur, yoksa doğuştan bu yeteneğe sahip olanlar her 
çeşit çevre şartları altında sivrilip başarı sağlayabilmekte midir? Yalnız üstün 
başarıyı incelemekle bu soruya karşılık bulunamıyordu. 

Ancak Binet ölçeği ve benzerleri geliştikten sonra bu soruya cevap 
aramak mümkün olmuştur. 1920 yılından itibaren Louis Terman California 
okullarından bu ölçeklerle seçtiği bin kadar üstün yetenekli erkek ve kızı 
çeşitli yönlerden incelemiştir. Terman üstün yetenek olarak kendi yaş gurubu 
içinde en üstün yeteneğe sahip olan yüzde biri 130 Z.B ve daha yukarısını 
almıştır. Onun izinden giden bilginlerden bazıları 140 Z.B’yi, bazıları da 150 
Z.B alt sınır olarak benimsemiştir. 

Bu araştırmalara göre üstün yetenekliler genellikle beden gelişimi 
açısından da üstünlük göstermektedir. Yetenek dağılımı açısından kız-erkek 
farkı söz konusu değildir. Daha çok kendilerine benzeyen ana-babalardan 
doğmaktadır. Ailelerin birinci çocukları arasında daha sık rastlanmaktadır. 
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Terman gurubunu yirmi yıl takibederek beşer yıllık arayla 
değerlendirmiştir. Bulgularının en önemlisi şudur: esas gurubunun ancak 
dörtte biri oldukça genç yaşta çeşitli dallarda olağan üstü seçkinlik 
kazanmıştır. Yarısı orta başarı seviyesinde kalmış ötekiler ise başarısız 
olmuştur. 

Çok başarılı ve başarısız olan guruplara ait bulguları kıyasladığı 
zaman iki gurubu biri birinden ayıran en önemli farkın şu olduğu sonucuna 
varmıştır: üstün başarı elde edenler geçimli, dengeli, teşvikçi ve destekleyici 
aile çevrelerinde yetişmiştir. Buna karşılık başarısızlar gerginlik, çatışma, 
ana-baba geçimsizliği ve ayrılmalar, engellenme ve aşırı tenkitçiliğin hakim 
olduğu aile çevrelerinde yetişmişlerdir. 

Daha sonra yapılan deneme ve araştırmalar da, okul başarısızlığı gibi 
durumlarda üstün yeteneklilere de rastlandığım ve uygun rehberlikle 
bunların okul basanlarının artırılabildiğini ortaya koymuştur. 

Bu ve benzeri bulgulardan şu sonuç çıkar: olağan üstü yetenek her 
çevre koşulu altında gelişip gücünü gösterebilen bir görüntü değildir. 
Dikkatle bakılıp beslenmediği taktirde ziyan olup gitmesi, ya da topluma 
zararlı ve tehlikeli bir kişi haline gelmesi ihtimali kuvvetlidir. Bu sonuç 
eğitim sistemlerinin bu grubu önemle dikkate alması gerektiğini 
göstermektedir. 

 
Niçin Özel Eğitim? 

Z.B. si 180–200 arasında olan tek bir çocuk bulabilmek için kendi 
yaşında olan yüzbinlerce çocuğu taramak gerektir. Başka bir deyişle her 
toplumun her kuşakta bu türden gizil gücü son derece sınırlıdır. Her hangi 
birisi elverişsiz eğitim yüzünden ziyan olup giderse aynı kuşakta bir 
başkasını yerine koymak hayli zordur. Bu yüzden bunların mümkün olduğu 
kadar küçük yaşta teşhisi ve özel eğitimleri için gerekli tedbirlerin alınması 
çok önemli bir zorunluluktur. 

Bunların özel eğitim zorunluluğu nereden doğmaktadır. Genel 
eğitimin tabanı hiç değilse sekizinci sınıf sonuna kadar öncelikle düz-gül 
çocuğun gelişim Özelikleri ve Öğrenme güçlerine göre uydurulmuş 
durumdadır. Bu biçimdeki programlar zihin gelişimi takvim yaşının 

"3–6" yıl ilerisinde bulunan bir çocuk için ilgi duyulamayacak kadar 
yalın ve kolaydır. Örneğin, incelemeler bu durumdaki çocukların çoğunun 
okula başladıkları zaman okuma, yazmayı sökmüş olarak geldiklerini, 
sayısal işlemlerde sıkıntı çekmeden iki, üç sınıf yukarısının bilgilerini 
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edinmiş olduklarını göstermektedir. Bu durumda çocuk ya yeteneğinin ancak 
küçük bir kısmını kullanarak işini yürütmeyi öğrenmektedir ya da okula 
karşı olumsuz bir şartlanma geliştirmektedir. Bu sorunu önlemenin tek yolu 
şudur: Üstün yeteneklileri durum ve ihtiyaçlarına uygun hızlı öğrenme 
güçlerini dikkate alan programlar içinde yetiştirmektir. Geri zekâlıların 
eğitimi üzerinde yüz yıldan fazladır geniş çaba ve paralar harcandığı halde 
üstün yeteneğin özel eğitim ihtiyaçları bugün de ancak deneme 
düzeyindedir. 

 
Özel Eğitim Tedbirleri 

Çeşitli memleketlerde bu çocuklar için denenmekte olan özel eğitim 
tedbirlerini şöyle belirtebiliriz: 

A. Normal Okullarda Özel Sınıflar. Z. B. si 130 ya da 140 m üstünde 
olan çocuklar teşhis edilerek, normal okullarda 10–15 kişilik özel 
sınıflara yerleştirilmektedir. Bunlar birey ve gurup projeleri 
üzerinde çalıştırıldıktan başka beden eğitimi ve benzeri bazı 
etkenliklerde normal sınıflarıyla çalışmaktadır. 

B. Yetenek Gurupları: İlkokul birinci sınıftan itibaren öğrenciler 
testler yoluyla ‘geri, orta, üstün' diye üç guruba ayrılmaktadır. 
Guruplaşmanın esasları ve nedenleri öğrenciler ve velilerine 
söylenmeyebilir. Üç gurup da aynı sınıfta sayılmakla beraber 
yetenek seviyelerine uygun programlar izlemektedir. 

C. Sınıf Atlatma: Okula başlarken ve daha sonra üstün yeteneklileri 
takvim yaşlarına uygun sınıflarda tutmak yerine sınıf atlatarak 
yetiştirmektir. Böylece 14 yaşında üniversiteyi bitirebilenler 
olmuştur. 

D. Bireysel Öğretim: Devlet üstün yetenekliyi masraflarım yüklenerek 
özel öğretmenlere bireysel olarak yetiştirtmektedir. 

E. Program Zenginleştirme: Çocuk yaşının sınıfında tutulmakla 
beraber, ilgi ve yeteneğine uygun biçimde normal sınıf programı 
zenginleştirmektedir. 

F. Özel Okul: Yetenek seviyeleri 130 ya da 140 üzerinde olan 
çocuklar özel bir okulda toplanmaktadır ve yeteneklerine uygun 
programlarla yetiştirilmektedir. 

G. Küme Çalışması: Sınıf içinde çocukları türdeş yetenek guruplarına 
ayırmak ve özel öğrenim projelen ile yetiştirmek. 
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Bizde Durum. 

Bu çocuklar için bizde alınan tedbirleri farklı iki açıdan incelemek 
mümkündür. 

A. Genel eğitim çerçevesinde alınan tedbirler. 
B. Özel Eğitim çerçevesinde girişilen denemeler. 

Genel eğitim çerçevesinde alınmış olan tedbirleri şöyle belirtebiliriz: 

1. Her derecedeki öğretmen okullarına seçim sınavları: İlk, ortaokul 
ve öğretmen okullarıyla bazı meslek okullarını bitirenler arasından seçilerek 
her derecedeki öğretmen okullarına ve eğitim enstitülerine ve teknik 
öğretmen okullarına öğrenci alınmaktadır. Bu seçimde daha çok okul 
başarısı üzerinde durulur. Bununla beraber yetenek ve başarı arasında 
olumlu bir korelasyon vardır. Ancak bu gurubu gerçek anlamda üstün 
yetenekli saymak doğru olmaz. Belki seçildikleri geniş kitlenin kaymak 
tabakası sayılabilirler. Ayrıca aralarında üstün yetenekli sayılabilecekler de 
vardır. 

2. Devlet parasız yatılılık sınavlarında ortaokul ve lise öğrencileri 
arasından başarılı ve olanaklı olanlar seçilmektedir. Bu da aynı amaca 
yönelmiş bir tedbir olarak düşünülebilir. Bununla beraber seçimde bilgiye 
verilen ağırlık elverişsiz öğrenme koşulları olan okullardan girecek üstün 
yeteneklilerin aleyhine işleyecektir. 

3. Ankara Fen Lisesi, özellikle fen ve matematik konularında olağan 
üstü başarı ve yetenek gösteren ortaokul mezunlarını seçip almaktadır. Üstün 
yetenekliler için kurulmuş özel bir okul anlamına en fazla yaklaşan bu 
kurumdur. Bununla beraber seçim, yöntem ve araçlarıyla uygulanan 
programın yeterliği henüz gereği gibi değerlendirilmemiştir. 

4. 6660 sayılı yasa, gereğince müzik, resim ve öteki plastik sanatlarda 
küçük yaşlarda olağan üstü yeteneğe sahip görülen çocuklar devlet hesabına 
yurt içi ya da dışında yetiştirilmek için seçilmektedir. Başka bir ad altında 
1948 yılından beri uygulanmakta olan bu yasadan şimdiye kadar çoğu müzik 
sahası olmak üzere 17 çocuğumuz yararlanmıştır. Bunlardan yedisi bir 
süredir hayata atılmış bulunmaktadır. Beşi eğitilmektedir. Beşi de umulan 
başarıyı gösteremediği için yasa dışına çıkarılmıştır. 

Yirmi üç yıldan beri uygulanmakta olan bu gurubun eğitimine 
yaklaşık olarak 5 milyon TL çevresinde para harcanmıştır. Kaynakları 
bizden çok daha elverişli durumda bulunan memleketlerin çoğundan Önce 
böyle bir yasa yapılmış olması övünülecek bir olaydır. Fakat kapsamının çok 
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sınırlı oluşu, uzun süredir seçim ve eğitim yollarının tarafsız olarak 
değerlendirilmemiş bulunması üzerinde durmak gerekir. 

 
Özel Eğitim Tedbirleri. 

1950 den sonra gelişmeye başlayan yurdumuz özel eğitim çabaları 
arasında 1945 den sonra önce Ankara da üstün yetenekliler ile ilgili bazı 
teşebbüslere girişildi. Başlangıçta bazı ilkokullarda "yetenek guruplarına" 
ayırma denendi. Nedense uygulamanın amacı gereği gibi kapalı tutulamadı 
ve veliler arasında çocuklarının zekâ durumu konusunda çekişme ve 
çatışmalara meydan verildi. Deneme ya da uygulama tedbirleri gereği gibi 
geliştirilmeleri bunların sayısı artırılmak istendi. 

İkinci bir denemeyse gene Ankara da bir ilkokulda özel sınıf denemesi 
biçiminde ele alındı. Bir kaç yıl program geliştirme ve uygulama açısından 
gerektiği gibi sürüklendikten sonra unutuldu. 

Bir kaç yıl İstanbul milli eğitim müdürlüğü bu çocuklar için özel bir 
okul açmak için uğraştı. Gerekli hazırlıkları da henüz yapılmamış olan bu iş 
Bakanlıkça da onaylanmadı. 

Bu sınırlı teşebbüslerin dışında üstün yetenekliler yurdumuzda özel 
eğitim alanının en kısır ve ihmal edilmiş yanı olarak durmaktadır. 

 
Enderun 

Hâlbuki Enderun okuluyla bu konuda yüzyıllarca önce Batı dünyasına 
bile önderlik etmiş bulunuyoruz. Yıldırım zamanında şehzadeleri eğitmek 
için kurulmuş olan bu saray okulu Fatih tarafından, devletin muhtaç olduğu 
çeşitli alanlardaki önderleri yetiştiren bir yüksek okul halinde yeniden 
örgütlenmişti. Bu okul "devşirme" sistemiyle beslenirdi. Her yıl sarayca 
görevlendirilen tecrübeli devşiriciler İmparatorluğun her yanına dağılırdı. 
Köy ve kentlerde aday olabilecek 10-12 yaşlarındaki çocukları inceler ve 
denerdi. Bunlarda "beden üstünlüğü, cesaret, zeka" gibi nitelikler aranırdı. 
Seçilenlerden Türk ve Müslüman olmayanlar bir yıl için köklü ve belli Türk 
ailelerinin yanına yerleştirilir, dil, töre öğrenir, görgü edinirdi. Bu sürenin 
sonunda seçilenler "Edirne, At meydanı ve Galata" üstündeki hazırlık 
okullarına yerleştirilirdi. Bu beş yıllık hazırlık okulunu en üstün başarı ile 
bitiren seçkin bir kümeyse, dört odadan (sınıf) oluşan Enderun okuluna 
yerleşirdi. Girişten sonraki yıllarda gösterilen basan üstünlüğü bir yukarı 
odaya yükselebilmek olanağım sağlardı. Bunlar "müzik, mutfak, hazine, 
padişahın kişisel hizmetleri, askerlik" ve benzeri dallarda devlet hizmetlerine 
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çırağ edilir ve taban hizmetlerden bağlıyarak en seçkin bilginler ve en 
tecrübeli hizmetlilerce yetiştirilirdi. Devleti yöneten bir çok büyük vezir ve 
vezirler bu okulun yetiştirmesi olduktan başka Sinan gibi seçkin sanatkar 
yada bilginlerimiz de buradan yetişmiştir. 

Eğitim tarihinde bu kurumu değerlendiren Batılı düşünürler, 
Eflatun'un Devlet adlı eserinde ortaya koyduğu eğitim görüşünün sistemli ilk 
denemesinin Enderun olduğuna işaret ediyorlar. 

Kanuni zamanında özellikle, ondan önce ve sonra da zaman, zaman 
Venedik, Ceneviz, İngiliz, Avusturya gibi Batı memleketlerinin elçileri 
"Saray okulu" diye adlandırdıkları bu kurum hakkında hükümdarlarına uzun 
raporlar göndermişler ya da anılarında önemle söz konusu etmişlerdir. Bu 
yüzden 16 ve 17. yüzyıllarda Batıda soylu çocuklarının eğitimi için 
kurulmaya başlanan okullardan hiç değilse bazılarının Enderun’u model 
olarak almış olması uzak bir ihtimal değildir. 

Bu münasebetle şunu da belirtmek zorundayız. Bu okulun örgütü, 
öğrenci seçiminin ayrıntıları, programlarının niteliği hakkında belgelere 
dayanan etraflı ve yeterli bir inceleme yapılmış değildir. Ayrıca yukarda söz 
konusu edilen elçi rapor ve anılarının da memleketlerinin eğitim düzeninde 
ne gibi etkileri olduğu iyice araştırmamıştır. Kendi tarihimizi, 
geleneklerimizi ve kurumlarımızı iyice tanımak ve tanıtmak ihtiyacını duyan 
bilginlerimiz için Enderun verimli ve çok yararlı olabilecek bir araştırma 
alanı olabilir. 

Özellikle soyun çok önemli sayıldığı bir devrede, yalnız doğal 
yeteneklere ve bunlara sahip olanlara kapısını açan Enderun yöneticileri, 
iltimas, nüfuz ve etkiyle düşük yeteneğin buraya sızmasını önlemenin de 
uzun yıllar yolunu bulmuştur. Böylece Enderun daima Batı da, öncelikle ve 
özellikle soylu çocukları için kurulan özel amaçlı okullardan farklı bir kurum 
olmuştur. 

 
Yanlış bir genelleme 

Bu münasebetle bazı düşünürlerimizin bu konuda ortaya attıkları ve 
kanımızca hatalı olan bir genellemeye de değinmek faydalı olur. Bunlar 
kaynakları sınırlı ve kısır olan memleketimizde genel eğitimin tabandan 
yaygınlaştırılmasını uygun bulmamakladır. Buna karşılık olanakların 
öncelikle üstün seviyedeki insan gücünün eğitilmesinde kullanılmasını 
öğütlemektedir. Buna göre bütün yurt çocukları için her açıdan yeterli bir 
temel eğitim örgütü geliştirme çabası bir yana bırakılmalıdır. Yeni kuşak 
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içinde azınlık teşkil eden üstün yeteneklilerin eğitimi öncelikle ele 
alınmalıdır. Çünkü yönetici ve yaratıcı kadro bunlar arasından yetişecektir. 
Gene bunlar toplumu daha ileri ve yüksek bir uygarlık düzeyine doğru 
sürükleyeceklerdir. Böylece yurtta yeteri sayıda üniversite ve bunların 
hazırlık okulları açılmakla yetinilmelidir. 

İlk bakışta çekici gibi gözüken bu varsayımı çeşitli açılardan çürütmek 
mümkündür. Bunları kısaca şöyle belirtebiliriz: 

A. Böyle bir örgüt için üstün yetenekliyi hangi yöntem ve araçlarla 
teşhis edeceğiz. Devşirmecilerin kullandığı didaktik yollar bugün için ilkel 
ve yetersiz sayılır. Bu gibi seçimler için günümüzde kullanılan ölçeklerin 
kullanılması ise ancak geniş çocuk kitlelerinin temel eğitim kurumlarında 
bulunmasıyla mümkündür. 

B. Yüksek seviyedeki insan gücünün yeteri kadar verimli ve yaratıcı 
olabilmesi yalnız kendine sağlanan yeterli eğitimle mümkün değildir. 
Yetenek ve eğitim açısından kademe, kademe kendisinin altında geniş 
tabanlı bir insan piramidine ihtiyaç vardır. Örneğin bir yüksek mühendisin 
başarılı ve verimli olabilmesi kendi altında 3–4 mühendis, düzineyle usta, 
kalfa ve yüzlerce işçinin çalışmasıyla mümkündür. Bunlar gereği gibi 
yetiştirilmezse ve yoksa en iyi yetişmiş ve en üstün yetenekli hiç bir yüksek 
meslek adamı beklendiği gibi verimli olamaz. 

Az gelişmiş memleketlerin İkinci Dünya savaşından sonra bazı Batılı 
memleketlerin desteğiyle üst seviyedeki insan gücü yetiştirme denemelerinin 
sonucu meydandadır. Seçkin ve üstün doktor, mühendis, mimar, eğitimci ve 
araştırıcılar kendilerini yetiştiren yurtlarında geçirdikleri mutsuz bir kaç 
yıldan sonra, çalışma olanaklarının elverişli olduğu yerlere kaçmakta ve 
göçmektedir. Böylece o toplum biteviye yetişmiş beyin gücü kaybına 
uğrayarak gelişebilme olanağını daha çok yitirmektedir. 

Bu belirtilere bakarak şunu söyleyebiliriz: sağlam ve yeterli bir genel 
eğitim düzeni içinde, üstün yeteneklilerin özel eğitimine gerekli önemî 
vermek en ekonomik ve en etkili yoldur. 

Çeşitli yönlerde eğitim reformları hazırlandığı şu dönemde eğitim 
düzenimizi bu açıdan da düzeltmek zorundayız. Çünkü bütün belirti ve 
görüntüler, bu düzenin bireysel ilgi ve yeteneklerin sonuna kadar 
geliştirilmesine öncelik ve değer vermediğini göstermektedir. Aksine bireyin 
yaştaşlarıyla bir hizada bulunması, norma uygun düşen başarıyı göstermesi 
teşvik edilmekte, sivrilme istek ve çabaları köreltilmektedir. Böyle bir ortam 
içinde üstün yeteneğin oluşup gelişmesi beklenemez. 
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Atatürk'e göre, bir milleti hür, bağımsız yüksek bir toplum halinde 
yaşatan da, bir milleti esarete götüren de eğitimdir. 

Büyük Önder'e göre, “millî eğitim en önemli görevi” idi. Türk 
ulusunun işleri “hükümetin en feyizli ve tamamen modern bir toplum haline 
gelmesi, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması” gerekiyordu. En büyük dâva, 
“en medenî ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmek”, 
meselesiydi. Bunun için de “asırların uyuşturucu idare ve terbiyesini terk 
etmek” hiçbir mantıkî esasa dayanmayan bazı gelenek ve alışkanlıkları bir 
yana atmak gereği vardı. 

Bu da ancak, yeni yetişenlere lâik ve millî bir eğitim vermekle 
mümkün olabilirdi. Millî hedeflere yönelmeyen bir eğitim şekli yüzünden 
birçok topluluklar şunun bunun esaret ve zillet zinciri altında, yaşıyordu. 
Çünkü aldıkları terbiye onlara bu zincirleri kırabilecek insanî meziyetleri 
veremiyordu. Atatürk'e göre, bir toplum halinde yaşatan da, bir milleti esaret 
ve sefalete götüren de eğitimdir. Bu sebepledir ki asırlarca ihmalkâr bir 
idarenin devletin bünyesinde açtığı yaraların tedavisi için sarf edilecek 
gayretlerin en büyüğünü hiç şüphesiz irfan yoluna harcamak zorundaydık. 

Atatürk millî eğitim siyasetimizin temel yönünü şu sözleriyle 
belirtmişti: 

“Bu memleketin sahibi ve heyeti içtimaiyemizin unsuru esasisi 
köylüdür. İşte bu köylüdür ki bugüne kadar nur-u maariften mahrum 
bırakılmıştır. Binaenaleyh bizim tâkib edeceğimiz maarif siyasetinin temeli, 
evvelâ mevcut cehli izale etmektir.. Alelıtlak umum köylüye okumak, yazmak 
ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar tarihi, coğrafî, dinî 
                                                           
∗ SBF emekli öğretim üyesi 
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ahlâkî malûmat vermek ve âmal-i erbaayı öğretmek maarif programımızın 
ilk hedefidir..”. 

1960 Türkiye’sinin şartları da bu temel yönün değişmediğini 
göstermektedir. 

Büyük öğretmen, millî eğitim siyasetimizin ana hedeflerini de 
göstermiştir: 

1. Okuma - yazma bilmeyen tek vatandaş bırakmamak. 
2. Memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği 

teknik elemanları yetiştirmek. 
3. Memleket dâvalarının ideolojisini planlayacak, anlatacak ve 

nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumlar yaratmak. 

Bundan birkaç yıl evvel, Amerika’dan yine bir uzmanlar heyeti 
getirilmişti. Bunlar, öğretmen yetiştiren okullarımızın programlarını 
inceleyip ıslah yollarını göstereceklerdi. 

Kendilerine bizim bir eğitim felsefemiz olmadığı haber verilince, 
dediler ki: 

“Öğretmen yetiştiren okullarınızda herhangi bir maceraya girişmeden 
önce eğitim felsefenizi ortaya koyun”. 

Daha sonra, Maârif Seferberliği adlı, diğer reklâmatif bir hâdise 
sırasında, işin önemini düşünen Reşat Tardu, bu meseleyi ele almak istediyse 
de yaptığı teklif bizim böyle şeylerden anlayacak seviyede olmadığımızı 
belirten bir netice verdi. Yani sonuçsuz kaldı. 

Burada Ziya Gökalp'in bir dikkatini hatırlıyorum: "Rostand adlı bir 
Fransız filozofu diyor ki: Bir kumandan için, karşısındaki düşman ordusunun 
ne kadar askeri, ne kadar silâhı, mühimmatı olduğunu bilmek çok faydalıdır. 
Fakat bundan daha faydalı bir şey vardır ki o da düşman ordusunun 
felsefesini bilmektir...Türkleri, Çanakkale ve İstiklâl Savaşlarında galip kılan 
maddî kuvvetleri değildi, ruhlarında hükümrân olan millî felsefeleriydi... 

Bizi savaşlarda galip kılan felsefe ve iman nedir? Bunu tekrara lüzum 
görmüyorum. Bu misâl, eğitim savaşlarımızda muvaffak olmak için eğitim 
felsefemizi bilmek ve bulmak lüzumunu aydınlatır diye söyledim”. 

Eğitim felsefesi, bir milletin millî-medenî ihtiyaçlarının, sosyal ve 
psikolojik temayüllerinin; tarih ve coğrafya miraslarının bilhassa tarihte 
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muvaffak olduğu asırlardaki başarı, kabiliyet ve sebeplerinin bilinmesi ve 
bulunmasıyla işlenir. 

Biz, nice yıllardan beri kendi mazimizden, hatta kendimizden kaçmak 
yolunda bir dünyâ rekoru kırdığımızdan, bu probleme eğilmiş ve onu 
çözmüş değiliz. Daha ciddî düşünürsek bizim kendi sosyolojimiz, kendi 
psikolojimiz bile kitaplaşmış değildir. Zekâda, tecrübede, umumî kültürde, 
güzel sanatlarda, dilde ve düşüncede, ahlâkta ve mizaçta biz neyiz? Ne 
yapmak, hangi hedefte ilerlemek ve yükselmek ülküsündeyiz? Bizi terkip 
eden sayısız unsurlar, bir vatan ve târih kaderi içinde nasıl ve ne yolda 
birleşmiştir? 
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MİLLİ EĞİTİMDE BİRKAÇ KRİTİK SORUN 
 

Prof. Dr. Fatma VARIŞ∗ 

 

Bu yazıdaki saptamalar, birkaç önemli gözlemin okurlarla 
paylaşılması kadar, eğitim araştırmacılarına tartışma zemini oluşturmayı ve 
varsayımlar sergilemeyi de amaçlamaktadır. 

Çoğu zaman eğitime bilimsel yaklaşım yapanlar, ormanın bütününü 
incelemeden, bir ağacın dalını veya yaprağını ele almakladırlar; bu nedenle 
sorunları uygulama zeminine oturtmakta güçlük çekilmekledir. Burada, 
ormanın bütününe ilişkin gözlemlere yer verilmektedir. 

Londra Üniversitesi mukayeseli eğitim profesörü King, geri kalmış 
ülkelerin, kalkınmış olanları en az elli yıl geriden izlediklerini 
söylemektedir. Bu ifadeyi kendi Milli eğitimimize odaklaştırdığımızda 
birincisi hızla değiştiğimiz için ve keza bilimsel teknoloji üretiminin transfer 
olanaklarını sürekli tartıştığımız için, pek yerinde bulmayabiliriz. Ancak, bir 
kısım milli eğitim karar ve uygulamalarında, başkalarını değilse de, 
kendimizi 60–70 yıl geriden izlettiğimizi dile getirirsek durumu fazla 
abartmış sayılmayız. Kafa ve kalbin, uygar, modern, mutlu ve rahat yaşayan 
insanımın Türkiye’si için çalıştığı ilk yıllarını millî eğitiminde alman çoğu 
kararların ve uygulamaların, bu gün yön ve öz değiştirdiğini somut 
örneklerle ortaya koymak mümkündür. Kuşkusuz, sosyo-kültürel dinamizm 
nedeniyle kendimizi tekrarlamamız hata olur; şu var ki, dinamizm, dağılma 
ve keyfiliğe değil, fakat, ideal olarak, gelişmeye yönlendirilmelidir. 
Türkiye’nin geleceğini doğrudan etkileyen insan eğitiminde, yakın geçmişte 
alman yoldan geriye gidilirse, bunun, yakın gelecekte yaratacağı sorunların 
giderilmesi güçleşir ve bu ara, eğitime yapılan yatırımlar telef olur. 

Tersine işleyen karar ve uygulamalar nelerdir? Bu sorunun cevabını 
burada bütün kapsamıyla vermek güçtür; zira eğitimle doğrudan veya dolaylı 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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olarak ilgilenen herkesin kendisine veya kurumuna yansıyan sorunları dile 
getirmesi mümkündür. Bu, tutum, envanterler aracılığıyla oluşan ciltler 
dolusu sorun kategorilerine götürür. Kuşkusuz bu tertip araştırmalara da 
büyük ihtiyaç vardır. Aşağıda, yazan uyaran birkaç gözleme yer 
verilmektedir. 

Okulu yetişkinler yönetir; geçmişten getirdikleri programlarda 
deneyimleriyle, öğretmen, kendi bilgi birikimini ve geçmişte kazandığı 
davranışları yansıtır öğrencilerine. Ders kitapları ve öğrenim materyalleri, 
insanoğlunun, tarihin karanlıklarından bu yana, biriktirip düzenlediği bilgiyi 
sunar öğrencilere. Buna göre, geleceğe dönük ve yakın olan geleceğe doğru 
yol alan genç kuşakları, okul, etkinliklerinin geçmişe dönüklüğü nedeniyle 
geçmişte yaşamaya zorlamaktadır. Bu olgu, bir taraftan eğitim gören 
gençleri, bugün ve gelecek hakkında tesadüfî bilgilere itmekte, diğer yandan 
da okulun, toplum dinamizmine göre geride kalmasına neden olmaktadır. 
Kuşkusuz, öğrencilerin birikmiş bilgiyi öğrenmeden yeni bilgi üretmelerini 
beklemek gerçekçi olmaz. Şu var ki, çocuklarımıza dünün yanında, bugünü 
analiz etme, olayları kavrama yeteneği kazandırmak ve geleceğe dönük 
projeler üzerinde çalışmalarını sağlamak da gerekir. Öğrencinin birikmiş 
bilgi içeriğini bu güne bağlaması, öğrenme kuramları açısından olduğu kadar 
çocuğun kitle yayın araçlarından nasıl olsa edindiği bilgiyi sentezlemek 
yönünden de önem taşır. Nerede kaldı ki çocuğun bu günü incelemesi, 
yalnızca sosyal durum ve sorunları tartışması ile sınırlanamaz. Örgün 
eğitimde çocuk, fen dahil bütün konulardaki gelişmeleri okulda 
izleyebilmelidir, insanoğlu geçmişe değil fakat geleceğe doğru yaşamaktadır. 
Okul, yarına doğru akan yaşamı, realiteye aykırı yöne çevirmeye çalışmakla 
öğrenmeyi sıkıntılı hale getirmektedir. 

Örgün eğitimde öğrenciye, birikmiş bilgi kadar, bu günkü koşulların 
yorumu ve geleceğe dönük yaratıcı projeler üzerinde çalışma şansı 
verilmelidir. 16.7.1921 yılında toplanan "Maarif Kongresi’nde açış 
konuşması yapan Atatürk, üyelere: 

"Bu kongreden, çizilmiş eski yollarda alelade yürümenin tarzı 
hakkında fikir alış-verişi yapılmasını değil, belki, ortaya koyduğumuz 
şartlara uyan yeni bir sanat ve marifet yolu bulup millete gösterilmesini ve 
gene kuşakları o yolda yürütmek için rehber olunması gibi mukaddes bir 
hizmet bekliyoruz” diye seslenirken, yenileşmeyi, gelişmeyi işaret etmiştir. 
Birikmiş bilgi, gelişme için kullanıldığı ölçüde değerlidir. Bu 69 yıl önce 
vurgulanmıştır müfret sözcüğünden gelmekte, tekil olguların arka arkaya 
sıralanmasından oluşan bir listeyi ifade etmekledir. Buna göre "müfredat 
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programı "ders listesi" anlamını yansıtmaktadır. Oysa, güncel kavramsal 
yapı içinde "eğitici programı", devletin eğitim politikasıyla eğitim 
uygulamaları arasında köprü görevi üslenmekte, başka bir ifadeyle politikayı 
uygulamaya dönüştüren bir araç anlamına gelmektedir. Bu görevi yaparken 
de, milli eğitim amaçlarının analizine, öğretim-öğrenim sistemlerine 
konuların paketlenmesine yer verilmekte, bu kapsam içinde zamanlama, 
öğretim ve iletişim araçları, maliyet-verim vb. yapısal boyutlarına ilişkin 
araştırmalardan yararlanılabilir. Bu işlemlerde en son amaç ise öğrenci 
başarısını yani verimi gerçekleştirmektir. Müfredat anlayışında kilit kavram 
ise bir konunun aktarımından öteye geçmemektedir. Eğitim programı 
kavramını, aktarılacak konuların kısır bir listesi anlayışına dönüştürmekle 
çocuklarımız için sağlanan eğitim etkinliklerinin kapsamının ve anlamının 
da sınırlandığı gözden uzak kalmamalıdır. 

Türk toplumunun geleneksel özelliklerinden biride, başarıda yeteneğe 
büyük ölçüde yer verilmesidir. Uzun yıllar ülkemizde yükselmek için belli 
bir sosyal sınıf mensubiyeti gerekmemiş, Avrupa eğilim sistemlerinde ikinci 
dünya savaşı sonrasına kadar görülen okul aristokrasisine yer verilmemiştir. 
Tarihçi Busbeg, 1881 yılında yeteneğe dayalı doğumun Türklere hiçbir 
ayrıcalık getirmediğini, başarıdan, paraya sistemde görevi, bireyin istidat ve 
yeteneklerinin dayalı başarıya tayin ettiğini yazar. Cumhuriyet hükümetleri, 
bu önemli eğitim geleneğini uzun yıllar korumuşlardır. Cumhuriyetin 
gereksindiği kadroları eğitmek için sınavla seçilen gençler, İstanbul'da, 
saraylardan yatılı okula dönüştürülen eğitim kurumlarında yetiştirilmişlerdir. 
Bu gelenek bu gün, bir kaç kurum dışında sürdürülmemekte, ağırlık, hızla 
yeteneğe dayalı başarıdan mali güce dayalı başarıya kaymaktadır. Bunu bir 
ölçüde açmakta yarar vardır. 

Cumhuriyetin ilanın ilk çeyrek yüzyılında, özel okullar, devlet 
okullarında başarılı olamayanların nispeten rahat diploma alabilmek için 
gittikleri kurumlardı. İstanbul'da birkaç okul bu yönde hizmet vermekteydi. 
Bu durum, kuskusuz, özel okullar için eğitsel bir rol olarak 
değerlendirilemez. Ancak bu gün özel okullarımız, daha nitelikli ve 
ayrıcalıklı eğitim görmek isteyenlere ve ücret verebilenlere hitap etmekledir. 
Haklı olarak çocuklarının daha nitelikli eğitim görmelerini isteyenler 
genellikle, programların etkinliğini ve çoğu zamanda modern sisteme önem 
veren özel okullara talebi arttırmaktadırlar. Bu talep fazlası, kontenjan 
sorunu doğurmakta ve üstelik okullar sınavla öğrenci almak durumunda 
kalmaktadırlar, giriş sınavları ülkemizde, dershane olgusunu yaratmış ve 
nitelikli eğitim görmede dershaneler zaruret haline gelmiştir. Dershaneler 
bugün büyük harcamalar gerektiren birer ara eğitim kurumu konumundadır, 
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Buna göre, okul-öncesi ile üniversite arası kamu okulları öğlencilerine, 
ücretli dershaneler ile adeta elele, birlikle hizmet vermektedirler. Kamu 
okullarının tek başlarına yeterlikleri tesadüfi olmaktadır. İkinci dünya 
savaşına kadar, nispeten seçkin bir gruba nitelikli eğitim veren kamu 
okulları, okullaşma oranları arttıkça, prestij ve değeri özel okullara 
devretmişlerdir. Kamu okulları, bireye gelişme şansı sağlamaktan çok, 
sıradan diploma veren kurumlar haline gelmiştir. Milli eğilim sistemi, ancak 
belli bir ücretli verebilenlerin daha nitelikli öğrenim gördükleri ve üst 
kurumlara dershane desteğiyle girebildikleri bir çark haline gelmiştir. 
Bireyin yetenekli olması yetmemekte, fakat iyi yetişmesi için mali güce 
sahip olması gerekmektedir. Normal lisede okuyan üstün yetenekli bir 
öğrencinin nitelikli öğrenim görme şansı, paralı destek gören öğrencilere 
göre daha az görülmektedir. Kalkınan toplumlarda, okulun, nitelikli öğrenci 
yetiştirmesi, yükünü başka kurumlara yüklememesi ve eğitimde yetenekten 
mali güce kayan olanak terazisinin tamiri için kamu okullarına nitelikli 
öğretmen yetiştirme seferberliğine girişilmesi önem taşımaktadır. 

14.8.1923 günü, (66 yıl önce) TBMM de okunan hükümet 
programında ''Öğretmenliğin ulvi bir meslek haline getirilmesi ve menşe 
birliği sağlanması" hakkındaki yasanın meclise sunulduğu ifade 
edilmektedir. Öğretmen eğitimi eğitim şuralarının da en önemli konusunu 
oluşturmuştur. Özelikle 11 nci şura, gündemini, bu önemli konuya hasretmiş, 
ve şuradan hemen sonra, milli eğitim bakanlığınca hazırlanan öğretmen 
eğitimi program modelleri ilgili üniversite rektörlüklerine dağıtılmıştır. Bu 
modellerde öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim programlarında yer alması 
istenen öğretmenlik bilgisi, alan ve genel kültür dersleri yer almıştır. Şu var 
ki Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda, öğretmen eğitimi anlayışında 66 
yıl değil 136 yıl geriye düştüğü gözlenmektedir. 1948 yılından beri öğretmen 
okulları, öğretmeni alan ve meslek bilgisi vererek yetiştirilirken, bu gün 
Milli Eğitimde bir kısım öğretmen önce kadroya tayin edilmektir. Sonra da 
öğretmenlik mesleğini kısa ve yoğun kurslarda öğrenmektedir. Aynen 
poliklinik programları bitiren bir tıp öğrencisinin doktor tayin edilip, klinik 
uygulamaları sıradan hastanede öğrenmesi gibi. Öğretmenlik bilgisine ilişkin 
derslerde başarısız olanlar ne oluyor? Öğretmenlik bilgisi olmayanlar, 
öğretmenliğe giriş sınavına nasıl alınırlar? Onbinlerce kişi bu sınavlara 
girmektedir. Bunlar arasından binlercesinin öğretmenliğe ilişkin formasyonu 
bulunmamakladır. Eğitim tarihimizde ihtiyaç nedeniyle zaman zaman 
hizmet-içi eğitim yoluyla öğretmenliğe personel alınmıştır. Bu gün ülkede, 
Öğretmen eğitimi veren "21" eğitim fakültesi hizmet verirken, bu 
fakültelerin mezunlarının en başarılı olanlarını seçme imkânı varken, yeni 
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yatırımlar gerektiren bu gibi kurs uygulamalarına neden başvurulduğunu 
anlamak güç olmaktadır. 

Eğitim kalyonunun yürütülmesinde pusla, sorunların çözümünde 
reçete özündedir Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözü; her 
zaman ve koşulda geçerli olan bir reçete. Eğitimde bilimsel içerik, 
araştırmalara dayalı çabalarla oluşur. Araştırmaların sonuçlarına dayalı 
olarak varılan kararlar uygulamaya yön çizer. Yasalar, milli eğitim 
politikasının geliştirilmesini, bu politikayı uygulamaya dönüştürecek 
programların hazırlanmasını, uygulamanın denetlenmesini Milli Eğitim 
Bakanlığına yüklemiştir. Ancak bütün bu çalışmaların kaynağının bilimsel 
araştırma olduğu unutulmamalıdır. Milli eğitimde, görevin verdiği yetkiye 
dayalı kararlar, araştırma sürecinden süzüldükten sonra verilirse yol gösterici 
niteliği olabilir. Bu bakımdan, eğitim politikası, programları öğretim ve 
denetim vb. mekanizmaları yürüten Milli Eğitim Bakanlığının, bir "Milli 
Eğitim Araştırmaları Merkezi'' ne ihtiyacı vardır. Böyle bir merkezde 
yapılacak araştırmalar teori, politika ve uygulamaya yön çizecek ve eğitimde 
de en hakiki mürşidin ilim olduğu inancı kuramsallaşmış olacaktır. 
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OKUMAZ-YAZMAZLIK 
 

Prof. Dr. İbrahim Ethem BAŞARAN∗ 

 

1981 yılında Türkiye'de değil ilköğretim, henüz okur-yazarlık bile 
gerçekleştirilmiş değildir. Ulu Önder Atatürk'ün 1936'lardaki “Bir milletin, 
bir toplumun yüzde onu, yüzde yirmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni, 
yüzde doksanı bilmezse bu ayıptır. Bundan insan olarak utanmak gerekir” 
sözü geçerliliğini sürdürmektedir. Yine “Yeni Türk harfleri çabuk 
öğrenilmelidir. Her vatandaşa, her kadına erkeğe Öğretiniz...” buyruğu 
yerine getirilememiştir. Günümüzde yurttaşımızın okumaz-yazmazlık sorunu 
tüm ağırlığı ile omuzlarımızda durmaktadır. 

 
TÜRKİYE'DE OKUMAZ-YAZMAZLIK SORUNU 

Okuma-yazma çağının başladığı altı yaşından yukarıdaki nüfusun 13 
milyonu okuma yazma bilmemektedir. Başka bir deyişle, altı yaşından 
yukarıda her yüz yurttaşımızın kırk kadarı okumaz-yazmazdır. 

Bu 13 milyon okumaz-yazmazın 6 milyonu 12–44 yaşları arasındadır. 
Bu yaşlar insanın en üretken olması gereken çağıdır. Bu çağdaki 6 milyon 
okumaz-yazmazın 4 milyonu da kadındır. 

Yine bu 13 milyon okumaz-yazmazın 1,5 milyon kadarı 6–14 yaşlan 
arasındadır. Bu yaşlar zorunlu ilköğretim çağıdır. Başka bir deyişle, okulda 
bulunması gerekli ve zorunlu olan 1,5 milyon çocuk kendine Anayasa ile 
verilen eğitim hakkını kullanmamakta ya da kullanamamaktadır. Bunların 
okula gelmesi, yasal yaptırımlara karşın sağlanamamaktadır. 

Okumaz-yazmazlığın oranı doğu ve güneydoğu bölgelerine doğru 
gittikçe yüzde yetmişe kadar çıkmaktadır. Aynı biçimde kentten köye 
gittikçe de okumaz-yazmazlığın oranı yine yüzde yetmişe doğru 
tırmanmaktadır. 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Böylece, Türkiye'de okumaz-yazmazlık batıdan doğuya, kentten köye 
giderek artmakta ve erkeklere oranla kadınlar deha yüksek oranda okumaz-
yazmaz bulunmaktadır. 

Diğer ülkelerde, giderek, okumaz-yazmazlığın azaldığı gözlenmekte-
dir. Dünya Bankasının verilerine göre, okur-yazarlık oranı varlıklı ülkelerde 
1960'da % 97 iken 1975'de % 99'a; orta varlıklı ülkelerde 1960'da % 54 iken 
1975'de % 77 ve yoksul ülkelerde 1960'da % 29 iken 1975'de % 38'e 
yükselmiştir (Arayış, sayı 3, 7 Mart 1981). 

1970 yılında Türkiye'de okur-yazarlık oranı % 55, 1975 yılında ise % 
63 idi 1980 yılında bu oran % 67'ye doğru yükselmiş görünmektedir. 

 
Sorunun Nedenleri 

Yukarıda sunulan durum iç açıcı değildir. Okumaz-yazmazlık sorunu 
son otuz yıldan beri büyüyerek sürüp gelmiştir. Sorun büyüyerek gelmiş, 
çünkü genel nüfusa göre okumaz-yazmazlık oranı düşmüş ama okumaz-
yazmazların sayısı yükselmiştir. Bugün, Cumhuriyetin ilanı sırasında 
Türkiye'de bulunan genel nüfus kadar okumaz-yazmaz nüfusu vardır. Bunun 
nedenleri şöyle sıralanabilir: 

1. Ülkemizin kalkınmışlık düzeyi okumaz-yazmazlığın yerleşmesinde 
temel etkendir. 

Ülke'lerin eğitim düzeyleri varlıklı oluşlarıyla doğru orantılıdır. Bir 
ülkenin varlığı arttıkça eğitim düzeyi yükselmekte, eğitim düzeyi 
yükseldikçe de varlık düzeyi yükselmektedir. Ayrıca bir ülkenin eğitim 
düzeyinin yükselmesi o ülkede demokrasinin benimsenmesine ve 
yayılmasına da çok büyük etkide bulunmaktadır. 

Yurttaşın eğitimi satın alma gücü ne oranda düşük ise eğitimden 
yoksunluğu da o oranda artmaktadır. Türkiye düzeyinde 1975 yılında 
yapılan bir araştırmaya göre, zorunlu öğrenim çocuklarının okula gelemeyiş 
nedenlerinin başında yoksul olmaları ve bir işte çalışmak zorunda 
kalmalarıdır.  

2. Yurttaşlarımızın büyük bir kesiminin eğitime karşı ilgisi yok 
denecek kadar azdır. 

1975 yılında yapılan bir araştırmaya göre, zorunlu öğrenim çağındaki 
çocukların okula devamsızlığına velilerin okula karşı ilgisizliği baş neden 
olarak gösterilmiştir. Aynı araştırmaya göre, kızların okumasının gereksiz 
görülmesi; zorunlu öğrenim çağı çocuklarının din kurslarına gönderilmesinin 
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yeğlenmesi; ev işlerine yardımın ya da kazanç getirici bir işte 
çalıştırılmalarının daha üstün görülmesi velilerin okula karşı ilgisizliklerinin 
göstergesi olarak görülmektedir.  

Devlet Planlama Teşkilâtının 1970 yılında yaptırdığı bir araştırmaya 
göre, öğretmenlerin yanı sıra yakını köylülerin okula karşı olumsuz 
tutumlarının olduğunu bildirmişlerdir.  

Yurttaşlarımızın bir kesimi ilkokulun ya da okuma yazmanın yararına 
inanmamaktadırlar. Bu yüzden çoğu veli karşısında ilkokul olmasına ve 
ekonomik gücü elverişli olmasına karşın çocuklarını eğitimden yoksun 
bırakmaktadır. 

3. Kalkınma için eğitimin güçlü bir araç olduğuna inanılmamıştır. 

Geri kalmış ülkelerin belirgin özelliklerinden biri de eğitimi 
kalkınmanın bir aracı olarak görmekten çok ölü bir yatırım olarak 
görmeleridir. Bu görüşlerinde çoğu kez de haklı olmaktadırlar. Çünkü bu 
ülkeler, eğitimi gerektiğince bir kalkınma aracı olarak kullanmada yetersiz, 
kalmaktadırlar. Eskimiş bir felsefe ve programla yaptıkları eğitim, insanlara, 
zoraki takılan bir süs gibidir. Bu süs de bir kesim seçkinlere takılmaya 
çalışılmaktadır. Böyle ülkelerde seçkinlerin dışındaki büyük kitlenin eğitimi 
kasıtlı olarak savsaklanır ya da kısıtlanır. 

Ulu Önder Atatürk'ün 1928'de başlattığı ve bir yılda altı yüz bin 
yetişkini yeni Türk Harfleriyle okur-yazar yapan büyük seferberlik 1936'dan 
sonra daha da hızlanarak köy eğitimi seferberliğini de içine almıştı. Bu 
seferberlik 1948 yılına kadar köy enstitüleri eliyle sürdürülmüştü. 1950'den 
sonra hızı giderek kesildi. Eğitim seferberliğinin hızı kesilmeseydi 
1970'lerde ne okumaz-yazmaz kalırdı ne de ilköğretimden geçmemiş tek bir 
çocuk. 1980'lere doğru belki de 9–10 yıllık temel eğitimin büyük bir kesimi 
gerçekleştirilebilirdi. 

4. Eğitimin temel öğesi olan öğretmen yetiştirmeye gereken önem 
verilmemiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatının 1970'de yaptırdığı bir araştırmaya göre 
köy öğretmenleri ile ilgili şu bulgular elde edilmiştir: 

Her yüz köylüden ancak dokuzu, öğretmeni dünyada olup bitenlerden 
haberi olan kişi olarak görüyor. 

Köylülerin hemen tümü öğretmeni köye yenilik getiren kişi olarak 
görmüyor. 
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Öğretmen köylülerin sorununu çözmeye yardım eden 18 kaynaktan 
ancak sekizinci sırada yer alıyor. 

Köy işlerinde elbirliği yapılmasında, köylüye rehberlik eden kişi 
olarak öğretmen ilk sırada yer alamıyor. 

Öğretmenlerin yarısından çoğu köylülere düşüncelerini benimsetmede 
zorluk çektiklerini bildirmektedirler.  

Başka bir araştırmada da öğretmenlerin köye uyum sağlamada vs. 
köylülerle ilişki kurmada büyük sorunlarının olduğu anlaşılmıştır.  

1936'larda toplumumuzun yapısına uygun öğretmen yetiştirme 
girişimi, 1945'lerde oldukça gelişmiş ve ürününü vermiş idi. Ama bu gelişme 
1950'lerde kökünden kazınmıştır. 

Okumaz-yazmazlıkla savaş, öğretmene yasal olarak verilen bir gö-
revdi. Öğretmen öğrencilerini evlerine gönderdiği anda kapısını okumaz-
yazmazlara açıyordu. 

5. Zorunlu öğrenime yetecek kadar para ayrılmamıştır. 

Para olmadan okumaz-yazmazlıkla savaş olanaksızdır. 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Yasasına göre, 1962–1972 arasında on yıl süreyle her 
yıl Devlet gelirlerinin % 3'ü, 1972 yılından sonra da her yıl Devlet 
gelirlerinin % 2'si ilköğretimin yayılması için ayrılacaktır. Yasanın yıl olarak 
böyle bir ayırımı, ilk on yılda ilköğretimin yüzde yüz gerçekleşeceğini 
emredilmesinden ve bunun yerine getirileceğini varsaymasındandır. 

Yasanın yürürlüğe girdiği 1962 yılından bu yana ilköğretime ayrılan 
para emredilenin yarısına bile yaklaşamamıştır. Birinci beş yıllık kalkınma 
planı döneminde ayrılması gereken ödeneğin % 16'si; ikinci beş yıllık 
kalkınma planı döneminde % 33’ü ve üçüncü beş yıllık kalkınma planı 
döneminde de % 40'ı ayrılabilmiştir. Dördüncü beş yıllık kalkınma planı 
döneminin henüz daha ortalaması alınmış değildir. Ancak bu dönemde de 
yine % 40 dolayında olabilecektir. 

Anayasamıza göre ilköğretim zorunludur. Zorunlu olan bir öğretimin 
parasız olması da zorunludur. Oysa yurdumuzda zorunlu olan eğitim zayıf 
olan yerel yönetimlerin bütçesine, zorunlu olmayan öğretim ise, daha güçlü 
olan genel bütçeye bağlanmıştır. Bu çelişki Osmanlılardan buyana ortadan 
kaldırılamamıştır. Köy bütçesi ve özel idare bütçesi okulların yürütme ve 
sürdürme giderlerini karşılayacak durumda değildir. Kendisi yardıma 
gereksinme duyan bu bütçelerden ilkokulların kurtarılamaması ilköğretimin 
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dolayısıyla da okuma-yazmanın yayılmasını engellemiştir 1975’de yapılan 
bir araştırmaya göre, Türkiye'de bir öğretim yılında bir öğrenci için harcanan 
ortalama para- özel idarelerden 175 kuruş, köy bütçelerinden 401 - kuruştur. 
Oysa bu yılda ilkokul müdürlerinin -bir ilkokul öğrencisi için bir öğretim 
yılında gereksindikleri para 80 liradır. Bu isteğin genel bütçeye yükleyeceği 
yük yılda 500 milyon liradır. 1975'den bu yana fiyat artışları göz önünde 
tutulduğunda bu miktar kuşkusuz artış gösterecektir. Ama bu para yine de 
genel bütçenin içinde küçücük bir parçadır (Başaran. 1975). 

6. Eğitim programları işlevsel değildir. 

Son ama en önemli neden olarak, ilkokulun, eğitim programının, 
öğrencilerin, özellikle de köy ve kentteki yoksul halkın gereksinmelerini 
karşılayacak biçimde düzenlenmemesi gösterilebilir. İlkokul programı 
Öğrencileri, üst öğrenime hazırlayacak biçimde düzenlenmiştir. 1980'de bile 
üst öğrenime gidebilen ilkokul mezunlarının oranı % 40 dolayındadır. 
Köylerde ve gecekondu çevrelerinde bu oran çok düşüktür, ilkokuldan sonra 
üst öğrenime gidemeyen öğrenciler ilkokuldan aldıkları bilgilerle 
yaşamlarında, pek bir şey yapamamaktadırlar. 

Köylünün ve gecekondu çevrelerinde oturan yurttaşın ilkokula ve 
okuma-yazmaya karşı ilgisizliğinin baş nedeni öğrendiklerinin bir işe 
yaramamasıdır. İlkokulun ve okuma-yazma çalışmalarının işlevsel olmayışı 
bu programlara kaydolanların devamsızlığının da baş nedenidir. 1975'de 
Türkiye'de ilkokula kaydolup da devam edemeyen öğrenciler genel öğrenci 
nüfusunun % 20'si kadardı. Bu oran köylerde ve gecekondu yörelerinde      
% 40'a kadar çıkmaktadır 

Okumaz-yazmazlıkla savaşacak öğretmenlere yeterince ders ücreti ve 
okumaz-yazmazlıkla savaşımı destekleyecek, ortamı yaratacak araç gereç ve 
benzerleri için yeterince ödenek ayrılmalıdır. 

7. Okullar akşamları ve tatil günlerini okumaz-yazmazlıkla savaşa 
ayrılmalıdır. 

Türkiye'de 450 bine yakın öğretmen vardır. Küçük-büyük her yüz 
kişiye bir öğretmen düşmektedir. Bu başka ülkelerde rastlanamayacak bir 
orandır. Her Öğretmene ortalama 33 okumaz-yazmaz düşmektedir, 
öğretmenler bu savaşı kazanabilecek güçtedir. Okullar ise bu savaş için 
yeterlidir. Yeter ki okumaz-yazmazlar okuma-yazmaya güdülenebilsinler ve 
öğretmenlere yeterli ödeme yapılabilsin. Okumaz-yazmazlık için ayrıca 
örgüt kurmaya gereklilik yoktur. 



 246

8. Var olan yönetim etkili kılınmalıdır. 

İşlevsel okur-yazarlık için okul yönetiminin büyük bir görevi vardır. 
Kendi okul çevresindeki iş türlerini, meslekleri çek iyi incelenmeli ve 
işlevsel okur-yazarlık için gereken verileri toplamalıdır. Bu görevi yapmak 
için yönetmenler ve öğretmenler hizmet içi eğitimle yetiştirilmelidir. Okur-
yazarlık kazandırmak okulun temel görevi olduğunda bunun için gereken 
ortamın oluşturulması ve enlemlerin alınması da yönetimin görevi olacaktır. 
Okulun bu ağır görevine eğitim sisteminin içindeki ve dışındaki her 
kademedeki yönetmenlerin yardımcı olmaları bu konudaki görevlerinin 
açıkça belirlenmesi gereklidir. Özellikle vali, kaymakam, belediye başkanı 
ve muhtar gibi yönetmenlerin bu işte büyük etkilerinin olacağı kuşkusuzdur. 

9. Köklü çözüm temel eğitimin yurt düzeyinde dengeli yayılmasının 
sağlanmasıdır. 

Türkiye'nin gereksindiği kalkınma eğitimi ancak iyi programlanmış ve 
yurt düzeyine yayılmış bir temel eğitimle gerçekleştirilebilir. Geç kalmadan, 
okumaz-yazmazlıkla savaşın yanı başında temel Eğitimin düzenlenmesi ve 
yayılması için de bir savaş açmak gerekmektedir. 
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TEMEL EĞİTİMİN AMACI NE OLMALIDIR 
 

Prof. Dr. İbrahim Ethem BAŞARAN∗ 

 

Amaç bir sistemin elde edeceği ürünü gösterir. Bir sistem aldığı ham 
maddeyi bir süreçten geçirip işleyerek ürüne dönüştürür. Temel eğitim 
sistemi de eğiteceği kişileri eğitim sürecinden geçirip işleyerek istenilen 
davranışları yapan kişilere dönüştürür. Eğitilenlerde istenilen davranışların 
oluşması eğitimin ürün verdiğini gösterir. Eğitilenlerde görülen istendik 
davranışları ise eğitim süreci sonucunda elde edilen üründür. 

Temel eğitimin elde etmek istediği ürün eğitilen kişinin hem şimdiki 
hem de gelecek yaşamı için gerekecek biçimde olmak zorundadır. Bir başka 
deyişle, eğitilen kişi hem şimdiki yaşamına hem de gelecek yaşamına 
hazırlanabilmelidir. Eğitim, ileride karşı karşıya kalacağı durumları 
öğrenciye sunma gücünde olamadığı için, eğitilenin istenilen davranışı 
kazanıp kazanamadığını ölçmede kusurlu kalır. Ancak, ileride karşılaşacağı 
durumlara istenilen tepkiyi yapabilmesi için eğitilen kişiyi güçlendirmek, 
başka bir deyişle yeterli kılmak olasıdır. Bu nedenle eğitim, eğitilene 
istenilen tüm davranışları kazandırmak savında bulunmaktan çok ona 
gerekebilecek yeterlikleri kazandırmayı savunmak durumundadır. 

Temel eğitimin ulaşacağı amacı tek tümceyle anlatmak olasıdır: 
Temel eğitim eğitilende sorun çözme gücünü geliştirmeyi amaçlamalıdır. 
Günlük davranış olan sorun çözme, eğitilen bireyin hem kendi hem de 
toplumunun sorunlarını çözmede elde etmesi gereken temel yeterliktir. Diğer 
yandan sorun çözme yeterliliği bireyin geleceğine dönük ve gelecek 
yaşamını düzenleyici bir niteliktedir. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu eğitimin ve temel eğitimin 
genel amaçlarını belirlemiştir. Bu genel amaçlar başlangıç ve temel olmak 
koşuluyla temel eğitimin özel amaçlarını (hedeflerini) de belirlemek 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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gerekmektedir. Eğitilenleri bu genel amaçlara dolayısıyla da sorun çözme 
gücüne ulaştırabilecek yeterlikler (hedefler) şunlar olabilir: 

1. İletişim Yeterliği Kazandırmak 

Duygu, düşünce, gereksinme ve sorunlarını anlatabilmesi her insanın 
yaşaması için gereklidir. Bireyin iletişim gereksinmesi bireyin toplum içinde 
yaşamasının temel gereğidir. Kaldı ki tek başına yaşamak zorunda kalsa bile 
insanın anlatım ve iletişim gereksinmesini bastırmak olası değildir. Anlatım 
ve iletişim bireyin bu denli yaşamsal gereksinmesi olunca bu gereksinmesini 
karşılamak temel eğitimin amacı olmalıdır. 

Eğitilenin iletişim gereksinmesini karşılamak için gereken her türlü 
süreç ve araç temel eğitimin programına alınmalıdır. Her türlü simgesel 
anlatım kadar bireyin kendini anlatabileceği her türlü madde, ses, devinim, 
renk, çizgi ve benzeri tüm anlatım yol ve araçları kullanılabilmelidir. Ayrıca, 
temel eğitim, bireyin bu anlatım süreçlerinin hangisinde daha yetenekli 
olduğunu kestirebilmeli ve bu alanda gelişmesini destekleyebilmelidir. 

2. İşbirliği Yeterliği Kazandırmak 

Bireyin toplumsallaşmasının temel gereği çevresindeki diğer 
bireylerle iyi ilişkiler kurabilmesi ve ortak amaçlar için iş birliği 
yapabilmesidir. Tasaları ve kıvançları paylaşmak; aile kurmak ve sürdürmek; 
dostlar edinmek; başkalarının güvenini kazanmak; yaptıklarını başkasına 
beğendirmek; çözemediği sorunlarına başkalarının yardımını sağlamak 
başkalarının sorunlarına yardım etmek; toplumun iş bölümü içinde kendine 
düşen görevleri yapmak; toplumun yararına çalışmak; toplumun içinde 
yükselmek ve benzeri toplumsal gereksinmeleri karşılanmadıkça insanın 
yaşamasının anlamı yitirilir. Birey bu yaşamsal gereksinmelerini 
çevresindekilere iyi ilişki ve işbirliği kurarak karşılayabilir. Bu nedenle 
temel eğitim, eğittiği bireyin başkalarıyla iş birliğinde yeterli olmasını 
sağlamak zorundadır. 

Temel eğitim programı eğitilenin kendi kendisiyle ilişkisinden (kendi 
kendine karşı tutumundan) başlayarak onun arkadaşlarıyla, ailesiyle, 
çevresindeki insanlarla, toplumun kamu, meslek ve diğer kesimlerindeki 
insanlarla ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurmasına varıncaya kadar tüm alanda 
yeterli olmasını sağlayacak süreç ve araçları kapsamalıdır. Özellikle 
okuldaki küme, kooperatif, takım, oyun, imece ve benzeri çalışmalar 
eğitilenin işbirliği gereksinimini karşılayabilecek biçimde düzenlenmeli ve 
bu konudaki yeterliliğini artırmalıdır. Okuldaki bu gibi gerçek durumlar 
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içinde eğitilenin edindiği iş birliği yaşantıları, onun gelecek yaşamında da iş 
birliğinde yeterli olmasını sağlayan önemli eğitimsel yaşantılar olmaktadır. 

3. Öğrenme ve Araştırma Yeterliği Kazandırmak 

Bilgi ve beceriler bireyin sorununu çözmesinde birer araçtır. 
Bilimlerin her gün yeni bulgularla donanması ve yaşamın hızla değişmesi, 
bilgi ve becerilerin de eskimesine ve sorunları çözmede yetersiz kalmasına 
neden olmaktadır. Böylece, birey yeni sorunlarını eskimiş araçlarla 
çözememektedir. Yeni sorunlarını çözmek için birey, yeni bilgi ve becerileri 
öğrenmek, yeni çözümler aramak zorunda kalmaktadır. Bu durumda kalan 
kişi ise çoğunlukla okul yaşamını bitirmiş ve bir mesleğe girmiş 
bulunmaktadır. Kendisine yeni bilgi ve becerileri kazandıracak bir okul 
bulamayan birey bunu kendi kendine öğrenmek ve aramak zorundadır. Bu 
beceriyi temel eğitimde alamayan birey çoğu kez zor durumda kalmaktadır. 
Bu nedenle zamanla geçersiz olabilecek bilgi ve becerileri eğitilene 
kazandırmak yerine bunu kendi kendine nasıl öğreneceğini ve arayıp 
bulabileceğini öğretmek daha geçerli bir yol olarak kabul edilmektedir. 
Böylece, bireye «balık vermekten çok ona balık tutmasını öğretmek» 
gerekmektedir. Temel eğitim, bireye öğrenme ve araştırma yeteneğini 
vermede, diğer öğretim kademelerine bakarak daha büyük önem 
taşımaktadır. Öğrenme ve araştırma alışkanlığı, diğer alışkanlıklar gibi, bu 
kademede daha iyi edinilebilmektedir. 

Diğer yandan merak, insanın en güçlü güdülerinden biridir. Şimdiki 
uygarlık insanların kendilerini ve evrenlerini tanıma gereksinmelerinin 
ürünüdür. Bireyin kendisine, ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını 
yüklenebilmesi, haklarını kullanabilmesi ve ödevlerini yerine getirebilmesi 
onun kendini ve evrenini tanımasına bağlıdır. Birey kendi kendini yetiştirme 
sorumluluğunu yüklenmedikçe tüm yeteneklerinin gelişmesini de 
sağlayamaz. 

Bireyin hem sorunlarını çözmesi hem de kendini geliştirmesi öğrenme 
ve araştırmada yeterli olmasına bağlıdır. Bireyin öğrenme ve araştırma 
gereksinmesini karşılamadan çağının gerektirdiği biçimde yaşaması da 
olanaksızlasın Bu nedenlerle temel eğitim, eğitilene öğrenme ve araştırma 
yeterliliğini kazandırmak zorundadır. 

Temel eğitim programı eğitilenin yaşına ve gelişim düzeyine göre 
günlük sorunlarını çözmesine yardım edecek süreç ve araçları kapsamalıdır. 
Eğitilenin yılmadan ve bilimsel sorun çözme yöntemiyle tüm sorunlarıyla 
baş edebilmesini öğretecek kılavuzluk ve rehberlik olanakları temel eğitimde 
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sağlanmalıdır. Temel eğitim süresince kazanılacak öğrenme ve araştırma 
alışkanlığı bireyin üst öğretim basamaklarında ve ileriki yaşamında başarılı 
olmasına daha çok katkıda bulunmaktadır. 

4. Sağlıklı Yaşama Yeterliği Kazandırmak 

Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütünün yaptığı tanıma göre «sağlıklı 
yaşama bireyin yalnız bedensel yönden iyi olması değil aynı anda akılsal ve 
sosyoekonomik yönden de iyi olmasıdır». Bu tanıma göre bir insanın sağlıklı 
olabilmesi için bedensel, akılsal ve sosyoekonomik yönden kendini iyi 
tutabilecek ve bunu sürdürebilecek yeteneklerle donatılması gerekir. 

Sağlığı koruma ve sürdürme bireyin yaşamboyu uğraştığı önemli bir 
sorunudur. Temel eğitim eğitilenin bu yaşamsal gereksinmesini karşılamak 
için gerekeni yapmak zorundadır. Temel eğitim programı,  

a) eğitimi sırasında hastalananı iyileştirmek,  
b) eğitilenin kendi sağlığını korumak ve  
c) eğitilenin sağlıklı yaşamasını sürdürmek için gereken süreç ve 

araçlarla donatılmalı ve bunun için gereken temel bilgi ve becerileri 
kapsamalıdır. 

Temel eğitim süresince sağlıklı yaşama alışkanlıklarının eğitilende 
yerleştirilmesi onun gelecek yaşamında da bu alışkanlıkları sürdürmesine 
yardım etmektedir. Bu nedenle okulda eğitilene, sağlıklı yaşamanın 
gerektirdiği temel alışkanlıklar verilmeli, kılavuzluk ve rehberlik yapılmalı 
ve olanaklar sağlanmalıdır. 

5. Üretim Yeterliliği Kazandırmak 

Üretken olmak, hem bireysel hem toplumsal açıdan, hem de bireyin 
fiziksel hem de psikolojik yaşamı yönünden vazgeçilmez bir gereksinme 
olarak kabul edilir Bu nedenle her insan yaşamak için ekonomik, kültürel, 
toplumsal ve bilimsel değerler üretmek zorundadır 

Temel eğitim, bireyin bu denli yaşamsal bir gereksinmesi olan 
üretmen olma gereksinmesini karşılamak zorundadır Eğittiği bireyi üretmen 
olmaya hazırlamayan ya da üretmen yapamayan bir eğitim ulusal kaynakları 
boşuna harcamaktan ileriye gidemez. 

Üretmen olmanın anlamı: Bireyin, kendisinin ve toplumunun 
amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmasıdır. Bu amaçlar bireyin ve 
toplumunun ürettiği ürünleri artırmak ve yeni ürünler üretmek için 
konulmuştur. Ürünün kapsamına çoğaltılan, geliştirilen ya da yeniden 
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yaratılan bilimsel, sanatsal, teknik ve kültürel değerlerin tümü girmektedir. 
Bireyin edindiği meslekte yasal yollarla üretim yapması hem bir gereklilik 
hem de bir zorunluluktur. Temel eğitim eğitilenin bu gereksinmesini 
karşılamak için en azından temel eğitim çağında bulunan öğrencilere 
meslekleri tanıtabilmeli, bu mesleklerden birine yöneltebilmek bu mesleğin 
ön hazırlıklarını yaptırabilmeli ve gerekirse mesleğin temel becerilerini 
verebilmelidir. Yetişkinlere ise mesleklerinde daha başarılı olabilmeleri için 
gereken temel teknik ve meslek bilgilerini kazandırabilmelidir Temel eğitim 
programı eğitilenlere üretim yeterliğini kazandıracak süreç, araç ve tesisleri 
kapsamalıdır. 

Yalnız üretmen olarak yetişmez. Ulusal kalkınmayı sağlamada tek 
boyutlu kalır. Ulusal kalkınmanın diğer boyutu ise kıt kaynakların bunalıma 
elvermeyecek biçimde kullanılmasıdır. Bir başka deyişle, kalkınma eğitimi 
bireyin hem üretmen olmasını hem de ürettiğini akıllıca kullanmasını içerir. 
Akıllı tüketmen olmanın anlamı, bireyin küçük yaştan başlayarak gelirini ve 
giderini dengede tutmada, kıt kaynaklarını bunalımsız kullanmada ve bol 
kaynaklarını boşuna harcamamada alışkanlıklar edinmesi ve bu 
alışkanlıklarını sürdürmesidir. Ulusal kaynakların bunalımlar çıkaracak 
kadar kıtlaştığı günümüzde her yurttaşın titizlikle elindeki kaynakları 
kullanması ve koruması gerekmektedir. Bu alışkanlıkların temel eğitim 
süresince verilmesi bir zorunluluktur. Temel eğitim okulu eğitilenin defter, 
kalem, silgi ve benzeri günlük tüketim maddelerinden başlayarak günlük 
yaşamında elindekileri daha nasıl iyi kullanacağını ve boşuna harcamaması 
gerektiğini öğretmekle ve bunları alışkanlığa dönüştürmekle yükümlüdür. 

Yukarıda sayılan temel eğitimin beş amacı için uygulanacak eğitim 
sureci ve surecin suresi üzerinde titizlikle durmak gerekir Bu iki konu ayrıca 
ele alınacaktır. 



 252

 
 
 
 

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE ATATÜRK’ÜN YERİ 
 

Prof. Dr. Hasan Ali KOÇER∗ 

 

Toplumsal ekonomik ve politik kurumları ile yıkılmış bir 
imparatorluğun yerine yepyeni bir devlet kuran ve ona çağdaş özellikler 
veren Atatürk eğitim tarihimizde de önemli bir yer tutmaktadır. 

Atatürk Türk toplumunu çağdaş ve modem hale getirmenin yeni bir 
ruh ve heyecanla mümkün olacağına bunun da eğitimin görevlerini eksiksiz 
yapmasıyla gerçekleşeceğine inanmaktaydı. Yüce Önderin eğitim tarihimiz 
içindeki yerini anlamak ve anlatmak için konuyu şu başlıklarla incelememiz 
gerekiyor sanıyorum. 

1) ‘Bunların birincisi eğitim nedir?’ sorusu. 
2) İkinci Atatürk’ten önceki eğitim sistemi ve bu sistemin eğitim 

biliminin gereklerini yerine getirip getirmediği... konusu. 
3) Üçüncü olarak Atatürk’ün bir eğitim politikası olarak Türk Eğitim 

Sisteminin üzerindeki operasyonun amacı üzerinde durmak 
gerekecek. Ve bu akışı şöyle bir soruyla bağlamak uygun olacak; 

4) Acaba Atatürk böyle bir operasyon yapmasaydı, bugün 
toplumumuzda nasıl bir durumla karşılaşırdık? 

1. Bir tanıma göre eğitim: Kişinin yaşadığı toplumda yeteneklerini, 
tutumlarını ve olumlu değerdeki davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler 
toplamıdır. 

İkinci tanım ise şöyle: “Eğitim kişinin davranışında, kendi yaşantısı 
yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişme meydana getirme sürecidir”. Bu 
tanımlara dikkat ettiğimiz zaman eğitimin, kişiliğin gelişmesine yardım eden 
kişinin kendi kişiliğini esas alarak onun gelecekteki yaşayışında başarılı ve 
mutlu olması için gerekli, bilgi, beceri, davranışlar elde etmesine yarayan bir 
süreç olduğunu görürüz. 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Kişi göz önüne alınarak yapılan bu tanımlamalar toplum göz önüne 
alındığı zaman da yapılabilir. 

Eğitim, toplumun davranışında kendi yaşantısı, yoluyla ve amaçlı 
olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir diyebiliriz. Sanırım bu 
tanımın sonucunda eğitime iki görev düşüyor: 

i) Bir toplumun bilim, sanat, kültür, teknik, din gibi çeşitli değerlerini 
genç kuşaklara aktararak böylece toplumun sürekliliğini gerçekleştirmek. 

ii) Bir toplumun davranışlarında istendik değişmeler yaratmak. Yani 
sürekli bir gelişme içinde bulunan bilim, teknik, güzel sanatlardaki değişimi 
genç kuşaklara aktarmak. Hatta genç kuşakları bu disiplin ve değerlerde 
yaratıcı güç yapmak. Böylece, toplumun gelişmesini sağlamak. 

Burada Eğitim mutlaka bu iki görevini de yürütmeli midir? Bunlardan 
yalnız birini yürütse olmaz mı? Eğitimin bu iki görevinden birini yerine 
getirmesinin sonuçları nelerdir? gibi sorular olacaktır. 

Eğer eğitim, bu iki görevinden birini yerine getirmezse. Hatta ihmal 
ederse, görevini tam yapmamış olur. Sözün gelişi, eğitim herhangi bir 
toplumda bu iki görevinden yalnızca birine ağırlık verir, ikincisini yapmazsa 
yeni gelişmelere ilgisiz kalırsa, yalnız geçmişten devralınan mirası aktarır, 
yani gelişmelere kulaklarını tıkarsa; o toplumun geleceğini tehlikeye 
düşürür. Çünkü yeni gelişmeler yapmayan, yeni gelişmelere kulağını tıkayan 
toplumlar bilimde, teknikte fende, sanatta geri kalır. Bu alanlarda yani 
bilimde, teknikte, fende, sanatta ileri giden toplumların gerisinde kalanlar 
hakkında vereceği kararın bir düzelticisi yoktur ve bu karar çok zaman 
üzücü, ürkütücü olur. Günümüzde bu duruma düşmüş pek çok toplum vardır. 
Tarih sayfaları bu duruma düşen toplumların ders alınacak durumlarından 
söz eder. Uzaklara, başka toplumların tarihine bakabiliriz. Avrupa Ortaçağda 
karanlıkta yüzerken, yalnız kilisenin verdiği bilgilerle yetinirken Osmanlı 
toplumu ise bilim, fen, kültür ve sanatta ileri iken Avrupa, Osmanlıların 
kendileri için verdiği karara razı göstermekten başka çare bulabildi mi? 

Ama daha sonra Avrupa Rönesans ve Reform uyanışı ile sanayi 
devrimine ulaştı Osmanlı Devleti ise onlara “Dünya, bize ahiret nimeti 
verilmiştir” zihniyetine kapıldı. Bu görüş Müslümanlığın da benimsemediği 
bir görüştü. Osmanlılar kendilerini İslam’ın lideri görüyordu ama izledikleri 
eğitim, İslam dininin kurucusu onlara “ilmi nerede bulursanız alın” diyordu, 
onlar dini bilgiler dışında kalan ilimler gerekli değil diyorlardı. İşte bu 
görüşe kapılan Osmanlılar ilimde, fende ve teknikte geri kaldılar ve 
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Avrupa’nın kendileri için verdiği kararlara boyun eğmekten başka çare 
bulamadılar. Nihayet Sevr anlaşmasana kadar gelinmedi mi? 

İşte Atatürk’ün beyninde şimşek çaktıran gerçek buydu. Ve bu 
toplumu bu hale getiren eğitim sisteminden kurtarmanın ne kadar önemli 
olduğunu görüyordu. 

Eğer eğitim herhangi bir biçimde yalnız ikinci görevine ağırlık verir, 
birincisini unutursa toplumların sürekliliği kesilir. Bunun sonucu yeni 
eğitimi alanlarla almamışlar arasında derin bir uçurum meydana gelir. 
Doğacak çatışmalar bazı toplumların tarih sayfalarından silinmesi ne yol 
açabilir Tarih sayfaları bundan da söz eden sayısız olaylarla doludur. 
Örneğin, Atatürk’ün yetiştiği dönemde benzeri olaylardan söz edilebilir (31 
Mart vakası gibi). 

Şimdi Atatürk’ün Türk tarihinde yer almaya başladığı günlerin eğitim 
anlayışına gelebiliriz sanıyorum. 

2. Acaba Atatürk Devrimlerinden önceki dönemde Türk Eğitim 
Sistemi, eğitim biliminin gereklerini yerine getiriyor muydu? 

O sıralar eğitim sistemimiz, eğitimin bu iki görevini yerine getirecek 
biçimde örgütlenmemişti. 

Eski Türk toplumlarında eğitim kurumlaştırılmamıştı. Bir sisteme 
dayanmıyordu. Bu ‘eğitim ana-babaların, büyüklerin çocuklarına toplumun 
gelenek ve göreneklerini öğretmelerini şeklinde işliyordu. Bu eğitimin amacı 
iyi bir savaşçı, itaatli ve cesur bir insan yetiştirmekti. Zanaat; çıraklık sistemi 
içinde gelişiyordu. Müslümanlığın kabulü ile Türklerde dinin etkisiyle 
medreseler önem kazandı. Medreseler birer “İslami eğitim kurumu” idi. Bir 
Müslüman toplumu olan Osmanlı Türklerinde de eğitim sisteminde Medrese 
sistemi hâkimdi Osmanlıların yegâne eğitim sistemi medrese sistemidir 
diyemeyiz. Çünkü bu eğitim sistemi yanında sayısal bakımdan az da olsa, 
tekkeler, zaviyeler, loncalar, ahi birlikleri de faaliyetlerini sürdürüyordu. 
Bunların kendilerine has eğitim yöntemleri vardı. Bir de saray hizmetlilerini 
ve devlet yönetiminde görev alacakları yetiştirecek Enderun Sistemi vardı. 

Medrese sistemi kuruluş yıllarında yalnız din konularının işlendiği 
öğretim alanıydı ve daha sonra din dışında felsefe, matematik, astronomi, 
fizik, mantık, tıp gibi alanları da kapsamaya başladı. 

Ancak, onaltıncı yüzyıldan soma Medreseler yeniden “Yalnızca din 
bilimlerini işleyen kurumlar” haline geldiler. Bu dönüş, yani medrese 
sisteminin yalnızca din bilimleriyle yetinmeleri, dünyadaki gelişmelere sırt 
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çevirmek demekti. Bilimde sanatta, teknikte, fende geri kalmak demekti. Bu 
ülkeyi geri kalan ülkelerin uğrayacağı felaketlerle yüzyüze bırakmak 
demekti. Nitekim de öyle oldu. Osmanlı Devleti gün geçtikçe çöküyor, 
Osmanlı Devleti ile giden ülkelerin kendisi ‘hakkında vereceği hükme boyun 
eğen bir toplum haline geliyordu 

Eğer eğitimin görevinin ne olduğu tam olarak anlaşılamazsa toplumun 
eğitimden beklediği tam olarak belirlenemezse, eğitimin görevlerinden birini 
yerine getirmesine engel olunursa eğitim, toplum için yararlı bir kurum 
olmaktan çıkar. Nitekim XVI. yüzyıldan itibaren en sık tanımlanan eğitim 
görevlerinden birini ihmal etmesi sonucunda Osmanlılarda çöküntü başladı. 

Bu durumu gören aydın kafalı Osmanlı düşünürleri ileri ülkelerin 
eğitim sistemlerinden örnekler aradılar. Bu devlet adamları acı durumu 
görerek 1773’te Mühendishane-i Bahri Hümayun’u açtılar. Bu yeni bir 
eğitim sistemini kurmaya başlamak demekti. Kısaca, Tanzimat Okulları 
denebilecek olan bu sistem Medrese Sisteminin yanında gelişmeye başladı. 
Böylece eski eğitim örgütünün yanında yeni bir eğitim, sistemi olarak gelişti. 

Atatürk, ülkede Medrese Sistemi, Tanzimat Mektepleri Sistemi adını 
verebileceğimiz iki ana eğitim sistemi ile tekkeler, zaviyeler, yabancı 
okullar, azınlık okulları denen çeşitli amaçlı eğitim kurumları buldu. Bunlar 
birbirlerine zıt dünya görüşleri geliştiriyor, birbirlerine zıt insanlar 
yetiştiriyorlardı. Atatürk bu gidişin doğurduğu felaketleri yaşamış, ülkenin 
bu anlayışla yeni yeni felaketlerle yüz yüze kalacağını görmüştü. 

Kısaca, Osmanlı İmparatorluğunun reform yıllarında yeni bazı okullar 
açılmıştı. Ancak, Medrese ve Evkaf okullarında herhangi bir değişiklik 
yapmaya kimse cesaret edememişti. Bu okullarda birbirinden ayrı hatta 
birbirine karşı bireyler yetiştirilmekteydi. Ayrıca, girişilen reform hareketleri 
başarılı olmamış, bu da büyük yığınların medrese etkisinden sıyrılamaması 
sonucunu yaratmıştı. Halk bu yüzden medrese düşüncesine karşı gelmek için 
bir neden görmemişti. 

3. Bir ülkedeki eğitim kurumları kuşkusuz o ülkenin insan gücüne 
duyduğu gereklere göre çeşitli alanlarda olacaktır Ancak, ana amaç, ana 
çizgi yönün den birbirine zıt görüşlü eğitim sistemleri bir ülkede aynı anda 
bulunmamalıydı. Böyle bir uygulama, gelecek kuşakları birbirine düşman 
olarak yetiştirmekten başka ne yapabilir? Bu durumda ülkeyi felaketlere 
götürmekten başka bir sonuç alınabilir mi? 

Türkiye’nin ülkeyi toplumu böyle bir çıkmazdan, kurtaracak ülkeyi 
felaketlere götürecek böyle bir uygulamaya dur diyecek bir dehaya ihtiyacı 
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vardı. İşte bu dehadır Atatürk’e Türk toplumunun, değişen dünya koşulları 
içinde bağımsız bir devlet olabilmesi için artık Türk toplumunun kentlisiyle, 
köylüsüyle aydını ile cahili ile, kadını ile erkeği ile bütün unsurları ile büyük 
ve esaslı bir toplumsal değişiklik ve ilerleme yoluna girmesi gerekliydi. 
Atatürk, Türk toplumunun bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmesi için bu 
toplumsal değişmeyi gerçekleştirmenin zorunluluğunu anlayan bir liderdir. 
Ancak bu değişmenin amacı, Türk ulusunu, Türk toplumunu bir ulus haline 
getiren dil, din, gelenek ve tarihinden koparmadan çağdaş uygarlığa intibak 
ettirmek çağdaş uygarlık içinde yaratıcı güç yapmaktı. 

Bunun için Atatürk şöyle diyordu: 

“Eğitimin amacı, eğitimin esası, eğitimin niteliği büyüktür. Bu konuda 
tutulan yol yanlışsa bu yol ulusu çöküntüye sürüklerse suç bu yolda yürüyen 
temiz, iyi huylu özverili, başındaki lidere güvenen zavallı halktan çok yol 
gösterenlerin değil midir? 

İleri ve uygar bir ulus olarak çağdaş uygarlık alanı ortasında 
yaşayacağız. Bu da ancak, ilim ve fen ile olur. İlim ve fen nerede ise oradan 
alacağız. Ve ulusun her insanının kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt 
ve şart yoktur... Dünyada her şey için uygarlık için, hayat için, başarı için, 
en gerçek uyarıcı ilim ve fendir. İlim ve fennin dışında uyarıcı aramak 
gaflettir, cehalettir, delalettir (sapıklıktır)”. 

Gene Atatürk diyor ki: 

“İlim ve fennin yaşadığımız her gün nasıl olgunlaşıp geliştiğini 
kavramak ve ilerlemelerini gözden kaçırmamak gereklidir. 

Bir ulusal eğitim programından bahsederken eski devrin 
hurafelerinden ve fıtri niteliklerimizle hiçbir ilgisi olmayan yabancı 
fikirlerden Doğu ve Batıdan gelen tüm etkilerden uzak, ulusal ve tarihi 
seciyemizle uygun bir kültür kastediyorum. Çünkü ulusal dehamızın tam 
olarak gelişebilmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir, kültür zemini 
mütenasiptir. O zemin, milletin seciyesidir”. 

Nihayet, 1924’te çıkarılan Türk eğitim tarihinde, en önemli operasyon 
olan Eğitim Birliği Yasası Atatürk’ün düşündüğü kendi tarihimizden 
kopmadan çağdaş uygarlık içinde yaratıcı güç olmak için gerekli toplumsal 
değişme ve gelişmeyi gerçekleştirmek için çıkarılmış bir yasa değil midir? 

4. Şimdi de dilerseniz son sorumuza geçelim. Acaba Atatürk’ün 
eğitim operasyonu olmasaydı bugün nasıl bir durumla karşılaşırdık? 
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Şimdi düşünelim: 55 yıldan bu yana Cumhuriyet Eğitim Sistemi ve 
okullar homojen bir toplum yaratmak için çalıştığı halde çeşitli etnik grup, 
çeşitli din, mezhep, tarikat kökenli ailelerden gelen çocuklar arasında ufak 
düşünce farklılıkları büyüyüp tehlikeli çatışmalara yol açabiliyor. 
Geçirdiğimiz on yılda bunun ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gördük. 
Birde 55 yıldan beri işleyen Cumhuriyet Eğitim Sisteminin kurulmadığı bir 
ortamı düşünün. Bu çatışma kısa zamanda bir iç savaş haline gelmez mi? 

Bunu anlamak için uzun uzun konuşmaya gerek yok. Eğitimin ve 
okulun en önemli sosyal görevi çeşitli etnikler, çeşitli din mezhep ve tarikat, 
çeşitli bölge, çeşitli ekonomik yapı kökenli çocuklardan homojen bir yapıya 
sahip bir toplum oluşturmak değil midir? 

Eğer bir ülkede ilkokuldan yüksek öğrenime kadar uzanan bir medrese 
eğitim sistemi, bir çağdaş eğitim sistemi, ayrıca, tekke, zaviye gibi 
kendilerine has eğitim kurumları aynı yaygınlıkla devam ederse, o ülkede 
eğitim ve okul homojen bir toplum oluşturabilir miydi? Cevap gayet basittir. 
Oluşturamaz. 

Atatürk Türk Eğitim tarihinde çok önemli yeri olan bu operasyonu 
gerçekleştirerek Türk gençlerini bünyemize uymayan çok çeşitli cereyanların 
etkisinde kalmaktan ve ülkeyi bir kaosa girmekten kurtarmıştır 

İşte Atatürk’ün Eğitim Birliği Kanunu ile yaptığı operasyon 
Türkiye’de böyle bir kaosun doğmasına engel oldu. 
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ULUSAL EĞİTİM POLİTİKAMIZ NASIL 
OLMALIDIR? 

 

Prof. Dr. Mahmut ADEM∗ 

 

1. Eğitimin Önemi, Amaçları ve Politikası 

Eğitim; bireye olumlu davranışlar kazandıran, bir mesleğin bilgi, 
beceri ve tekniklerim öğreten bir süreçtir. Eğitim; bireyin kişiliğini 
kazanması yanında; akılcı, bilimsel ve özgür düşünebilme davranışı 
edinmesinde belirleyici rol oynamaktadır. Demokrasinin önkoşulu, 
eğitimdir. Bu nedenle evrensel anlamda toplumsal ahlak, her tür ve düzey 
eğitimin tümüyle demokratikleştirilmesini emreder. Daha açık bir deyişle 
herkes yetenekleri ölçüsünde en yüksek düzeyde eğitim görebilmelidir. 
Sosyal devletten beklenen de budur. 

Türk ulusunun geleceğinde en büyük rolü eğitimin üstlenmesi; 
öğretim personelinin yeni kuşakların yetişmesinde özgür düşünce ve 
bilimselliği ön planda tutmaları, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının 
bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde birleşmeleri kaçınılmazdır. Bir ulusun 
gerçek kurtuluşu, eğitim alanında kazanılan zaferlerle, o ulusun sonunun da 
eğitim alanında yanlış uygulamalarla gerçekleşeceği göz önünde tutularak, 
eğitimi programlarının, hem toplumsal yaşamın, hem de çağın 
gereksinmelerine göre uyarlanması gerekir. Özünde Allah-kul ilişkisini 
içeren eğitim dizgesi yerine, devlet-ulus ilişkisinin temel alındığı laik eğitim 
düzeni benimsenmek durumundadır. Ayrıca bilim ve teknik, özlü çağdaş 
eğitim kurumlarının geliştirilmesine ivme kazandırmalıdır. Özellikle 1950’li 
yıllardan itibaren ilkokullara din dersi konulması, imam-hatip okullarının 
yaygınlaştırılması, ders programlarında dinsel öğelere önem verilmesi, 
eğitim sisteminin "belli niteliklerdeki" kişilerce yönetilmesi, üniversitelere 
ve kamu kuruluşlarına, kadınların türban takması konusunda baskı yapılması 
gibi uygulamalar kabul edilmemelidir. 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi 
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Eğitimin birinci amacı, kültürel-toplumsaldır ve bireyin topluma 
uyumunu yani toplumsallaşmasını sağlamakla ilgilidir. Eğitimin temel 
amaçlarından biri, gelecek kuşakları yaşayacakları çağa uygun, topluma 
yararlı olarak yetiştirmektir. Öyleyse genelde en iyi yönetim biçimi olarak 
kabul edilen demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işleyebilmesi için, 
eğitime çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu bağlamda, 
bireyin kalkınmaya uyumunu sağlamak da eğitimle sağlanmaktadır. 

Böylece var olan değerler yanında evrensel değerler de eğitim yolu ile 
bireylere kazandırılır. Hammaddesi olan insanı toplumdan alıp, işledikten 
sonra topluma veren okulun, çevresinden kopuk olması beklenemez. 

Eğitimin ikinci amacı, bireylere kazandırdığı nitelikler ile iyi üretici 
ve tüketiciler olmasını sağlamaktır. Bu, eğitimin ekonomik amacını 
yansıtmaktadır. Çünkü bireyin eğitimden beklentisi, hak ettiği diplomanın 
bir iş bulma aracı olmasıdır. Bireyin eğilimi sırasında kazandığı bilgi ve 
beceri; onun bir meslek elemanı olarak yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu 
anlamda toplumsal ahlak, eğitim sisteminden çıkışta, öncelikle herkesin bir 
niteliği olmasını emretmektedir. 

Eğitimin üçüncü amacı, siyasaldır. Bir ülkede eğitim politikası, o 
ülkedeki yönetimin niteliğini yansıtır. Bu nedenle Türk devrimi öncelikle 
eğitim sorununu ele almış ve eğitime yeni bir anlam kazandırmıştır. 
Cumhuriyetin ilanından dört ay gibi kısa bir süre sonra başlatılan güçlü bir 
atılımla Türk eğitim dizgesi köklü biçimde değiştirilmiştir. Eğitim, içinde 
bulunduğu toplumun sürekliliğinin bir aracıdır. Dolayısıyla mevcut yönetim 
yapısı ile eğitim sistemi doğrudan birbirine bağlıdır. Ülkenin yönelim 
sistemine uygun yurttaşlar, eğitim sistemi ile yetiştirilebilir. Çünkü eğitim, 
düzenin sürekliliğini sağlar. Ayrıca eğitim sistemi ile demokratik yönetimin 
gerektirdiği liderlerin (önderler) okul sistemiyle belirlenip yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Bu aynı zamanda yurttaşların siyasal surece katılabilme-
lerini; hak ve sorumluluklarını öğrenmelerinde eğilimin görevini de belirtir. 

Bir Fransız kalkınma uzmanı, "geri kalmış bir ülke eğitimde de geri 
kalmış bir ülkedir" demiştir. Öyleyse eğitim, kalkınmanın, hatta uygar 
toplum olmanın bir ölçüsüdür. Çünkü yanlış ilaç ve tedavi yöntemi bir 
hastanın, yanlış askeri bir taktik bir bölüğün ölümüne neden olabilirken, 
yanlış bir eğitim yöntemi uygulanması bir toplumun tümünü yok edebilir. Bu 
nedenle bir ülkede uygulanacak eğitim politikasının iyi belirlenmesi ve 
uygulanması kaçınılmazdır. 
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Eğitim politikası, eğitim örgütünün amaçlarına ulaşmasını sağlayacak 
ilkeler ve kuralların belirlenmesini gerektirir. Eğitim politikasının açıklık, 
anlaşılırlık, bütünlük, süreklilik, bilimsellik, dinamiklik ve ilgililerin 
katılımıyla belirlenmesi gibi özellikler vardır. Ulusal eğitim politikasının 
belirlenmesinde, demokrasinin vazgeçilmez öğelerinden katılım temel 
alınmak zorundadır. Katılım; eğitimle ilgili yetkilerin öğretmenlerin, 
velilerin, eğitim sendikalarının, meslek odalarının, yerel düzeydeki 
yöneticilerin eğilimle ilgili kararlara katılmasını gerektirir. Bu ise 
gereksinimlerin somut biçimde belirlenmesini, uygun önlem ve önerilerin 
alınırken, hemen uygulanmasını sağlar. Böylece eğitime ilişkin sağlıklı 
politika ve hedefler belirlenmiş olur. 

Eğilim politikasının belirlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (Talim ve Terbiye Kurulu, Araştırma 
Planlama ve Koordinasyon Kurulu, Milli Eğitim Şurası) YÖK gibi organlar 
yanında, ülkemizdeki eğitim politikalarının belirlenmesinde siyasal partiler 
önemli işlevler yüklenmiştir. Ancak eğitim politikasının belirlenmesinde 
eğitim uzmanlık hizmetlerinden ağırlıklı olarak yararlanılması 
gerekmektedir. Bu, belirlenecek politikalarda bilimselliği sağlayacaktır. 

Ulusal eğitim politikasının birçok kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan 
başlıcaları şunlardır: Devrim yasaları, anayasalar, eğilime ilişkin yasalar 
(1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1960 tarihli ve 222 
sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu, 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanunu vb), hükümet programlan, kalkınma planları ve ülkemizin 
üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların anayasaları, sözleşmeleri vb. 

Sözü edilen kaynaklara göre Türk eğitiminin yapısı ve temel hedefleri 
şunlardır:  

 
2. Ulusal Eğitimimizin Örgütsel Yapısı 

Cumhuriyetimiz kurulduğunda, eğitim sisteminin beşbin dolayında 
okulda 12.500 öğretmeni, 400 bine yakın öğrencisi bulunuyordu. Eğitim 
sisteminin yapısı 6 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul, 3 yıl lise (6+3+3) İken, 1924 
yılında 5+3+3 biçimine dönüştürülmüştür. Bugün öğretmen ve öğrenci sayısı 
kırk ile katlanarak eğitim nüfusu 15 milyona ulaşmıştır. Buna karşılık Türk 
eğitim sisteminin yapısal modeli 72 yıl önce nasılsa bugün aynıdır (5+3+3). 
Oysa 1920'lerden sonra dünya çok büyük bir ekonomik bunalım ile İkinci 
Dünya Savaşı'nı yaşadı, dünya çağ atladı, uzay çağına, bilgi çağına girdi. 
Ama Türk eğiliminin örgütsel yapısı giderek hantallaşır Milli Eğitim 
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Bakanlığı; 20–30 kişilik dar kadrosu, çok sınırlı olanaklarıyla zoru 
başarmıştır. Devrim yasalarından Öğretim Birliği Yasası (Tevdih-i Tedrisat), 
Harf Devrimi, Ulus Okulları (Millet Mektepleri), ulusal eğitimimizin Örgün 
öğretmen yetiştirme hareketi Köy Enstitüleri, bu dar ama idealist kadrolarla 
başarılmıştır. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı; bir müsteşar, yedi müsteşar 
yardımcısı, yirmiden fazla genel müdürlük, pek çok daire başkanlığı vb. ve 
yalnızca Bakanlık Merkez Örgütünde her düzeyde üçbinin üzerinde yönetici 
kadrosu ve seksenbin kadar okulda beşyüzbin dolayındaki öğretmeni ile 
büyük bir örgüt niteliği taşımasına karşın, çağdaş eğitim politikası 
üretememektedir. Ülkemizin en büyük kamu girişimi olan Milli Eğitimdeki 
kapasite atıl kalmaktadır. Çünkü Anadolu'nun en ücra köşesindeki köyüne 
öğretmen atanması, okul yapılması, denetlenmesi Ankara'dan verilen emirle 
yapılmakladır. 

Öneriler 

Milli Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı örgütünde köklü 
değişiklikler yapılmalıdır. Bakanlık yeniden örgütlenmelidir. Bakanlığın 
öğretmen atamaları, okul yapımları ve donatımı, denetleme-soruşturma vb. 
konulardaki tüm yetki ve sorumluluk illere devredilmelidir. 

Bakanlık merkez örgütü; yalnızca ulusal eğitim konusunda genel 
politikaları, öncelikleri belirlemeli, her tür ve düzey öğretime öğretmen 
atanmasında esas alınacak ölçütler, program geliştirme, değişen dünya 
koşulları ve gelişen teknolojilere göre ulusal eğitimin amaçlarını gözden 
geçirme ve planlamadan yetkili ve sorumlu olmalı, toplumsal bütünlüğün 
sağlanmasına çalışılmalıdır. Bu nedenle Milli Eğilim Merkez Örgütü 
Şema'da görüldüğü gibi iki müsteşar yardımcısı, iki genel müdürlük, on 
dolayında daireden oluşmalıdır. 

Ayrıca okullar da yeniden yapılanmalı, 8 yıllık zorunlu eğitim ve 3 
yıllık ortaöğretim olarak örgütlenmelidir. Ortaöğretimdeki 60 çeşit kurum 
yerine, çok amaçlı okul türü esas alınmalıdır. Bu bağlamda Dünya 
Bankası'ndan alınacak olan 1 milyar $ zorunlu eğilim proje kredisi tümüyle, 
tek program ve tek yönetimli ilköğretime ayrılmalıdır. Böylece ortaokullar 
lise bünyesinden alınınca liselerde çok önemli fiziksel kapasite 
yaratılacaktır. Yani bir sınıfa düşen ortalama öğrenci sayısı, 50–60 yerine 
20-30'a düşecektir. Dolayısıyla bugün kalabalık olması nedeniyle sınıfa 
hakim olamayan öğretmen, öğrencilerine daha yararlı olabilecek, eğitimin 
niteliği yükselecektir, hatta bu düzende özel dershanelere gerek 
kalmayacaktır. Belki o zaman veliler, dershanelere ödedikleri meblağı, 
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çocuğunun daha iyi eğilim görmesi için okulun giderlerine gönüllü olarak 
katkı sağlayabilecektir. 

 
3. Ulusal Eğitimimizin Temel Hedefleri 

Ulusal eğilim politikamızın birinci öncelikli hedefi, 6–14 yaş 
kümesindeki her Türk vatandaşına devlet okullarında zorunlu ve parasız olan 
temel eğitimin sunulmasıdır. Ortaöğretimde Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine 
(ki bu oran çağ nüfusunun % 80 - % 90'ıdır) ulaşmaktır. Ortaöğretim, 
özellikle mesleki-teknik ortaöğretim ve yüksek öğretimde tüketici değil, 
üretici vatandaş yetiştirmesi esas alınmalıdır. Çünkü Türkiye'nin AB'nde 
rekabet edebileceği en önemli sektör, insan sermayesidir. İnsanlar iyi 
eğitildiklerinde, işgücü piyasasında çok önemli bir sermayedir, iyi 
yetiştirilmedikleri zaman, büyük bir işsizler ordusunu oluştururlar. Ayrıca 
ekonomik kalkınma ile birlikte, çalışan kadınların da giderek artması, 
okulöncesi eğitim kurumlarının (yuva ve anaokulu) yaygınlaştırılmasını 
sağlıklı bir aile için zorunlu kılmaktadır. 

a. Ulusal eğitimimiz laik olmalıdır. 
b. İlköğretim (8 yıl) köylü-kentli, doğulu-batılı, kadın-erkek, varlıklı-

yoksul her Türk vatandaşı için zorunlu ve devlet okullarında 
parasız olmalıdır. 

c. Ortaöğretimden, özellikle mesleki-teknik ortaöğretimden isteyen 
herkes yararlanabilmelidir. 

d. Yüksek öğretim, yeteneklerine göre herkese açık olmalı ve eşitlikle 
sunulmalıdır. Üniversiteler özgür ve özerk olmalıdır. 

e. Devlet, durumları nedeniyle özel eğitime gereksinmesi olan her 
yurttaşı topluma yararlı kılacak önlemleri almalıdır. 

f. Her düzeyde nitelikli öğretmen yetiştirilmelidir. 
g. Örgün eğitim sistemi dışında kalanlara, yetişkinlere yönelik eğitim 

etkinliklerine önem verilmeli; kamu kurumlarında çalışanların 
hizmet içi eğitimden geçirilmeleri süreklilik taşımalıdır. 

 
a. Ulusal eğitim laik olmalıdır 

Cumhuriyetin kuruluşundan 73 yıl, Öğretim Birliği Yasası'nın 
kabulünden 72 yıl sonra, 2000 yılına dört kala ulusal eğitimimiz ne ölçüde 
laiktir? 

Bu konuda açıklanması gereken kimi kavramlar arasında devrim, ulus, 
Türk ulusçuluğu, laiklik yer almaktadır. 
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Devrim: Atatürk 1933 yılında devrimi şöyle tanımlamıştır: "Devrim, 
mevcut kazanımları zorla değiştirmek demektir. Türk ulusunu son yüzyılda 
geri bırakmış olan kurumlan yıkarak, yerlerine ulusun en yüksek uygarlık 
gereklerine göre ilerlemelerini sağlayacak yeni kurumları koymuş olmaktır". 
"Devrimler, bölge ve etnik ayrımcılığı değil, ülke ve ulus bütünlüğünü 
öngörmektedir". 

Ulus, Türk Ulusçuluğu: Genelde ulus, ulusçuluk, halkçılık ve laiklik 
bütünleştiricidir. Ulus; "Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk 
milleti denir" biçiminde tanımlanmaktadır. "Türk ulusçuluğu, bütün çağdaş 
uluslarla uyum içinde yürümekle birlikte Türk toplumunun özel karakterini 
ve başlı başına bağımsız kimliğini saklı tutmayı esas sayar". 

Laiklik: Fransızca sözlük laikliği şöyle tanımlamaktadır: Sivil 
toplumun ve din toplumumun ayrılması ilkesi. Buna göre devlet hiçbir dinsel 
güç, kilise hiçbir siyasal güç icra etmez. Laiklik, yalnızca eğitim alanında 
geçerli bir ilke değil, aynı zamanda, bir düşünce ve yaşam biçimidir; 
dolayısıyla her tür ve düşünce özgürlüğünü, yönetim, hukuk, kültür konuları-
nı da içerir. Laik eğitim, dinden emir almayan düşünce ve davranış sürecidir. 

Laiklik; bir toplumda bireylerin herhangi bir inanca sahip olma ya da 
olmama konusunda tam özgür olmaları ve bu yüzden (yani belli bir inanca 
sahip oldukları ya da herhangi bir inancı paylaşmadıkları için) kamu 
yaşamının hiçbir alanında; işyerinde, bankada, otobüste, okulda, hastanede, 
parkta, sokakta... ne olumlu ne olumsuz yönde hiçbir farklı işlemle karşılaş-
mamaları, bir cümle ile eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları demektir. 

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet yönetiminde 
bütün yasalar, tüzükler bilimin çağdaş uygarlığa sağladığı esas ve şekillere, 
dünya gereksinmelerine göre yapılır ve uygulanır. Din inanışı vicdani 
olduğundan Cumhuriyet, din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve 
siyasetten ayrı tutmayı, ulusumuzun çağdaş ilerlemesinde başlıca başarı 
nedeni görür". 

Laik eğitim: Laik eğitim; dogmatik değil, akılcı ve bilimsel eğitimdir. 
Buna göre her velinin çocuğuna istediği dini eğitimi vermede ya da dini 
eğitim vermemede özgür olması biçiminde yürütülen eğitim süreci laik 
eğitimdir. Kız öğrencilere; örtünmeleri için baskı yapılmaması, dinsel 
duyguların TBMM ya da seçim kampanyaları vb. yerlerde bir sömürü 
malzemesi yapılmaması, her üniversiteye bir cami, her okula bir mescit 
yapılmaması. Ramazan ayında oruç tutanların tutmayanlara hiçbir baskı 
yapmaması laik eğitimle sağlanabilir. 
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Laik eğitimin hedefi; bağnaz olmayan, özgür düşünceli insan 
yetiştirmektir. Öğretim Birliği Yasası, laik eğitimi benimsemekle, daha 1924 
yılında Türk demokrasisinin temel harcını koymuştur. Öğretim Birliği 
Yasası, "demokrasiye yapısal uyumun sınır çizgisidir". Bu çizgiden geriye 
dönüş kişi egemenliğine ya da irticaya yönelmedir. 

Öneriler 

1950 yılında çok partili demokratik düzene geçilmesinin ardından 
bugünkü kökten dinci gelişmelerin ali yapısı atılmaya başlanmış ve bugünkü 
duruma gelinmiştir. Daha doğrusu Türkiye 72 yıl öncesine dönmektedir. 
Demokrasi, herkesin dini inançlarına saygı gösterilen; herkesin dini 
görevlerini özgürce öğrenmesini, geliştirmesini ve yapmasını temel insan 
haklarından sayan, ancak dinin politik istismarına karşı olan; dindara saygılı, 
bağnaza, yobaza karşı olan bir yönetim biçimidir. Bu nedenle ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında din eğitimi, kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin 
de yasal temsilcilerinin isteğine bırakılmalıdır. 

 
b. Zorunlu Eğitim 

Eğitim, ilk çağlardan beri tüm toplumların yaşamında çok önemli rolü 
olan bir süreçtir. Yüzyıllardır eğitim, toplumun ahlak kurallarını, ekonomik 
ve siyasal yapısını belirleyen, toplumsal düzenin gelişerek sürdürülmesini 
sağlayan bir sistem olarak kabul edilegelmiştir. 

İster piyasa ekonomisi, ister planlı ekonomi düzeninde olsun her 
ülkede eğitim, önce bir politika sorunudur. Gelecek kuşakların eğitiminin 
toplumca benimsenmiş bir değerler sistemi içinde ele alınması gerekmekte-
dir. Bu değerler sistemi her toplumda farklıdır. Bu nedenle bu değerler 
sistemi, her ülkede kendi öz eğitim kurumlarınca biçimlendirilmektedir. 

Anayasa'da "kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz", "ilköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve 
devlet okullarında parasızdır" denilmektedir. 

Milli Eğitini Temel Kanunu'na göre, "Temel eğilim görmek her Türk 
vatandaşının hakkıdır". "Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan 
eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek 
eğilim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parası 
yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır". 

İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na göre "zorunlu öğrenim çağı 6–14 yaş 
grubundaki çocukları kapsar". 
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Bugünkü Durum 

Anayasa, ilgili yasalar ve kalkınma planlarında belirlenmiş hedeflere 
karşın, Türkiye bugün zorunlu eğitimi 5 yıl olan dünyanın en geri oniki 
ülkesinden -Benin, Senegal, Kolombiya, Bangladeş, Burma, Hindistan, İran, 
Laos, Nepal, Vietnam, Türkiye- biridir. Buna karşılık Türkiye'nin girmeye 
aday olduğu Avrupa Birliği (AB)'nin tüm üyelerinde zorunlu eğitim 9-12 yıl 
arasında değişmektedir 

Türkiye'de beş yıl zorunlu eğicim 7–11 yaşındaki tüm çağ nüfusuna 
sağlanabiliyor mu? 1990–1991 öğretim yılında 7–11 yaş kümesi nüfusun net 
okullaşma oranı % 87 idi. Bu oran Marmara Bölgesi'nde % 98, Ege 
Bölgesi'nde % 89, iç Anadolu Bölgesi'nde % 89, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 
% 76, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde % 75'tir. Buna göre her onbin 
çocuktan Marmara'da 225, Güneydoğu Anadolu'da 536 çocuk henüz ilkokul 
çağında zorunlu öğrenim, hatta tüm öğrenim şansını yitirmektedir. Bu sayı 
kentler için 558, köyler için 2238'dir. Beş yıllık ilkokulda net okullaşma 
oranı Marmara kentlerinde % 100, Güneydoğu Anadolu kentlerinde % 82 
iken, bu oran Marmara'nın köylerinde % 78 olmasına karşılık Güneydoğu 
Anadolu köylerinde % 66'dır. Bu çağ nüfusun net okullaşma oranı 
İstanbul'da % 100, Kocaeli’nde % 99 iken Şırnak'ta % 44, Bitlis'te % 60'tır. 

Anılan öğretim yılında 7–11 yaş kümesi kadın nüfusun % 94'ü, erkek 
nüfusun % 99'u okullaştırılmıştır. Kentlerdeki erkek nüfusun tümünün 
okullaştırılmasına karşın, köylerdeki erkek nüfusun % 94'ü okullaştırılmıştır. 
Kentlerdeki kadın çağ nüfusunun % 99'u okullaştırılırken, köylerdeki kadın 
çağ nüfusunun % 87'si okullaştırılmıştır. Marmara Bölgesi'nde hem kadın, 
hem erkek nüfusun tümü okullaştırılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 
kadın nüfusun % 78'i erkek nüfusun % 97'si okullaştırılabilmiştir. 

İlköğretim İkinci Kademe (Ortaokul) 

İlköğretim II. kademe, 12–14 yaş dilimi nüfusu kapsar. 1990–1991 
öğretim yılında bu yaş kümesi nüfusun net okullaşma oranı % 40'tır. Bu oran 
kentler için % 60, köyler için % 12'dir. Anılan oran erkekler için % 37, 
kızlar için % 28; kentli nüfusun okullaşan her yüz öğrenciden 62'si erkek, 
38'i kız; köylü nüfustan okullaşan her yüz kişiden % 78'i erkek, 28'i kızdır. 

Bu yaş kümesinin Marmara Bölgesi'nde okullaşma oranı % 57, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde % 21'dir. Marmara Bölgesi'nde kentli çağ 
nüfusunun % 68'inin, köylü nüfusun % 18'inin okullaşmasına karşılık, 
Güneydoğu Anadolu için bu oranlar sırasıyla % 34 ve % 5'tir. Anılan çağ 



 266

nüfusunun net okullaşma oranı Kırklareli için % 93 iken, Şırnak için % 
18'dir. Bu kesimde Kırklareli kırsal kesiminde okullaşma oranı % 36 iken, 
bu oran Hakkâri için % 0, Sımak İçin %.07, Bitlis'le % 1'dir. 

 
Öneriler 

7–14 yaş kümesi nüfusun tümü; kadın-erkek, köylü-kentli, doğulu-
batılı, varlıklı-yoksul olmasına bakılmaksızın en kısa sürede okullaştırılma-
lıdır. Bu eğitim düzeyi herkese kesinkes parasız sunulmalıdır. Bu amaçla 
imam-hatip liselerinin orta kısımları kaldırılmalıdır. Çıraklık eğitimine, 
Kur'an Kurslarına, genel olsun, mesleki-teknik olsun tüm liselere 8 yıllık 
zorunlu eğitimi tamamlayanlar alınmalıdır. 2000 yılından sonra bu zorunlu 
eğilim süresi giderek artırılmalıdır. 

 
c. Ortaöğretim 

Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, "ortaöğretim; temel eğitime 
dayalı, en az üç yıllık öğretim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kurumlarının tümünü kapsar" (Mad. 26). 

"Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış 
olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından 
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir" (Mad. 
27). 

Ortaöğretimin amacı yasada şöyle belirtilmiştir: "Öğrencileri, çeşitli 
program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri Ölçüsünde ve doğrultusunda 
yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve 
İş alanlarına hazırlamaktır" (Mad. 28). 

Gerçekten bugün ülkemizde temel eğitimini tamamlayan her öğrenci 
ilgi ve yeteneklerine göre ortaöğretimden yararlanma hakkına sahip mi? 

Ortaöğretim Öğrencileri; yüksek öğretime, mesleğe, yaşama ve iş 
alanlarına hazırlanıyor mu? 

Bugünkü Durum 

Ortaöğretimde brüt okullaşma oranı 1994–1995 öğretim yılında % 53 
olup, bunun % 31'i genel, % 22'si mesleki-teknik ortaöğretimdedir. Bu oran 
1994 yılında ABD'de % 85–90, Japonya'da % 92, Almanya'da % 85–90, 
Hollanda'da % 99, İngiltere'de % 85, Fransa'da % 80'dir. 
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Bugün ülkemizde toplam 115 çeşit lise bulunmaktadır. Örneğin teknik 
lise türü 13'tür: Teknik Lise (Erkek), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek) 
Anadolu Gazetecilik Lisesi, inşaat Teknik Lisesi, Kimya Teknik Lisesi, 
Meteoroloji Teknik Lisesi, Motor Teknik Lisesi, Teknik Lise (Kız), Anadolu 
Teknik Lisesi (Kız), Ziraat Teknik Lisesi, Tekstil Teknik Lisesi (Erkek), 
Tekstil Teknik Lisesi (Kız), Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız). 

Türkiye, 1995 yılında Avrupa Birliği'ne tam üye olacağım varsayarak 
ortaöğretimi planlamıştı. Çünkü AB'ne, sanayi ve tarım ürünlerinin yanı sıra, 
en çok işgücü ihraç eden ülke olacağının bilincinde idi. AB'ne tam üyelikle 
birlikte, Türk insanına bu ülkelerde serbest dolaşım hakkı verilmesi 
bekleniyordu. O zaman Türk iş gücü AB ülkelerinde, söz gelişi Fransız, 
Alman, İngiliz, İtalyan, Hollandalı, İspanyol İşgücü ile bu ülkeler iş 
piyasasında serbestçe dolaşacaktı. Bu nedenle daha Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı hazırlanırken (1972), 1995 yılında, toplam ortaöğretim 
içinde mesleki teknik öğrenim gören öğrencilerin oranının % 65 olması 
öngörülmüştür. Böylece hem AB'ndeki ücretin, hem de çalışana sağlanan 
yaşam düzeyinin Türkiye'den yüksek olması nedeniyle, serbest dolaşım 
üzerine Türk sanayini ayakta tutulan nitelikli ve üstün nitelikli özellikle 
teknik iş gücünün anılan ülkelere göç etmesiyle ortaya çıkacak işgücü 
yetersizliğine çözüm bulunmuş olacaktı. Oysa bugün gelinen nokta şudur: 
Toplam ortaöğrenim gören öğrencilerin % 58'i genel, % 42'sî de mesleki-
teknik kesiminde bulunmakladır. Bu, plan hedeflerine ters bir gelişmedir. 
İkinci önemli dengesizlik mesleki-teknik ortaokul Öğrencilerinin % 88'i, 
mesleki teknik- lise öğrencilerinin % 20'si, mesleki-teknik öğretimin 
(ortaokul+lise) % 38'i İmam-Hatip öğrenimi görmektedir. Bu gelişme, şu 
soruyu çağrıştırmaktadır: Türkiye, AB iş piyasasında imamlarla mı yarışacak? 

Gençlerimize teknik eğitim yerine dogmatik eğitim verilerek 
demokrasiye ve kalkınmaya uyum nasıl sağlanacak? Bu durumda, AB'ne 
girmenin yolu ne sanayiden, ne tarımdan; öncelikle eğitimden geçer. Her yıl 
beşyüzbin İmam-Hatip ve beşyüzbin Kur'an Kursu öğrencisi yetiştirerek mi 
AB'ne tam üye olacak Türkiye? 

Ortaöğretimde ikinci önemli darboğaz; genci olsun, mesleki-teknik 
olsun her lise mezununun tek amacının bir yükseköğretim kurumuna girmek 
olmasıdır. Örneğin, 1868 yılında Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla örnek 
alınan Fransız eğitim sisteminde bugün ticaret ya da endüstri meslek lisesi 
mezununun tıp fakültesine girme hakkı yoktur. Türkiye'de İmam-Hatip, 
muhasebeci ya da elektrik teknisyeni vb. olarak yetiştirilen her genç; 
yetiştiği alanla ilgili olsun olmasın tüm yüksek öğretim kurumlarına girme 
hakkına sahiptir. Bu da, mesleki-teknik lisede, genel liseye oranla 3–6 kat 
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daha pahalıya yetiştirildiği örneğin elektrik-elektronik, bilgisayar 
teknisyenliği, motor teknisyenliği, muhasebeci, dikiş-nakış vb. meslekteki 
niteliğin israf edilmesi anlamına gelmektedir. 

Türkiye'de her lise mezunu üniversiteye girmek istemektedir. Çünkü 
söz gelişi; öğretim programlarında mesleki derslerin ağırlıklı olması 
beklenen mesleki-teknik liselerin programlarında genel dersler ağırlıktadır. 
Örneğin İmam-Hatip Lisesi programında genel derslerin ağırlığı % 61'dir. 
işte bu nedenle bu liseden mezun olanlar; kaymakam, vali, emniyet müdürü, 
mühendis, doktor vb. olmaya özendirilmekte, imamlığı yüksek öğretimde de 
İlahiyat Fakültelerini ilk tercihleri olarak düşünmemektedirler. 

Öneriler 

Ortaöğretimde öncelik mesleki-teknik eğitime verilmelidir. Mesleki-
teknik ortaöğretim içinde de mutlak öncelik endüstri meslek ve teknik liseye 
verilmelidir. Mesleki niteliğini kaybetmiş ve gereksinmeden fazla olan Ana-
dolu Öğretmen Liseleri ve İmam-Hatip liseleri, genel liseye dönüştürülmelidir. 

Ayrıca eğitim alanına ayrılan kaynakları daha rasyonel kullanmak 
amacıyla çok amaçlı okul sistemi geliştirilmeli ve hızla yaygınlaştırılmalıdır. 

Genel olsun, mesleki-teknik olsun her lise mezununun yüksek 
öğretimin her alanına girme yerine, lisede yetiştiği alana uygun alana girme 
hakkı olmalıdır. 

Mesleki-teknik liseler, öncelikle ortaöğrenim görmüş meslek elemanı 
yetiştirmeliler, bu lise mezunları için yükseköğretim ikinci derece bir hedef 
olmalıdır. Bu da, ilköğretim II. kademenin son yılında son yılda çok iyi bir 
yönlendirme ile olanaklı olabilir. 

 
d. Yüksek Öğretim 

1980 öncesi Üniversitelerin toplumdaki saygınlığı nedeniyle 
akademiler üniversite, yüksek okullar akademi olmak istiyordu. 12 Eylül 
rejimi de 2547 sayılı yasa ile tüm yüksek öğretim kurumlarını YÖK 
şemsiyesi altında bütünleştirmiştir. Burada temel sorun, akademi ve yüksek 
okullar özerk olmak isterken, özerk olan üniversitelerin yüksek okul 
durumuna indirgenmesiydi. 

Bugünkü Durum 

Özerkliğin üniversitelerden alınıp YÖK'e verilmesinden sonra, her ile 
hatta her ilçeye bir üniversite ve üniversitelerde sınıfta kalanların TBMM'ce 
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affedilmesiyle üniversite eğitim liseleştirilmiştir. 1994–1995 öğretim yılında 
yüksek öğretim çağ nüfusunun % 27'si okullaştırılmıştır. Bunun % 12,5’i 
örgün eğitim, % 14,5’i yaygın eğitimdir. Dünyanın hiç bir ülkesinde yüksek 
öğretimde yaygın eğitim öğrencileri, örgün eğitimden fazla değildir. Böylece 
nitelik niceliğe feda edilmiştir. 

Ayrıca 1983 yılında 2-3 yıllık eğitim enstitülerinin fakülteye, kimi 
endüstri meslek liselerinin meslek yüksekokuluna dönüştürülmesiyle 
üniversiteler liseleştirilmiştir. Çünkü lisansı dahi olmayan ortaokul, lise 
öğretmenleri, hiçbir ek öğrenim görmeden üniversite öğretim görevlisi, hatta 
hiçbir yabancı dil bilmeyen ortaokul öğretmenleri üniversite öğretim üyesi 
olmuşlardır. Örneğin eğitim fakülteleri, ilahiyat fakülteleri. Bu nedenle 
bugün ülke çıkarlarına ters düşen fakülte diplomalarına da AB'nin çoğu 
ülkesinde denklik verilmemektedir. Bu, ülkemiz için, üniversitelerimiz için 
onur kırıcıdır. 

Ortaöğretimi bitiren her lise mezununun biricik hedefi, üniversiteye 
girmek olduğundan, üniversite öğrenci kapasiteleri, yeterli alt yapı özellikle 
öğretim üyesi yetiştirilmeden aşırı zorlanmakta, böylece fakülteler bir 
öğretim makinesi olarak algılanmaktadır. Bunun sonucunda toplumun bu 
saygın kuruluşları çağdışı kalmakta, yeni bilgi ve teknoloji 
üretilememektedir. Üniversitelerde rektör, dekan vb. yöneticiler, atama ile 
bu görevlere geldiklerinden dinci ve şovenist milliyetçi politikalar, bu bilim 
yuvalarına girmekte, böylece ideoloji bilimin önüne çıkmakladır. 

Öneriler 

1. Anayasanın 130. ve 131. maddesi yeniden düzenlenmeli, YÖK 
kaldırılmalı, üniversitelere bilimsel, yönetsel ve mali özerklik verilmelidir. 

2. İlçelerdeki fakülteler meslek yüksek okullarına dönüştürülmeli, tüm 
meslek yüksek okulları ilgili bakanlıklara bağlanmalıdır. 

3. Bilimsel ölçülerle belirlenen gelişmiş Devlet üniversiteleri 
temsilcilerinden oluşan bir Üniversitelerarası Kurul, tüm üniversitelerin 
planlama ve koordinasyonundan sorumlu olmalıdır. 

4. Diğer üniversitelerin "gelişmiş üniversite" sayılabilmesine 
Üniversitelerarası Kurul karar vermelidir. 

 
Paralı Eğitim 

Özel vakıf üniversiteleri, eğitimin niteliğinden ödün vermeden 
kurulmalıdır. Kimi serbest piyasa ekonomisi uygulayan ülkelerde de 
yükseköğretim paralı değildir. 
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Yükseköğretim Kurumlarının Gelir Kaynaklan (%) 
Ülke Gelirler  Yıl Kamu Fonları Kayıt Harcı Diğer 
Avasturalya  1988 87.9 2.11 9. 
Finlandiya  1987 85.00 - 15.00 
Fransa  1984 89.50 4.70  5.80 
Almanya  1986 68.50 - 31.50 
Japonya  1985 41.99 35.78 22.20 
Hollanda  1985 80.00 12.00  8.00 
Norveç  1987 90.00 - 10.00 
İspanya  1985 80.00 20.00 - 
İngiltere (Univ) 1987 55.00 13.70 31.30 
İngiltere (Politek.)  1987 72.40 16.20 11.40 
ABD  1986 44.80 22.40 32.80 
UNESCO. Enseignenıent Supcrieure en Europe. Vol: XVII, No: l, UNESCO CEPES, 1992, s. 
129. 

Bu durumda Türkiye'de üniversite öğrencilerinden alınan harcın 
Avustralya, Finlandiya, Hollanda, İngiltere, Fransa'dan daha çok olması 
düşünülmemelidir; 

 
e. Özürlü Çocukların Eğitimi 

Özürlülerin eğitimi denilince; görme, işitme, ortopedik, konuşma, 
eğitilebilir, öğretilebilir, zihinsel özürlüler, korunmaya muhtaç vb. akla 
gelmektedir. 

Bugünkü Durum 

Ülkemizde yedi milyon dolayında tahmin edilen özürlü çocukların 
eğitimi, toplumumuz için kanayan bir yaradır. Bu sayının bugün yalnızca 
binde altısına (36.000) eğitim hizmeti sunulabilmekte, kalan milyonlarca 
çocuk aile içi yardımlaşmaya, toplumda horlanmaya, aşağılanmaya, öz 
olarak kaderiyle başbaşa bırakılmaktadır. 

Öneriler 

 Sosyal devlet, toplumun bu kanayan yarasını saran devlettir. Hepsinin 
topluma kazandırılması zorunlu görülmektedir. 

 
f. Öğretmen Yetiştirme 

Nitelikli eğitim, herşeyden önce nitelikli öğretmen demektir. Bugün 
eğitim sisteminde her düzey ve her tür öğretime öğretmen, üniversitelerde 
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yetiştirilmektedir. Ancak öğretmen yetiştiren, eski eğitim enstitülerinden 
eğitim fakültelerine dönüştürülen kurumlar alt yapı ve nitelikli öğretim üyesi 
yetersizliği nedeniyle 14 yıldır gerçek fakülte olamamışlardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün belirlenmiş bir öğretmen yetiştirme 
politikası olmadığından "herkes öğretmen olabilir" görüşü yaygındır. 1980 
öncesi ilkokulların çalışkan öğrencileri seçme sınavı ile altı yıllık 
ilköğretmen okullarına (eski Köy Enstitüleri), ortaokulların çalışkan ve 
yetenekli öğrencileri de üç yıllık ilköğretmen okullarına parasız yatılı olarak 
girerlerdi, ilköğretmen okullarının ve liselerinin başarılı öğrencileri de seçme 
sınavıyla Eğitim Enstitüsü ve Yükseköğretmen okullarına girerlerdi. Bu 
kurumlarda eğitim-öğretimin yanışım bu gençlere "öğretmenlik ruhu" da 
kazandırılıyordu. 

Bugünkü Durum 

Bugün endüstri meslek liselerinde marangoz, demirci, elektrikçi, 
ticaret lisesinde muhasebeci, imam-hatip lisesinde imam olarak 
yetiştirilenlerin hepsi öğretmen olabiliyor. Bu öğretmen adayları, sınıf 
öğretmeni ve branş öğretmeni yetiştiren bölümleri çoğu zaman 15.-24. sırada 
tercih etmektedirler. "Hiç olmazsa öğretmen olsun" diye bu mesleği 
seçmektedirler. 

Bu nedenle bugün ulusal eğitimimizde büyük bir nitelik bunalımı 
yaşanmaktadır.  

Öneriler 

1. Anadolu Öğretmen Liselerine öğretmen atanırken, alanında en az 
yüksek lisans yapmış olanlar tercih edilmelidir. 

2. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarına Eğitim Fakültelerine girişte 
öncelik verilmelidir. 

3. Eğitim Fakültelerini ilk beş tercih içinde isteyen tüm öğrencilere, 
lisans öğrenimi süresince Milli Eğitim Bakanlığı'nca burs verilmelidir. 

4. Öğretmenlik formasyonu olmayanlar, öğretmenlik yapamamalıdır. 
5. Öğretmenlerin ekonomik durumları ve çalışma ortamları 

iyileştirilmelidir. 

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütü yeniden 
yapılandırılmalıdır. Bu bağlamda Talim ve Terbiye Kurulu'na özerklik 
tanınmalı, bilimsel ölçütlere göre seçilen kurul üyelerine işgüvencesi 
sağlanmalıdır. Böylece Talim ve Terbiye Kurulu'na, kuruluş gerekçesinde 
olduğu gibi "bilim ve uzmanlar kurulu" kimliği yeniden kazandırılmalıdır. 
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g. Yaygın Eğitim 

Yaygın eğilimin amacı, örgün eğitimden dışlanmış yurttaşlara; 
Okuma-yazma öğrenmek, eksik eğitimlerini tamamlamalarına fırsat 

ve olanak hazırlamak, 
Toplumsal, ekonomik gelişmelere uyumlarım sağlayacak eğitim 

olanağı sunmak, 
Ulusal kültür değerlerimizi öğretmek. 
Boş zamanları olumlu değerlendirme alışkanlıkları kazanmak, 
iş bulmaları için meslek edinmelerini sağlamak. 
Mesleki akıcılıkları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Bugünkü Durum 

Altmışbeş milyon nüfuslu Türkiye'de yalnızca 961.148 kişiye (1994-
1995) yaygın eğitim kursu sunulması gerçekten düşündürücüdür. Yine1994-
l995 öğretim yılında 292 Çıraklık Eğitim Merkezinde 203.846 kişiye çıraklık 
eğitimi sunulması da yeterli değildir. 

Öneriler 

Yaygın eğitimin örgün eğitimi bütünlemesi, örgün eğitimden 
yararlanamayanlara eğitim hizmeti sunabilmesi sağlanmalıdır. Hızlı 
sanayileşme ile örgün eğilim bireyin yaşamını ve mesleğini sürdürmesinde 
yelerli olamamaktadır. Dolayısıyla yaşamboyu eğitim sürecinde yaygın 
eğilim önemli bir işlev yüklenmektedir. 
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YARININ TÜRKİYESİ VE EĞİTİM 
 

Prof. Dr. Safa REİSOĞLU∗ 

 

Yirminci yüzyılın ikinci yansını karakterize eden iki önemli olaydan 
biri “İnsan haklarının belirlenip, korunması” dır, diğeri “teknolojik alandaki 
büyük gelişme” ve buna bağlı ekonomik ve siyasal sonuçlardır. 

Uluslararası ilişkiler günümüzde toplumların ekonomik gücünün 
egemenliğindedir. Ekonomik gücün kaynağında ise, tarihin daha önce 
kaydetmediği bir büyüklük ve sür’atteki teknolojik gelişme yer almaktadır. 

Bilinmesi gerekir ki, çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmesini 
izleyecek, uygulayacak ve daha da öteye giderek “yeni teknoloji üretecek” 
eğitim düzeyine sahip olmayan toplumlar, zaman içinde “ekonomik güç ve 
bağımsızlıklarını” kaybedeceklerdir ve bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak 
“siyasal bağımsızlıkları” da aldatıcı bir görüntüye dönüşecektir. Yirmibirinci 
yüzyılda, devletler diğerleri üzerindeki egemenliklerini ekonomik ve 
teknolojik alandaki üstünlükleriyle sağlayacaklardır. 

 
Yetişmiş İnsan Gücü 

Gelişmiş toplumlar arasında yer alacak “yarının büyük ve güçlü 
Türkiye’si hedefine ulaşmamız, çağın gerektirdiği “eğitim”, diğer bir deyişle 
“yetişmiş insan gücü” sorununu gecikmeksizin çözümlemede göstereceğimiz 
başarıya bağlı olacaktır. 

Çağdaş düzeyde “yetişmiş insan gücü” nün yaratılıp, ülke hizmetine 
sokulması, çok yönlü, bilinçli ve planlı bir eğitim politikasının belirlenip 
izlenmesini gerekli kılmaktadır: 

1- Eğitim kurumlan, bireylerin öncelik ve yetenekleriyle, toplumsal 
gereksinmeler arasında bir dengenin kurulmasına olanak tanıyacak bir 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi Eski Milli Eğitim bakanı 
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şekilde oluşturulmalıdır. Ekonominin ve diğer toplumsal alanların istek ve 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, gerekli branşlarda ve yeterli sayıda 
ara insan gücü, “üst insan gücü ve ‘lider insan gücü” yetiştirmelidir. 

2- Liselerin temel fonksiyonu, ‘üniversite eğitimi’ görecek kimseleri 
bu eğitim düzeyine hazırlamaktır. Böylece, üniversiteye alınacak öğrenci 
sayısı, liselerde eğitim gören öğrenci sayısı arasında belli bir paralellik 
kurmak, bilinçli bir eğitim politikasının ilk adımını oluşturacaktır. Lise 
sonrası sınava dayanan üniversiteye alamadığımız onbinlerce gencimizi 
mesleksiz bırakan bugünkü sistem terk edilmelidir. Seçme sınavları sekiz 
yıllık eğitimden sonra yapılmalı, öğrenciler istek ve yeteneklerine göre, 
sayısı ve niteliği ülkenin gereksinimleri dikkate alınarak belirlenmiş, meslek 
okullarına veya kendilerini üniversite eğitimine hazırlayacak olan liselere 
alınmalıdır. 

Liselerdeki öğrenci sayısının ciddi ölçüde sınırlanması, öğrencilerin 
(yabancı dil dâhil) üniversiter bir eğitim için gerekli düzeyde yetiştirilmesine 
imkân verecektir. 

3 Ara insan gücü ihtiyacına cevap vermek üzere, duruma ve niteliğine 
göre, iki yıldan dört yıla kadar uzayabilecek bir eğitim süresini içeren 
meslek okullarından mezun olanlar, kural olarak, üniversiteye alınmamalıdır. 
Bu ilke, insan gücü planlaması açısından olduğu kadar, üniversiter düzeyin 
gerekli kıldığı temel eğitimin ancak lise programlarıyla verilebilmesi 
yönünden de önem taşır. İstisnaî olarak, en az üç yıllık bir meslek okulunu 
bitirmiş olanların, okulun içeriğinin elverdiği hallerde ve belli bir kontenjan 
dâhilinde, okulun devamı niteliğindeki yüksek okul veya fakültelere alınması 
düşünülebilir. 

Gerek meslek okullarında, gerek liselerde verilen eğitimin düzeyi, 
gelişmiş ülkelerdeki benzer okullarda gerçekleştirilen düzeyin altında 
olmamalıdır. 

5 Çağdaş bir yaklaşımı benimsemiş, insan hak ve özgürlüklerine 
içtenlikle saygılı kuşakların yetiştirilmesi için eğitimin laik niteliğinin 
korunmasına özellikle özen gösterilmelidir. 

 
Sekiz Yıllık Temel Eğitim 

Günümüzde her alandaki ve her kademedeki yetişmiş insan gücü için 
istenen asgari nitelikler, meslek okullarından önce de, en az sekiz yıllık bir 
temel eğitimi zorunlu kılmaktadır. 
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11–12 yıllık kesintisiz bir temel eğitimden geçmemiş bir kimse, hangi 
nedenle, içeriği ne olursa olsun, üniversiter düzeyde bir eğitimi 
sürdüremiyorsa, kaldıramıyorsa, aynı nedenle, 8 yıllık kesintisiz bir temel 
eğitim görmemiş olan bir öğrenci, günümüz şartlarının gerekli kıldığı 
düzeyde bir mesleki eğitimi de başarıyla götüremiyecektir. 

Sekiz yıllık bir temel eğitim, sonraki eğitim döneminin başarıyla 
sürdürülebilmesinin zorunlu bir aşamasını oluştururken, aynı zamanda, 
kişilere, kendi yarınlarının, yeteneklerini de dikkate alarak, belirleme 
olanağını verecektir. Bugünkü kuşaklar, yarının dünyasında yaşayacak genç 
kuşaklara, kendi yarınlarını, bilinçli bir şekilde belirleme olanağını 
tanımakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, onların, çocuklarına karşı manevi 
borcudur. Bu yükümlülük, onları, geçmiş dönemlerin değer yargılarının 
etkisinde kalarak, evlatlarının istikbalini gölgeleme hata ve üzüntüsünden 
kurtaracaktır. 

 
Yabancı Dil 

Gelişen teknolojik olanakların her gün biraz daha küçülttüğü ve 
bütünleştirdiği dünyamızın ilk planda İngilizce olmak üzere, başlıca 
uluslararası dillerin iyi bilinmesi büyük önem taşımaktadır: 

1. Sekiz yıllık temel eğitim döneminde de uluslararası bir yabancı 
dilin öğretilmesine ağırlık verilmelidir, Başlangıçta bütün öğrencilere, bu 
dönemde, gerekli ölçüde yabancı dil öğretme imkânı sağlanamıyorsa, en 
azından bir kısım okullarda yabancı bir dilin iyi öğretilmesi yoluna 
gidilmelidir. Bu okullara, doğaldır ki, öğrenciler, herkese fırsat eşitliği 
tanınarak, sınavla alınmalıdır. Bu suretle, yarının “üst düzey yetişmiş insan 
gücü” nü oluşturmaya yönelik ilk adım atılmış olacaktır. 

2. Sekiz yıllık temel eğitime geçiş, yabancı okulların ortaokul 
bölümünün kapatılması gibi bir sonuç doğurmamalıdır. Bu okulların 
ortaokul bölümü bir meslekokulu değildir. Bu bölümlerde de temel eğitim 
yapılmaktadır. Böylece; yabancı okulların ortaokul bölümü sekiz yıllık 
kesintisiz temel eğitimin son üç yılını oluşturmaktadır. Yapılacak olan, 
sisteme bir adaptasyondan, mevcut durumu sistemle bütünleştirmekten 
ibarettir. 

3. Üniversitelerin kapasitesine paralel olarak, sekiz yıllık temel 
eğitimden sonra seçme sınavıyla liselere alınacak belli sayıdaki öğrencilerin 
tamamına, bir, hatta iki yabancı dil mutlaka öğretilmelidir. Üniversiteye 
gelen öğrencinin yabancı dil sorunu en geç lise aşamasında çözümlenmiş 
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olmalıdır. Üniversitelerde eğitim ilke olarak Türkçe yapılmalıdır. Öğrencile-
rin, yabancı dili, başvuracakları yabancı dildeki bilimsel kaynaklar ve davet 
olunacak misafir yabancı öğretim üyeleri aracılığıyla geliştirilmelidir. 

4. Uluslararası nitelikteki bir yabancı dilin, özellikle İngilizcenin 
ülkemizin “üst insan gücünü” oluşturacak üniversite mezunlarınca çok iyi 
bilinmesinin taşıdığı temel önem, vatandaşlarımız tarafından, çocuklarına 
yabancı dil öğretmek için çırpınan aileler tarafından anlaşıldığı kadar, 
maalesef Devletimizce anlaşılamamıştır. Yabancı dil sorununun çözümü için 
Devletin daha kapsamlı planlı ve bilinçli bir eğitim politikası izlemesi 
ülkemiz açısından yaşamsal önemdedir. İyi yabancı dil bilgisi, uluslararası 
ilişkilerin sürdürülmesi kadar, gelişen bilimin ve teknolojinin yakından ve 
gecikmeksizin izlenmesi bakımından da önemlidir. 

Kendi dili uluslararası dil niteliğinde olan gelişmiş ülkelerin dahi 
yabancı dil eğitimine verdikleri önem, gelişmekte olan ülkelerin bu konuya 
göstermesi gereken özel ilgi açısından uyarıcı bir etkiye sahip olmalıdır. 

 
Üniversiteler 

Bilimsel ve teknolojik gelişmenin günümüzde ulaştığı düzey, 
Devletin, ‘üst ve lider insan gücü”nün yetiştirilmesine ve bunları yetiştirecek 
üniversitelerin nitelik ve sorunlarına özellikle eğilmesini zorunlu 
kılmaktadır: 

1. Üniversiter düzeyde yapılan eğitimin başarıya ulaşması, hareket 
noktası olarak, iki unsurun birlikte varlığını gerektirir: 

a) İyi bir öğretim kadrosu, 
b) Verilen eğitimi değerlendirebilecek yetenekte ve formasyonda 

öğrenci kitlesi. 

Önemli olan, açılmış gözüken üniversite sayısı ve diploma almış 
öğrenci miktarı değildir. Önemli olan, çağdaş düzeyde öğretim, araştırma ve 
yayın yapan kaç üniversitenin mevcut olduğudur, bu üniversitelerden mezun 
olan öğrencilerimizin uluslararası düzeyidir ve nihayet üniversitelerimizin 
eğitim verdikleri alanlarla ve yetiştirdikleri öğrenci sayısıyla ülkemizin 
gereksinimleri arasında bir paralelliğin oluşturulup oluşturulamadığıdır. 

2. Öğretim üyeliği, özel nitelikler isteyen, hayat boyu disiplinli 
çalışmayı gerektiren zor bir meslektir. Başarılı bir öğretim kadrosunun 
yetiştirilmesi, her şeyden önce, fakülteleri bitiren üstün yetenekli 
öğrencilerin mesleğe kazandırılmasına bağlıdır. 
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Üzülerek belirtmek zorundayız ki, günümüzde, öğretim üyeliği, 
yetenekli, iyi yetişmiş gençlerimiz için maddi ve/veya onursal bir çekiciliğe 
sahip değildir. Öğretim üyeliğine yönelik ilginin her geçen gün biraz daha 
azalması, yakın bir istikbalde, toplumumu üniversiter eğitim sorunuyla karşı 
karşıya getirecektir. 

Devlet, üniversite öğretim üyeliğini, üstün yetenekli gençlerimiz için 
“çekici bir görev alanı” haline getirmenin şartlarını yaratmalıdır. 

3. Üst ve lider insan gücünün yetiştirilmesinde önemli diğer unsur, 
eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesidir. Ülkemizin yetenekli 
çocuklarına, yeteneklerine göre, bütün eğitim olanakları açık tutulmalıdır. 

Çeşitli alanlardaki “lider insan gücü” gereksinimine cevap verecek 
üstün nitelikli gençlerimizin, sadece Türkiye’de değil, dünyanın en ileri 
eğitim kuruluşlarında yetişmelerini sağlamak Devletimizin önde gelen 
görevi olmalıdır. Türk Eğitim Vakfının sınırlı olanaklarıyla bu alanda yaptığı 
büyük hizmet ve elde ettiği başarılı sonuç örnek olacak, övgüye değer bir 
girişimdir. 

4. Üniversitelerin gelişmesinde kuruldukları yerin kültürel ve sosyal 
koşulları da önemli bir rol oynayacaktır. Üniversiteler büyük merkezlerde 
açılmalı, bölge üniversitelerine ağırlık verilmelidir. Öğretime büyük 
şehirlerde devam etmek öğrencilerin üniversite dışı sosyo-kültürel 
gelişmeleri yönünden de yararlı olacaktır. 

5. Vakıf üniversiteler (ve okullara) diğer ülkelerdeki örneklerden de 
yararlanarak imkan verilmelidir. Ancak, uygulamada bu üniversitelerin (ve 
okulların) Cumhuriyetimizin -Anayasamızda belirtilmiş- temel ilkeleriyle 
bağdaşmayan ideolojik amaçlara yönelmelerine müsaade edilmemelidir. 
Ayrıca, Vakıf üniversiteleri ve okulları belli sayıda üstün nitelikli öğrenciyi 
karşılıksız okutmakla da yükümlü tutulmalıdır. 

6. Üniversitelerin, bilimsel ve yönetimsel özerkliğe sahip olması, 
yöneticilerini seçebilmesi, eğitimlerini serbestçe programlayabilmesi, 
çalışmalarında başarıya ulaşmalarının önemli şartlarından biridir. 

Üniversiteler arası koordinasyon ve denetim, üniversitelerin 
oluşturacağı organlarla sağlanmalıdır. 

Üniversitelerle siyasal iktidar arasındaki görev bağlantısına ilişkin, 
üniversitelere devlet desteğinin sağlanmasına yönelik ortak organların 
yetkisi ise, amacıyla sınırlı olmalı, üniversiteler ve öğretim elemanları 
üzerinde siyasal bir etkinin, baskının oluşmasına kesinlikle imkan 
verilmemelidir. 
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Araştırma 

Yeteri ölçüde önemsemediğimiz, gerekli ağırlığı vermediğimiz 
konulardan biri de ‘bilimsel araştırma”dır. 

Günümüzün süratle gelişen teknolojisini izleyebilmek ve yeni 
teknoloji üretmek istiyorsak, üniversitelerimizde ve üniversite dışı çeşitli 
özel veya resmi kuruluşlarımızda araştırmaya önem vermeli ve bu alana 
büyük ölçüde yatırım yapmaktan kaçınmamalıyız. Büyük kuruluşlarımız 
zamanla öğrenmişlerdir veya öğreneceklerdir ki, ithal edilen (dışardan 
alınan) teknoloji pahalı bir girdidir. Daha da fenası, yeni teknolojiyi, bedeli 
ödenerek de olsa, dışardan almak, üretimin emrine vermek her zaman 
mümkün değildir. Yeni teknoloji üretemeyen toplumlar, gelişen teknolojiyi 
geriden, gecikerek izlemek zorunda kalacaklardır. Bu da ekonomik 
gelişmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. 

Uluslararası alanda ekonomik yarışı başarıyla sürdürebilmek, yakın 
bir gelecekte, ancak, teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi dışarıya satan bir 
ülke haline gelmekte mümkün olacaktır. 

Bir makalenin sınırları içinde, bütün toplumlar, bu arada ülkemiz 
açısından günümüzde eğitimin taşıdığı öneme değinirken, konuya ilişkin bir 
kısım önerilerimizi de yetkili organların bilgi ve değerlendirmesine sunma 
olanağını bulmuş olduk. 

Yurdumuzun her köşesinde, yarının Büyük Türkiye’sini güçlü 
omuzlarında taşıyacak genç kuşakları yetiştirmek için sınırsız bir özveriyle 
çalışan öğretmenlerimize, bu vesileyle, yürekten şükranlarımı tekrar sunmak 
isterim. 

Birbirini izleyecek Cumhuriyet kuşakları, yüce Atatürk’ün ifadesiyle, 
“Öğretmenlerimizin eseri olacaktır”. Büyük onurdur. 
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KÜLTÜR VE SANAT 
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ATATÜRK VE KÜLTÜR REFORMU 
 

Prof. Dr. Cahit KAVCAR∗ 

 

Çok yönlü bir devlet adamı ve büyük bir asker olan Atatürk'ün önemli 
bir yönü de kültür adamı oluşudur. O'nun üzerine titrediği tam bağımsızlığın 
temel öğeleri arasında kültürel bağımsızlık ayrı bir yer tutuyordu. Hemen 
belirtelim ki, Kemalizm diye de anılan Atatürkçülüğün temel ilkesi “tam 
bağımsızlık”, genel hedefi de “çağdaşlaşmadır”. 

Her yönüyle çöküntüye uğrayıp yıkılan bir imparatorluğun 
kalıntılarından bağımsız ve çağdaş bir millet yaratan, tam bağımsızlığı ve 
millî gururu her şeyin üstünde tutan ve ezilen toplumlar için gerçek bir ışık 
olan Büyük Önder'i çok iyi tanımak ve tanıtmak zorundayız. Onun eşsiz 
kişiliğinin çeşitli yönleri üzerinde sık sık durma gereğini duyuşumuz, sadece 
bir borç ödeme ve bağlılık duygusundan ileri gelmiyor. O büyük kaynaktan 
günümüz için yeni güçler, yeni esinler almak gerekiyor. Çünkü onun 
yaptıkları, yazısından giyimine, laiklikten kadın haklarına kadar milletimizin 
kafa yapısını temelden değiştirip çağdaşlaştırmayı amaçlayan köklü bir 
kültür atılımıdır. 

"Zafer amaç değil, araçtır. Her zafer bir sonrakinin aracıdır ve asıl 
olan fikridir" diyen Atatürk'ün bütün yeniliklerinden güttüğü temel düşünce, 
değişmez amaç çağdaşlıktır. Onun çağdaşlık kavramına verdiği büyük önem, 
ülkemiz için değerini bugün de sürdürmektedir. Daha 1907 yılında genç bir 
kurmay subayken, yani Kurtuluş Savaşından çok önceleri, geleceğe dönük 
köklü tasarılarını şöyle dile getiriyor: 

"Kadın ve erkek arasındaki farklar silinerek yeni bir sosyal düzen 
kurmalıyız. Batı medeniyetine girmemize engel olan yazıyı atarak, Latin 
kökünden bir alfabe seçmeli, kılık kıyafetimize kadar her şeyimizle batılılara 
uymalıyız. Emin olunuz ki, bunların hepsi bir gün olacaktır". Görüldüğü 
gibi, böylesine inançlı ve ileri görüşlü bir önder var karşımızda. 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi 
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Atatürk'ün Kültür Tanımı 

Günümüzde Sosyoloji açıkça gösteriyor ki, kültür ile medeniyet 
birbirlerinden çok ayrı iki kavram olarak düşünülemez. Atatürk Onuncu Yıl 
Nutkunda, "Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkaracağız!" diyerek, bu bilimsel gerçeği daha o zaman sevgili milletine 
bildirmişti. Kültür yaşama biçimini, medeniyet ise yaşama düzeyini içerir. 
İlki daha çok niteliği, ikincisi niceliği anlatır ve bunlar birbirinden 
soyutlanamaz, biri ötekini bütünler. 

Atatürk kültürü şöyle tanımlıyor: “Medeniyetin ne olduğunu başka 
başka tarif edenler vardır. Bence medeniyeti kültürden ayırmak güçtür ve 
lüzumsuzdur. Kültür ne demektir tarif edeyim: 

A) Bir insan toplumunun, devlet hayatında, 
B) Fikir hayatında, yani ilimde, sosyolojide ve güzel sanatlarda, 
C) İktisadi hayatta yani ziraatta, sanatta, ticarette, kara, deniz ve 

hava ulaştırmacılığında yapabildiği şeylerin toplu sonucudur. Medeniyet 
kültürden başka bir şey değildir". 

 
Kültür Politikasının Boyutları 

Atatürk'ün kültür politikasının temel öğelerini şöylece sıralayabiliriz:  

1.Öğretim Birliği: Bu, Tevhidi Tedrisat Kanunu (1924) ile 
gerçekleşmiştir ve Cumhuriyet'in ilk büyük kültür atılımıdır. 

2. Çağdaş hukuk sistemine geçiş: Şeriat hukukunun yerini modern 
hukuk düzeni ve medenî kanun alır. 

3. Kadın hakları: Böylece kadınlara siyasal, sosyal, kültürel ve 
ekonomik haklar kazandırır. 

4. Yazı Reformu yani yeni Türk alfabesinin kabulü: Yeni harfler, 
herkese ulaşabilen, kolay, kullanışlı bir kültür aracıdır. 

5. Dil Reformu: Böylece Türk dilinin öz kaynaklarına dönmesi, yoğun 
çalışmalarla zenginleşmesi sağlanıyordu. Bu amaçla Türk Dil Kurumu 
kuruldu (1932). 

6. Modern tarih anlayışı: Türk tarihinin öz kaynaklarına yöneliş 
başlar. Böylece millî bilinç ağırlık kazanır ve bu amaçla da Türk Tarih 
Kurumu kurulur (1931). 

7. Kültür ve eğitimde halkçılık: Bu temel anlayış doğrultusunda 
okullaşma hız kazanır, "Millet mektepleri", halkevleri ve halk odaları açılır, 
çok yönlü kültürel çalışmalar yapılır. 



 283

8. Laik kültüre aykırı eski kurumların (medreseler, tarikatler, tekke ve 
zaviyeler) kapatılması, kaldırılması. 

9. Bilime önem verme: Dogmatik düşünce yerine bilim ve bilimsel 
düşünce ön plâna alınır, en gerçek yol gösterici olarak bilim kabul edilir. 

10.Güzel sanatlara önem verme: Bu konuda da tabular yıkılır, sanatın 
her çeşidine ve sanatçıya büyük değer verilir, kültür ve sanat kurumları 
açılır. 

Şimdi, on madde halinde sıraladığımız ve çoğu iç içe olan bu kültürel 
yenilikleri biraz daha açmaya ve açıklamaya çalışalım. 

 
Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler 

19. yüzyılın başına gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğunda, 
devletin genel bir eğitim politikası yoktu. Müslüman halk için açılan 
medreselerle mahalle mekteplerindeki eğitim ve öğretim dinle ilgiliydi. 
Medreselerde öğretim dili olarak Arapça kullanılıyor, tarih, coğrafya, fen 
bilimleri, felsefe gibi dersler, en önemlisi de Türkçe okutulmuyordu. 

Bu eğitim tarzının, toplumun ihtiyaçlarını karşılamadığı giderek 
anlaşılıyordu. Hele ordunun ihtiyaçları için yeni okullar gerekliydi. Böylece 
bir yanda modern eğitim yapan yeni tip okullar bulunurken, öte yanda eski 
tip okullar çalışmalarını sürdürüyordu. Bu ikilik Cumhuriyet dönemine kadar 
sürer. 

Türkiye Cumhuriyeti, millî, demokratik ve laik bir devlet temeline 
dayanıyordu. Eğitim ve öğretimin de bu nitelik ve özelliklere göre oluşup 
yürütülmesi gerekliydi. Atatürk, yeni Türk insanının yetişmesini sağlamak 
için bütün gücüyle çırpınıyor, bunu da en çok eğitimden bekleyerek şöyle 
diyor: 

"En önemli nokta, eğitim işidir. Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, 
bağımsız, ünlü ve yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da tutsaklığa ve 
yoksulluğa sürükler". 

Yeni eğitim düzeninin esasları şöyle sıralanabilir: 

1. Bütün eğitim kurumlan tek bir örgüt tarafından yönetilmelidir. 
2. Eğitim programlarımız, milletimizin o günkü durumuna, toplum 

yaşayışımızın ve çağın gereklerine tam anlamıyla uygun olmalıdır. 
3. Eğitim ve öğretimde temel ilke, insanlarımızı her şeyden önce 

Türkiye'nin bağımsızlığını ve millî değerleri koruma yolunda yetiştirmek 
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olmalıdır. Öğrenim çağı dışında kalan ve eğitim görmeyen vatandaşlarımız, 
en kolay kullanılabilir araçlarla eğitimin nimetlerinden yararlandırılmalıdır. 

4. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı, millî demokratik ve laik düşünceli 
yurttaşlar yetiştirmektir. Bunun için de, pedagojik yöntem ve araçlarımız 
yerleştirilmeli, düzeltilmelidir. 

5. Eğitimin bütün kademeleri erkekler için olduğu gibi, kızlar için de 
tam olarak açık olmalıdır. Eğitimde cinsiyet ayrılığına göre kabul edilmiş 
bütün yöntem ve kurallar kaldırılmalıdır. 

Görüldüğü gibi, yepyeni bir eğitim-öğretim anlayışıyla karşı 
karşıyayız. Gerçekten, Cumhuriyet'le birlikte Türk milletinin ve ülkenin 
temel ihtiyaçları göz önünde tutularak eğitim sistemi yeniden 
düzenlenmiştir. Bunun sonucu olarak, ilkokuldan başlayarak üniversiteye 
kadar tüm eğitim-öğretim kurumlan yeniden ele alınır. Özellikle, yeni tip 
yüksek okullar açılır. Darülfünun kapatılarak 1933 yılında İstanbul 
Üniversitesi kurulur. Bu üniversite, Avrupa üniversiteleri ayarında 
örgütlenir, Avrupa'dan bilim adamları getirtilir. Daha Kurtuluş Savaşından 
hemen sonra Ankara'da yüksek okullar, fakülteler açmaya başlanır. Ankara 
Hukuk Fakültesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, 
bunların başlıcalarıdır. Ayrıca İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet 
Konservatuvarı, Devlet Tiyatroları gibi temel kültür kurumlan açılır. 

Bunların yanı sıra, imparatorluk döneminde ihmal edilmiş olan teknik 
eğitim konusu ele alınır. Çünkü kalkınma yolunda olan Türkiye'nin bu tür 
eğitim kurumlarına çok ihtiyacı vardı. Sanat enstitüleri, ticaret okulları, kız 
enstitüleri, akşam sanat okulları, bu amaçla kurulup geliştirilen önemli 
eğitim kurumlarıdır. 

 
Halkçılık ve Kültür 

Atatürk'ün büyük bir özelliği, ondaki çok köklü halkçılık anlayışıdır. 
Mesleği ve görevi gereği, yıllar yılı "Mehmetçik"le ve hizmet gördüğü her 
yurt köşesindeki insanlarla kaynaşmıştı. Milletini her düzeyde insanlarıyla; 
keskin zekâsı, gözlemciliği, şaşmaz içgüdüsü ve önsezisi ile çok iyi 
tanımıştı. Halkının özelliklerini ve özlemlerini çok iyi biliyor, bunları 
gerçekleştirmek için çırpınıyordu. Büyük Zafer'den ve yurdu düşmanlardan 
temizledikten sonra bir arkadaşı kendisine soruyor: "İşte memleketi 
kurtardınız. Şimdi ne yapmak istersiniz?" Büyük Önderin verdiği cevap şu: 
"Maarif vekili olarak millî kültürü yükseltmeye çalışmak en büyük 
emelimdir". 
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Çok sevdiği ve yüzyıllardır ihmal edilmiş halkını ve milletini çağdaş 
medeniyete yöneltebilmek için kitlesel bir yaygın eğitim sistemini 
öngörüyordu. Daha II. Mahmut döneminde (1827) üzerinde durulan ve 1908 
Anayasasında madde olarak yer alıp da hiç uygulanmayan her vatandaşa 
zorunlu ve eşit bir ilköğrenimin sağlanması, Onun millî eğitim politikasının 
ilk ana ilkelerinden biri oldu. Okullar, milliyetçi, laik, halkçı, yenilikçi, 
cumhuriyetçi yurttaşlar yetiştirsinler istiyordu. Yeni nesillerin, bütün 
öğrenim derecelerinde yapıcı, yaratıcı olarak yetişmelerini, gerekli bilgi ve 
becerilerle donatılmalarını istiyordu. 

Yalnızca çocukları değil, büyükleri de kapsayan çok önemli bir kültür 
atılımını 1928 yılında İstanbul Sarayburnu’nda yaptığı bir sohbet 
toplantısında başlattı. Harf devrimi diye de anılan Yazı Devrimi, halkçılık 
ilkesi açısından bakıldığı zaman daha da bir anlam kazanır. Yüzde 90’ı 
okuma yazma bilmeyen bir toplumda, Arap alfabesinin zorluğu da, büyük 
yığınların karanlıktan çıkmasını büsbütün güçleştiriyordu. Latin kökenli 
Türk harfleri bu büyük engeli yıktı. Milyonları, okuma yazma bilmezliğin 
karanlığından, aydınlığın ilk eşiğine getiren bir büyülü anahtar oldu. 

Halk okullarında yeni harfleri öğrenenlerin, öğrenmeyenlere rehber 
olduğu bir okuma-yazma seferberliği başlatıldı. Kurtuluş Savaşında milletin 
dinamizmini tek amaca, millî bağımsızlık yoluna yöneltmesini çok iyi bilen 
Atatürk, şimdi de kültür savaşında kadın erkek tüm halkımızı coşkulu bir 
dayanışmaya ve aydınlanma çabasına sürüklüyordu. 

Bu arada ilgi çekici bir noktaya değinelim: Yedi yıl önce bazı 
gazeteler, Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürünün yaptığı 
açıklamalara yer veriyordu. Genel müdürün belirttiğine göre, 1981'de 
ülkemizde 13 milyon kişi okuma yazma bilmiyordu. 1980'de okuma yazma 
öğretilen yetişkin sayısı ise sadece 3700'dü. Buna karşılık, 1928'de başlatılan 
okuma yazma seferberliği ile, bir milyon yetişkin okuma yazma öğrenmiştir. 
Bu tablo ve karşılaştırma, herkesi acı acı düşündürmelidir. Onun döneminde 
millî kültüre ve öz kaynaklara dönüş, dil ve tarih alanlarında da kendini 
gösterir. Atatürk'ün dil ve tarih atılımları ile amacı, imparatorluk 
felsefesinden ulus bilincine geçişi sağlamaktı ve bunu gerçekleştirdi. 

Onun kültür alanındaki halkçılığının bir başka büyük belgesi de 
"halkevleri" oldu. Yurdun her bucağına kadar kurulan halkevleri ve halk 
odalarında, biraz bilen daha az bilene bir şeyler öğretiyor, Türk gençleri ve 
orta yaşlılar, sanatçılar, bu kültür odaklarında buluşup toplu sanat 
yaşantılarını paylaşıyorlardı. Burada edebiyat, tiyatro, resim, müzik, folklor, 
halk şiiri, halk sanatları, halk dansları dallarında yoğun çalışmalar 
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yapılıyordu. Halkevleri, insanı insan yapan bütün sanat ve kültür 
etkinliklerine sahne oluyordu. Atatürk, kalpten kalbe giden sanat aracılığı ile 
çağdaş medeniyeti büyük kitlelere en kestirme yoldan ulaştırmak amacını 
güdüyordu. Böylece nice halk çocuğunun yetenekleri ortaya çıktı, nice genç 
sanatçı yetişti.6 

 
Kadına Verilen Önem 

Atatürk'ün Türk kadınına sağladığı kültürel, sosyal ve ekonomik 
haklar, insan haklan açısından çok kapsamlı birer yeniliktir. En önemli 
devrimlerden biridir bu. Büyük Önder, kadının medenî bir toplumda, 
kalkınmanın en az erkek kadar önemli bir öğesi olduğunu çok iyi biliyordu. 
Üstelik Kurtuluş Savaşı yıllarının acılarla dolu ortamında kadınlarımızın 
erkeklerle nasıl omuz omuza çalışıp çırpındıklarını yakından görmüştü. Ona 
göre Türk kadını her türlü hakka lâyıktı. Hele eğitim-öğretim alanında 
kadının önemine çok inanıyordu. İnsanoğlunun yazgısını çizen, kişiliğinin 
oluşmasında en büyük önemi taşıyan ilk altı yaşın, pedagoji deyimiyle okul 
öncesi dönemin tek ve en sabırlı başöğretmeni anadır. 

Kadını ana olarak neredeyse kutsallaştıran Atatürk, kadınlara hayatta 
bütün mesleklerin kapısını açarak, millî gücün o zamana kadar işlemeyen 
yanını devreye soktu. Onun devrimlerinden önce kadına sadece bir eşya, mal 
gözü ile bakılıyordu. Kadın, erkeğin elinde bir oyuncak gibiydi. İnsan 
hakları açısından hiç de çağdaş olmayan bu anlayışa ve geleneğe o büyük 
önder son verdi. Bunun yanı sıra kadınlarımıza, okuma, yüksek öğrenim 
yapma, iş ve meslek hayatına atılma, erkeklerin elde edebildiği her mesleği 
elde etme, seçme ve seçilme gibi temel sosyal haklar kazandırdı. 

Bir Alman Profesör, Türkiye'de kadın doktor sayısının çok oluşunu 
takdirle karşılayarak şunları söylüyor: "Sizde kadın doktorların oranı, 
Almanya'dakinden on kat fazladır. Belli ki, devletinizin sayın kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ün pragmatik kurallarının Türk kadınına olan etkisi, 
Orta Avrupa'da son 200 yıllık teorik fikirlerden daha etkin olmuştur". Ve 
Türk kadını, büyük önderine, onun güvenine lâyık olabilmiş, bunu 
kanıtlamıştır. 

 
Bilim ve Sanata Saygı 

Atatürk'ün bilim ve sanat adamlarına karşı gösterdiği özenli saygı ve 
olağanüstü yakınlık da takdirle anılmalıdır. Sofrasında onlara sık sık yer 
vermesi, onları çeşitli biçimlerde yüceltip onurlandırışı, medenî bir toplumda 
bilim adamına ve sanatçıya verilen önemi çok iyi bilmesinden geliyordu. Bir 
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yandan yığınları aydınlatan yaygın kültür atılımlarını sürdürürken, tek tek 
Türk sanatçılarının da Batı düzeyine tırmanmak için bütün çabalarını 
göstermelerini istiyordu. Daha Cumhuriyet'i kurar kurmaz, yetenekli 
gençleri Avrupa başkentlerine resim, müzik, heykel, edebiyat, öğrenimi 
yapsınlar diye yollayışı, biraz sivrilenlere büyük kolaylıklar sağlayışı da, hep 
sanata saygısından ve sanatın bir milleti dışarıda en iyi tanıtan güçlü bir elçi 
olduğunu bilmesinden geliyordu. 

Sanatçının ve sanat eserinin, bir milletin saygınlık, incelik, duyarlılık 
ve zekâsının ölçüsü, belgesi olduğunu gerçekten çok iyi biliyordu. Çünkü 
sanatın ve bilimin ölmez ürünleri olmaksızın, güçlü bir devlet, kalıcı bir 
devlet düşünülemezdi. Bundan dolayı, bir yandan bilim, kültür ve sanat 
kurumlarına büyük ağırlık vermiş, bir yandan da modern müzecilik anlayışı 
ile ülkemize değer biçilmez müzeler kazandırmıştır. 

 
Dil ve Edebiyata Verilen Önem 

Atatürk, dil, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat konularına yakından 
eğilmekle kalmamış, kendi eliyle bir de "Geometri" kitabı yazarak, Türk 
diline, kültürüne ve bilimine unutulmaz hizmetlerde bulunmuştur.9 

Daha ortaöğrenim yıllarında Fransızca’yı çok iyi öğrenen Büyük 
Önderin Çankaya köşkündeki kitaplığında, askerlik, hukuk ve tarih 
kitaplarının yanı sıra çok sayıda edebiyatla ilgili eser de vardı. Ölüm 
döşeğinde geçen son günlerinde bile hikâyeler ve gezi eserleri okutup 
dinlediği bilinmektedir. Sanatçı ve edebiyatçı kişiliği de bulunan, tanınmış 
şair ve yazarları koruyan Atatürk, özellikle güzel ve etkili konuşma, düzgün 
yazma konusunda özel bir çaba harcamış, unutulmaz örnekler vermiştir. 
"Söylev" adıyla da birçok baskısı yapılan Büyük Nutuk, onun bu alanda 
kendini nasıl yetiştirdiğini ve ne güçlü bir konuşmacı (hatip) olduğunu 
açıkça gösteriyor. 1927 yılında oluşan bu büyük eser, başlı başına bir 
“şaheserdir”. Hele onun sonundaki Gençliğe Hitabe ile Onuncu Yıl Nutku, 
gerek özlü ve derin anlamı, gerek heyecanı ve gerekse hitabet üslûbu ile 
eşsiz bir değer taşırlar. 

Atatürk'ün Türkçe sevgisi ve dile ilgisi de Kurtuluş Savaşından çok 
öncelere, Millî Edebiyat Akımına (1911) kadar uzanır. Daha o zamanlar, 
anlaşılır bir dil özlemini dile getirir, yalın Türkçe’den yana tavır alır. 
Cumhuriyet'ten sonra ise yeni harflerin kabulü, dil reformu, Soyadı Kanunu 
gibi köklü çalışmaların yanı sıra, kendisi bir yandan da dil işçisi olarak 
çalışmış, bir de Geometri kitabı yazmıştır. Bu kitabı, III. Türk Dil 
Kurultayından hemen sonra 1936 kış aylarında kendi eliyle yazdı. Kitabın 
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amacı, Geometri öğretenlerle, bu konuda kitap yazacaklara kılavuz olmaktır. 
Görüldüğü gibi, yurdunun kültür ve eğitim sorunları, büyük bir devlet adamı 
olan Atatürk'ü, aynı zamanda bir eğitimci durumuna getirmiştir. Bugün 
okullarımızda, bilimsel eserlerde kullanılan, çoğu konuşma diline bile 
geçmiş olan terimler içinde O'nun üretip Türk diline armağan ettiği pek çok 
kelime vardır. İşte O'nun öz ürünü olan matematik terimlerinden bazı 
örnekler: “Açı, boyut, gerekçe, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, yay, 
çember, taban, eğik, yatay, düşey, dikey, üçgen, dörtgen, köşegen, eşkenar, 
ikizkenar, pay, payda, çarpı, bolü, eşit, artı, eksi, kesit, türev, konum, 
yöndeş" 

Eğer Atatürk bu kitabı yazmamış olsaydı, bugün "üçgen" yerine 
"müselles", "artı" yerine "zâid", "eksi" yerine "nakıs", eşit yerine "müsavi" 
diyecektik ve böyle terimlerle öğretim hiç de kolay olmayacaktır. 

Kemalizm diye de anılan Atatürkçülük, Türkiye gerekçelerinden 
doğmuş bir akımdır ve her şeyden önce millî bağımsızlık, millî onur 
demektir. Bölücü değil, parçalayıcı hiç değil, birleştiricidir, bütünleştiricidir. 
"Yurtta barış, dünyada barış" temel ilkesiyle de, evrensel bir değer taşır. 
Atatürk devrimi, başka devrimlerin kopyası, başka devrimlerden aktarma bir 
eylem değildir. Türk tarihinden, milletin yazgısını karartan olaylardan, bu 
olaylardan edinilen derslerden, Anadolu insanının özlem ve beklentilerinden 
ülke şartlarından, ülkenin ve milletin geleceğini güvence altına alma 
isteğinden doğmuştur. Onun yaptıkları, milleti ve ülkeyi bütünüyle kavrayan 
çağdaş bir toplum ve devlet yapısına yönelik bir uygulamalar bütünüdür. 
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ATATÜRK VE TÜRKİYE'NİN MODERNLEŞMESİ 
 

Prof. Dr. Halil İNALCIK∗ 

 

1922 Lozan konferansına delegelerimiz eşsiz bir zaferle gittiler. Fakat 
orada müzakereler açıldığı zaman batılı devletler Türkiye'ye eşitlik hakkı 
tanımak istemiyorlar, bilhassa Türkiye'nin geri bir memleket olduğu noktası 
üzerinde duruyorlardı. Kapitülâsyonların ipkası için Ryan "Medeni Kanun 
İslâm mevzuatından alınmadır", Galli ise "Kanun-i esasî, kanunların daima 
fıkıh ahkâmına- uygun olmasını ister. Muhtelit mahkemelerde bile Mecelle 
ihticâc olunur" diyordu. Baş delegemiz İsmet Paşa, Türk adliyesini övdüğü 
zaman da Curzon "yazık ki, bütün âlemin bildiği üzere mesele böyle 
değildir" diye bunu istihza ile karşılıyordu. İşte o zaman Rıza Nur ve Münir 
beyler, Türkiye'nin umumî ve asri bir kanun neşredeceğini Barış 
konferansına bildirdiler. 

Aynı tarihte Mustafa Kemal, Türk milletine şu sözlerle hitap ediyordu: 
"Memleket behemehal asri, medeni, müteceddit olacaktır. Bizim için bu 
hayat davasıdır". O günden beri modernleşme, Türkiye için bir hayat dâvası, 
mücadelelerimizin ana meselesi olmuştur. Bugünkü meselelerimizin asıl 
kaynağı şüphesiz modernleşme davasıdır. 

Modernleşme kavramı, içinde kendiliğinden bir değer hükmü taşıyan 
mefhumlardandır. Gerçekte, bir medeniyetin diğerine üstünlüğü hakkında bir 
hüküm vermek için elimizde hiç bir objektif ölçü yoktur. 

Sosyoloji, modernleşme kavramını, ileri-geri medeniyet, tekâmül ve 
terakki gibi değer hükümlerinden sıyırarak kültür değişimi kavramı içinde 
mütalâa eder. Bu da, Molinovski'nin umumî tarifini kabul edersek, "bir 
cemiyetin mevcut nizamını, yâni içtimaî, maddî ve manevî medeniyetini bir 
tipten başka bir tipe çeviren bir processusdür". 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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Türkiye'nin Batı medeniyetini benimsemeğe çalışması içtimaî bir 
olaydır. Bir kültür değişimi olayıdır. Fakat bu değişme, Türkler tarafından 
bir modernleşme, yâni daha mütekâmil, daha ileri addedilen bir içtimai 
düzen tipine geçiş telâkki edilir; bir değer hükmü taşır. Muayyen bir 
attitude'ü ifade eder. 

Bununla beraber medeniyet ile kültür arasında fark gören bir kısım 
sosyologlara göre, medeniyet unsurları içinde öyle bir kategori vardır ki, 
mahiyetleri icabı bir değer hükmü taşımaz. Bunlar başlıca maddî-teknik 
unsurlardır. Meselâ, bir cemiyetteki din, ahlâk ve âdâtın diğer 
cemiyetlerdekinden üstün olduğu, objektif bir ölçüye göre tâyin edilemez; 
ama istihsal vasıtaları, teknoloji ve hattâ idare usulleri sahasında objektif bir 
ölçü kullanmak mümkündür. Meselâ makineleşmiş ziraatın çapa ziraatinden 
ileri olduğundan kimse şüphe etmez. Büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp ve 
ondan önce Namık Kemal ve arkadaşları bu düşüncede idiler. Ancak kültürle 
medeniyet arasında kesin bir ayrılığı mümkün görmeyen sosyologlar bazı 
itirazlar ileri sürerler: Meselâ geleneksel bir cemiyet, ziraî tekniği dahi 
sadece gıda vesair ihtiyaçları temin için bir vasıta olarak düşünmez; ziraatle 
ilgili faaliyetler ve âletler dahi doğrudan doğruya dinî-sihrî bir mâna taşır ve 
ziraat faaliyeti âdeta bir âyin mahiyetindedir. Ekonomik faide gayesi 
tamamen geri plâna atılmıştır. Başka bir deyimle kâinata bakış tarzı 
medeniyete bir kül olarak şekil vermektedir. Temel hayat görüşü, bütün 
medeniyet unsurlarına şekil ve mâna veren prensiptir. Kültür-medeniyet, 
insanın cemiyetle ve kâinatla münasebetlerinde belli bir yorumlama ve 
değerlendirme sistemidir ve organik bir bütün teşkil eder. Netice olarak, 
modernleşmede en önemli olay attitude de, hayat görüşü ve davranışında 
meydana gelen değişmedir. 

Konuşmama bu nazari görüşlerle girişimin mazur görüleceğini 
umarım. Öyle sanıyorum ki, bu noktalar, konumuzu tartışmada bizim için 
hareket noktaları teşkil edecektir. Hemen işaret etmek isterim ki, Atatürk'ün 
radikal modernleşme fikri, yâni yalnız maddî ve teknik unsurlarda değil, 
Türk cemiyetinde attitude'ü tâyin eden hayat görüşünde topyekûn 
modernleşme karan, bu son görüşün ışığı altında tamamıyla haklı görünür. 
Atatürk'e kadar Türkiye'de, bilhassa geleneksel cemiyetin mukavemeti 
sebebiyle, modernleşmenin yalnız teknikte ve usullerde mümkün ve arzu 
edilir bir şey olduğu görüşü hâkimdi. 

Türkiye'de modernleşme hareketi asırlarca gerilere uzanır. Fakat 
ancak topyekûn modernleşme, hayat görüşünde modernleşme kavramı ile 
Türkiye gerçek modernleşme yoluna girmiştir. Atatürk'ün radikalizmi, yalnız 
bir derece farkı değil, bir mahiyet farkı doğurmuştur. 
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Türkler, tarihleri boyunca ileri medeniyetleri benimsemekte daima 
büyük kabiliyet göstermişlerdir. Burada Uygur medeniyetini, Hazarları, 
nihayet İslam kültürünün kabulünü hatırlamak yeter. Osmanlılar, tarihlerinin 
başlangıcından itibaren Batı'nın kendileri için gerekli araçlarını iktibasta 
tereddüt etmemişlerdir. Aşık Paşa-zâde tarihindeki şu sözler, “15. asırda 
Türkiye'de âdetlerde vuku bulan "frenkleşmiye" karşı geleneksel cemiyetteki 
tepkiyi göstermektedir. O diyor ki: "Şimdiki zamanda sakalların kendi 
elleriyle keserler... bu sakal kırkmak âdeti kadimi Frenkten kalmıştır. 
Frenkten cünüplü aşıklar almışlar. Bu yerlere Frenk gelmeğe başlayacak 
andan aldılar. Şimdiki zamanda saç gibi oldu ki, avratlar bile saçını keserler 
ve erler sakalların keserler". 

Fatih Sultan Mehmet, şüphesiz devrinin en "modern" hükümdarların-
dan idi. Ülkesini devrin en ileri ülkesi yapmak azminde idi. Bir taraftan 
Doğu'dan astronom-riyaziyeci Ali Kuşcu'yu ve büyük edip Molla Cami'yi 
ülkesine çağırıyor, öbür taraftan Batıdan hümanist Ciriaco d'Ancona'yı ve 
ressam Bellini'yi sarayına davet ediyordu, imparatorluğun maliye işlerini bir 
Napolili Yahudinin, Yakup Paşa'nın eline vermişti. Fatih, Galata'da 
Floransalıların ziyafetlerine katılmaktan çekinmezdi. Gelişme ve ilerleme 
ihtiyacını şiddetle duyması, bu maksatla geleneği kırarak her vasıta ve 
unsurdan faydalanmağa çalışması onun modernizmi hakkında hiç şüphe 
bırakmaz. 

Daha sonraları, 1555'de Busbecq şunları yazıyordu : "Dünyada hiçbir 
millet Türkler kadar faydalı bir icadı benimsemekte gönüllü değildir. Meselâ 
bizim küçük büyük toplarımızı ve diğer icadlarımızı derhal kabul 
etmişlerdir". 

Fakat 16. asır ikinci yarısında Osmanlılar, her şeyde en ileriye sahip 
oldukları düşüncesine vardılar. Artık değişmek değil, muhafaza etmek 
kaygusuna düştüler. 

Böylece Osmanlı kültürü klâsizmini yapmış, başka ifade ile 
kaideleşmiş, kalıplaşmış ve Osmanlıların attitude'ü artık iktibas ve 
değişmeye karşı olmuştur. Davranışta değişiklik, değişme ve islâh ihtiyacı, 
ancak şiddetli bir zaruret, bir müdafaa ihtiyacı, yâni faide düşüncesiyle 
1699'da kendini gösterecektir. Bu yöneliş, sanıldığı gibi, yalnız askerî 
teknikte değil, zevklerde ve hayat felsefesinde ve bilhassa Batı medeniyetine 
karşı bakışta da değişiklik meydana getirdi. Artık Batı beğeniliyor, onun 
başarıları karşısında hayranlık duyuluyordu. Bir zaruret olarak kabul edilen 
Batı askerî tekniğinden, 19. asırda devlet idaresinde ve idarî teknikte taklide 
geçildi. Aynı devirde edebiyatta ilk defa batılı hayat görüşü de aydınlar 
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arasında yayılmağa başladı. İşte Atatürk'ü bütün bu uzun tarihî gelişme 
hazırlamıştır. Fakat 20. asır başında Ziya Gökalp'de bile modernleşme, daha 
ziyade yalnız Batı ilim ve teknolojisini iktibas şeklinde anlaşılıyordu. 

Modernleşmede Atatürk ihtilâli topyekûn bir ihtilâldir. O, Batı'yı 
hayat felsefesi ile ve onun bütün sembolleri ve değer hükümleriyle 
benimsiyordu. 1925'de diyordu ki: "Medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti 
halkı zihniyetiyle medeni olduğunu isbat ve izhâr etmek mecburiyetindedir... 
Aile hayatiyle, yaşayış tarziyle medeni olduğunu göstermek 
mecburiyetindedir". 1927'de de "Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz 
inkilâpların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mâna 
ve eşkaliyle medeni bir heyet-i içtimaiye haline îsal etmektir. İnkılâbımızın 
umde-i asliyesi budur". "Beş altı sene içinde kendimizi kurtarmışsak bu, 
zihniyetimizdeki tebeddüldendir. Artık duramayız. Behemehal ileri 
gideceğiz". 

Zihniyet değişikliği, topyekûn değişme; işte bu kelimelerde Atatürk'ün 
radikal devrimci modernleşme fikri ifadesini bulmaktadır. Malinovski'nin 
tabiriyle gaye, Türk cemiyet düzenini, yâni içtimai, maddî ve manevî 
medeniyetini Batı medeniyeti tipine çevirmektir. Türkiye'yi batılı bir millet 
yapmaktır. Modernleşme, Atatürk tarafından asrileşme, muasır medeniyet 
seviyesine erişme veya garplılaşma terimleriyle ifade olunmuştur. 

1924 şubatında dedi ki: "medeniyete girmek arzu edip de Garb'a 
teveccüh etmemiş devlet hangisidir?". Şüphesiz modernleşme, zaruri olarak 
batılılaşma değildir. Bugün bir çok milletler, meselâ Araplar modernleşmek 
istediklerini, fakat batılılaşmak istemediklerini ilân etmektedirler. Bu fikirde 
olanlar Batı kültürünün mayasında tarihî hıristiyan kültürünü bulurlar ve 
ondan insanî ve aklî olan ilmi ve teknolojiyi ayırt etmek isterler. Ziya Paşa 
daha 1869 da : "Avrupalıya taklit ile ileri gitmek dâiyesinde bulunduğumuz 
halde Avrupa'da câri olan riâyet-i kanun ve icrây-ı ahkâm-ı mükâfat ve 
mücâzât ve terakki-i sanayi ve tevsî-i ticâret ve temîn-i hukuk ve usûl-i 
meşveret-i milliye gibi esbâb-ı terakkiden hiç birini taklit etmeyip fakat 
tiyatro yapmak baloya gitmek, zevcesini kıskanmamak, tahâretsiz gezmek 
misillû şeylerde tatbik-i harekete çalıştığımızı" ve ahlâk-ı milliyeyi 
bozduğumuzu yazıyordu. İşte bugün müslüman memleketlerinin bazıları 
aynı düşünceye tabidirler. 

Şu halde Batı medeniyeti gerçekte nedir? Kültür ve medeniyet 
bahsinde olduğu gibi bu meselede de ancak bir yorumlama bahis konusu 
olabilir. Batı medeniyetini yorumlayanların bazıları onu, evvelâ topyekûn 
Batıya mahsus tarihî gelişmelerin doğurduğu içtimaî bir kompleks şeklinde 



 293

telâkki ederler. Buna karşı başkaları, modern Avrupa'nın doğuşunda 
muayyen bir unsurun ağırlık noktası teşkil ettiğine kanidirler. J. 
Burckhardt'dan gelen bir akıma göre, modern Avrupa rönesans ve 
reform'dan doğmuştur. Bu hareketler, ferdiyetin geleneklere isyanı, ferdin 
duyma, düşünme, tapma ve yaratma çabalarında otoritelerden âzâde serbest 
gelişme iradesini temsil eder ve klâsik kültürde bu ihtiyacına bir destek ve 
örnek bulmuştur. Böylece bütün tezahürlerinde yeni bir çağ, yeni bir Avrupa 
doğmuştur. Klâsik kültürü hareket noktası olarak alan ferdiyetin galebesi 
modern Avrupa kültürünün kaynağı ve temelidir. 

Burada hemen ilâve edelim ki, bu yorum tarzı Türkiye'de de revaç 
bulmuştur. Modernleşme, bir Türk hümanizminin doğuşuna bağlanmıştır. 

Bu cereyana bağlı olarak bazıları ilmî, rasyonel zihniyeti Batı 
medeniyetinin temel prensibi olarak belirtirler ve derler ki, Batı kültürünü 
Doğu kültürlerinden ayıran başlıca özellik, batıl: insanın eski Yunanlı gibi 
insana ve kâinata objektif bir gözle bakabilmesindedir. Olayları objektif bir 
şekilde müşahede ile rasyonel bir sisteme bağlama kabiliyetidir. Modern 
insan, devlet hayatından özel yaşayış tarzına kadar her şeyi rasyonel bir 
şekilde düzenlemeğe çalışır. Buna karşı doğulu her şeyi mistik, majik, ilâhi 
bir sebebe bağlar. Onun gözünde Tanrı ile her hâdise arasında doğrudan 
doğruya bir münasebet vardır. Bu sebepten o bizzat hâdiseleri kontrol 
iradesini kendinde görmez. Hâlbuki batılı insan tabiî ve içtimaî muhitini 
kontrol kudretini kendinde görür. Onun içindir ki, batılı, doğulu ile 
temasında onun davranışlarını irrationel, fatalist olarak vasıflandırır. 

Atatürk'e gözlerimizi çevirelim. O, diyor ki: "Dünyada her şey için 
maddiyat için maneviyat için muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, 
fendir. İlim ve fennin haricinde bir mürşid aramak gaflettir, cehalettir, 
dalâlettir". 

"Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin 
terakkisi için de bu yegâne medeniyete iştirak etmesi lâzımdır". 

Atatürk için her hareketimize ilim zihniyeti, bütün kültüre şekil veren 
temel prensip ve bir hayat görüşü olarak hâkim olmalıdır. Batı medeniyeti, 
bu insanî üniversal prensibin mahsulü olduğu için birdir. Bunun içindir ki o, 
devlet ve cemiyet hayatında, dünyevî yaşayışımızda, mistik ve ilâhi temele 
dayanan her türlü müessesenin hâkimiyetine son vermedikçe modernleşme-
nin mümkün olmadığına inanıyordu. 

Türkiye'nin, ilim zihniyetinin yerleşmesiyle modernleşeceği fikri 
üzerinde son yirmi yıl içinde bilhassa iki Türk düşünürü etraflı bir şekilde 
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durmuşlardır. Ord. Prof. Aydın Sayılı'ya göre çağımızın en ileri ve en 
medeni cemiyetleri ilim zihniyetine tâbi cemiyetlerdir. Zira ilim, içtimai 
şartlan aşan objektif mahiyetiyle gelenekleri bertaraf eder, cemiyete değişme 
ve dinamizm getirir. Bu cemiyetler yeni durumlara büyük bir intibak 
kabiliyetini haizdir ve bunun sonucu süratli ilerlemeler yaparlar. Bu 
ilerlemeler sonsuzdur. Keza ilim, anprik teknolojiye karşı ileri bir teknoloji 
getirir ve cemiyetin istihsal gücünü ve refah seviyesini yükseltir. 

Prof. Mümtaz Turhan ise, medeniyet ve kültür arasında mahiyet farkı 
bulan sosyologlara katılır ve gerçek batılılaşmayı ilmî zihniyet ve 
teknolojiden bekler. Ona göre Batı medeniyeti "tamamıyla rasyonel 
münasebetlerin bir terkibidir". Esas unsurları da ilim, teknik, hukuk ve 
hürriyettir. Bir kültür olarak Batı kültürünü benimsemek imkânsızdır. Fakat 
Batı medeniyetinin esas unsurlarım benimsemek mümkündür. Modernleşme 
de budur. Bu sebepten maarifi genişletmek, ilmî zihniyeti benimsemiş âlim 
ve mütehassısların miktarını arttırmak modernleşmeye götüren en kısa 
yoldur. 

Max Weber de rasyonelleşmeyi Batı medeniyetinin en belirli vasfı 
olarak görür ve Batı devlet kavramı üzerinde durur. Ona göre rasyonel 
devlet, Batı medeniyetine hâs bir kavramdır. Bu suretle batılı modern devlet, 
cemiyeti, kitlenin refah ve saadeti gayesiyle rasyonel bir tarzda 
teşkilâtlandıran, toplulukların ziraî, sınaî, ticarî ve içtimaî yapısını ve 
faaliyetlerini yakından kontrol eden ve düzenleyen, plânlaştıran bir devlet 
tipidir. Doğulu devlet, bunun tersine, her şeyi tabiatüstü kuvvetlere bırakan, 
içtimai faaliyetleri mistik menşeden bir hukuka dayandıran sathi bir idare 
şekli temsil eder. Modern devlet, cemiyeti temellerinden kavrayan ve 
değiştiren bir kuvvettir. Geleneksel cemiyet ise, işleri kadere bırakan 
devlettir. 

İktisat tarihçisi Cunningham, modern devletin doğuşundaki şartları 
araştırır ve modern devletin, kilisenin iktisadî hayat ve hukuk sahasında 
müdahalelerini sınırladığını, lâik bir hukuka dayanan ziyadesiyle 
merkezileşmiş bir idare yarattığını ve cemiyet içinde faaliyet sahasını 
genişletmiş olduğunu belirterek Weber'le birleşir. Böylece modern Batı 
cemiyetinin ana vasfını, onun iktisadî bünyesinde gören telâkkiye gelmiş 
bulunuyoruz. 

Bunlar modern devleti bilhassa bir refah devleti olarak 
anlamaktadırlar. Modern cemiyet ilâhî, mistik ölçülerle değil, müspet 
ekonomik ve sosyal ölçülerle tayin edilmektedir. Böylece modern bir 
cemiyetin vasıf ve şartları şunlardır: 
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1. Halkın ekseriyetinin ihtiyaçları çok çeşitli, hayat standardı ve nüfus 
başına gelir miktarı, okuyup yazma nispeti yüksek; 

2. İş bölümü ve içtimai farklılaşma ilerlemiş olduğu gibi içtimai 
seyyaliyet en yüksek derecede ve bunu sağlayan haberleşme, 
ulaştırma vasıtaları mütekâmil; 

3. İlmî teknoloji bütün istihsal kollarında hâkim, insan ve hayvan 
gücü yerine tabiat kuvvetlerinin istismarı gelmiş; 

4. Emek karşılığı istihsal nispeti azamî, lüzumsuz emek ve servet 
israfı önlenmiş. 

Bugün modern cemiyet karşısında, gelişmemiş geleneksel cemiyet 
mefhumu ortaya çıkmıştır. 

Revaçta olan bir iktisadî gelişme teorisine göre, gelişmemiş cemiyetin 
en göze çarpan vasfı, yüksek nüfus artışı nispetine karşı yetersiz gelir artışı 
ve bunun neticesinde daimî bir fakirleşmedir. Düşük hayat standardıyla 
beraber sermaye birikiminde yetersizlik, ilk ihtiyaçların tatminine münhasır 
basit bir yaşama tarzı, gelenekçilik geri cemiyetlerin vasıfları arasındadır. 
Modern cemiyetle geleneksel cemiyet arasında en büyük fark ilerleme 
temposundadır. 

Atatürk, daha 1923 de Türkiye'nin modernleşmesi için refah devleti 
gayesini göstermişti. O tarihte İzmir'de toplanmış olan iktisat kongresinde 
söylenmiş olan şu sözler onundur: 

"Bence halk devri, iktisat devri mefhumiyle ifade olunur. Öyle bir 
iktisat devri ki, onda memleketimiz mamur olsun, milletimiz müreffeh olsun 
ve zengin olsun... Fakrı fazilet bilmek felsefesine de iktisat devri hitam 
versin...". 

1937'de daha açık olarak "büyük davamız en medeni ve en müreffeh 
millet olarak varlığımızı yükseltmektir… Bu teşebbüste başarı ancak töreli 
bir plânla ve rasyonel tarzda çalışmakla olur". "Milletimizi en geniş refah 
vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız" (1933). 

Atatürk devrinde rasyonel devlet, ekonomik-sosyal hayatta, terbiyede 
ve kültürde muayyen bir gayeye göre düzenleyici devlet mefhumunun 
uygulanmasına girişmiştir. Cemiyetin temellerine kadar, inen bir devlet 
faaliyeti, tamamıyla rasyonel metotlara ve rasyonel bir hukuka 
dayandırılmak istenmiştir. Fakat bugün acı ile müşahede etmek 
mecburiyetindeyiz ki, Atatürk'ün ölümünden çeyrek asır sonra Türkiye hâlâ 
gelişmemiş memleketler arasındadır. Modernleşme gerçekleşmemiştir. 
Bugün bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Durum şudur: 
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İktisadî problem, modernleşme buhranının esas konusu olmakta 
devam ediyor. Türkiye gelişmemiş memleketleri tehdit eden fâsid daire 
içindedir. Rekor seviyede bir nüfus artışına karşılık gelir yeter derecede bir 
kalkınmayı sağlayacak miktarda artmamakta, daimî bir fakirleşme ve bundan 
doğacak içtimaî ve siyasî tehlikeler memleketi tehdit etmektedir. Son 
kalkınma plânımıza göre, Türkiye'de nüfus başına gelir modern 
cemiyetlerden on defa düşüktür. Okuma yazma bilmeyenler % 6 dır. 
Şehirlerde meskenlerin % 30' u oturulamayacak seviyededir. Kara sapan 
miktarı 1948 den 1958’e yarım milyon artmıştır. İktisatçıların geri 
cemiyetler için kullandıkları hangi ölçüyü tatbik ederseniz, Türkiye'yi 
gelişmemiş bir cemiyet olarak bulacaksınız. Bu durumun sebebi nedir? 

Türkiye'de rasyonel devlet, Batı'dakinden farklı bir şekilde ortaya 
çıkmış ve tamamıyla uygulanamamıştır. Modernleşme, Batı'da uzun bir 
tekâmül neticesinde aşağıdan, kitlenin geleneksel cemiyeti değiştirmesi 
şeklinde olmuş; Türkiye'de ise devletin ve aydın bir zümrenin devrim 
hareketi olarak yukarıdan gelmiştir. Bu durum, içtimaî ve siyasî 
gelişmemizde, mücadele ve buhranlarımızda büyük bir rol oynamış 
görünmektedir. Eğitim nimetlerinden mahrum, mistik zihniyete sahip, 
taradisyonalizmin hâkim olduğu kitlede, modernleşmeye karşı bir direnme 
kendini göstermiş ve kitlenin rey sahibi olduğu siyasî iktidar mücadelesi 
devrinde ise, siyasetçiler bu cereyandan istifade etmeği denemişlerdir. 
Gelenekçilik teşvik olunmuş ve kitlenin muhafazakâr hisleri aydınlara karşı 
bir düşmanlık haline getirilmeğe çalışılmıştır. Türkiye bugün bu gerçekleri 
açıkça tespit etmiştir ve yeni bir hamle ile rasyonel modern devleti kurmak 
çabası içindedir. 

Son anayasamız ve iktisadî kalkınma hamlemiz, Atatürk'ün millî 
demokratik refah devleti yolunda, yani gerçek modernleşmede, kesin bir ileri 
atılmayı ifade eder. Bu hamlenin başarıya ulaşması, hiç şüphesiz bu devletin 
kudret kaynağı olan millî dava heyecanını beraber duymakla ve bütün 
milletin bu hedefe doğru birlik halinde yürümesi ile mümkün olacaktır. 
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ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI 
 

Prof. Dr. Şahin YENİŞEHİRLİOĞLU∗ 

 

a) Modern bir Devlet'e Geçiş: 

Yıldız Sarayı ve onun görkemli görüşünü. Bir imparatorluğun simgesi, 
İmparatorluk içinde bir başka imparatorluk. Saray içinde bir başka saray. 
Egemenliğin salt simgesi. Tek söz, tek buyruk, tek inanç. Padişah ve onun 
çevresi, işte çökmüş bir imparatorluğun dış görünüşü, öte yandan, savaşlar, 
bitmez, tükenmez savaşlar. Herbir yanda imparatorluğun. Su gibi harcanan 
kuşaklar, Balkanlar'ın insanı, Kuzey Afrika'nın insanı, Arap yarımadası 
insanı, Anadolu insanı. Tüm cepheler sürekli olarak çeşit çeşit düşmanla 
dolu. Emperyalizm ve dünyayı yeniden paylaşma projeleri. Yeni yeni 
pazarlar arama, iç ve dış müttefikler arama çabası. Sıvı altın petrolü ele 
geçirme amansız çatışması. Bir imparatorluğun tarihsel yazgısını 
başkalarının biçimlendirmesi gerçeği, eğitimsizlik, inançsızlık, 
teslimiyetçilik. Başkalarının yönetimine girmek isteği. Ne imparatorluğa 
inanmak, ne de yeni bir Türk Devleti'nin kurulabileceğini kabullenmek. Tüm 
cephelerde bozgun, tüm bilinçlerde bozgun. Yalnız, Mustafa Kemal Paşa bu 
bozgunu kabul etmemiş, Yıldız Sarayı’nın üst kattaki penceresinden Boğazın 
Marmara'ya açılan kesimine bakarken, kurtuluşun Anadolu ve onun 
insanının dirilişi olabileceği gerçeğini kabul etmiştir. Tarih, o zaman 1919 
baharını göstermektedir: Çünkü O'na göre, "milli istiklal" bir "hayat 
meselesidir". Bu ise, hiç kuşkusuz Türkiye ve onun kesin ve salt 
bağımsızlığıdır. Eğer, Türk gençliğine söylevinde bu gerçeği vurguluyor ve 
onu bu gençliğe emanet ediyorsa, amacı, bu dirilişi sürekli bir biçimde canlı 
kılmak içindir. Mayıs 1919'da şu sözleri söylüyor ulu önder: "Türk'ün 
haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüsek ve büyüktür. Böyle bir millet 
esir yaşamaktansa mahvolsun evladır. Binaenaleyh, ya istiklal ya ölüm". 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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Bu yargıda, biz, bağımsızlık kavramıyla ölüm kavramının birbirini 
içerdiklerini ve aynı zamanda özdeş olduklarını görüyoruz. Bu içerme ve 
özdeş olma olgusundan yeni bir Türk Devleti ve onun uygar ve çağdaş 
olmasını hazırlayacak üst ve alt yapısal kurumları doğacaktır. Bu nokta 
Atatürk'ün oluş ve Devlet felsefesini hazırlayacak, oradan da yeni bir Kültür 
ve Sanat anlayışı belirlenecektir. Yalnız, bu kurumların ve kültürün 
varolabilmesi her alanda tam bir bağımsızlığın saydamlaşmasını koşul sayar. 
Şöyle ki: "Ben, yaşayabilmek için mutlaka müstakil bir milletin evladı 
kalmalıyım. Bu sebeple Milli istiklal bence hayat meselesidir". Çünkü çok 
haklı olarak, "Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum 
bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir 
muameleye liyakat kazanamaz". 

Demek ki, Atatürk'ün kafasında, bir toplumun "cemaat" biçiminden 
ayrılıp, batı tipinde uygar ve çağdaş olabilmesi için, o toplumun kesinlikle 
"istiklal"ine sahip olması gerekmektedir. Bu "istiklal" de kan ve gözyaşı 
karşılığında, yani ölüm karşılığında kazanılmış bir "istiklal" olacaktır. 
Ancak, böylelikle, "... uşak olmak mevkiinden..." kurtulup, "...yüksek bir 
muameleye liyakat" kazanacaktır. Bu kazanma ise, "…medeni insanlık 
karşısında... " kendi varlığım bir ulus, bir devlet ve bir sivil toplum, kısacası 
uygar ve çağdaş bir yapı olarak kanıtlamaktır. Kanıtlama ise, yeni bir 
Devlet'in doğuşudur. Ve onun geleceğidir. Bu nedenle, "Milletimizin 
kurduğu yeni devletin mukadderatına, muamelatına, istiklaline unvanı ne 
olursa olsun hiç kimseyi müdahale ettirmeyiz. Milletin kendisi, kurduğu 
devleti ve onun istiklalim muhafaza ediyor ve ilelebet muhafaza edecektir." 
Bu "muhafaza etme" olgusunda en büyük görev, Atatürk'ün de açıkça 
belirttiği gibi, "millet" in kendisine düşmektedir. Böylece, "Devlet", 
"İstiklal" ve "Millet" kavramları soyut ussal ve somut uygulamasal alanda 
birbirlerini tamamlayan, oluşturan, varlıklarını sürdüren ve koruyan, aynı 
zamanda varlığının sürecinde aşmasını sağlayan kavramlar olmaktadı. İşte, 
bu kavranıları evrensel kılmak, uygulamalarını somutta oluşturabilmek ulus 
adı verilen halk topluluğunu bunlara inandırmakla başlar. Atatürk te bunu 
yaptı. Kurtuluş Savaşı'mız bunun Tarih içindeki en somut kanıtıdır. 

Kaldı ki, kurtuluş savaşı, Atatürk'ün de dile getirdiği gibi her alanı 
kapsamaktadır: "Tam istiklal denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, 
adli, askeri, kültürel vs. her hususta tam istiklal, tam serbestlik 
denilmektedir. Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, 
millet ve memleketin hakiki manasıyla bütün istiklalinden mahrumiyeti 
demektir". Demek ki, bir ulusun bir devlet olarak herbir alanda söz sahibi 
olması ve ona uygun kurumları oluşturmasına ve başka devletlerle 
ilişkilerine bağlıdır. Bu ilişki, herbir devletin bir başka devletin evrensel 
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özgürlüğünü ve bağımsızlığını kabul etmesiyle anlam kazanmaktadır. 
Atatürk, bu konuda da gerekli titizliği göstermiştir: "Millet ve memleketimin 
menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle 
medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerim büyük bir 
hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen 
herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız 
düşmanıyım". Bu düşünceleri pekiştiren kısa söz "Yurtta sulh, Cihanda sulh" 
tan başka bir şey değildir. Bu ilkenin gerçekleşebilmesi için de, her bir 
ulusun kendi egemenliğine sahip olması birinci koşuldur. Salt bu nedenle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temelinde "Egemenlik Ulusundur" ilkesi 
kazılıdır. Atatürk, bir toplumun, özellikle Türk ulusunun özgür olabilmesini 
bu "egemenlik"e dayandırmıştır. Egemenliğin biçimlenişi ise, Cumhuriyet 
yönetimi ve onun kurallarıdır. Yani meclisler ve meclislerin çıkardığı 
yasalardır. Yalnız, halkın oyuyla oluşan meclisler, yani ulusun oyuyla ortaya 
çıkan meclislerdir. Çünkü bu oyda ve meclislerde Kemal Atatürk, 
demokrasiyi bulmaktadır. Çünkü bu da ulusun demokrasisidir; bu 
demokraside ulusun egemenliği biçimlenmektedir: "Millet hâkimiyetini 
almıştır ve isyan ederek almıştır. Alınmış olan hakimiyet hiç bir suretle terk 
ve iade edilemez. Tevdi edilemez" (1922). Kaldı ki, Atatürk'e göre Milli 
hâkimiyet öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar 
batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta 
yıkılmaya mahkûmdurlar" (1924). Kemal Atatürk, "milli hâkimiyet" in ne 
olduğunu belirledikten sonra, bu kavramı özgürlük ve Cumhuriyet 
düşüncesiyle bağdaştırıyor ve onları aynı heyecanla savunuyor: "Hürriyet ve 
istiklal benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun 
ve İnsanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve 
istiklaline sahip olmasıyla kaimdir" (1921). 1923'te de şöyle söyler: 
"Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyle 
her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir."  

Tüm bu sözler bize şu gerçeği gösteriyor; Mustafa Kemal'in kafasında, 
çağdaş uygarlık düzeyine gelebilmenin bazı koşulları vardır. Bunlar, ulusun 
özgür olabilmesi. Bu özgürlüğün her bir alanda tam bir bağımsızlığa 
dayanması, bağımsızlık ve özgürlüğün de bileşimini halkın oyunda 
bulmasıdır. Bu oyun biçimlenmiş olgusu meclisleri barındıran Cumhuriyet 
ve onun da öngördüğü demokrasidir. Bu demokrasi ulusun demokrasisi 
olmak zorundadır. Bu nedenle de, yasalar çerçevesinde düşün özgürlüğü 
varlığını korumak gücüne sahiptir. Bunu da, özgür bir adalet mekanizması 
sağlayacaktır. Ulusal Kültür ancak böyle bir özgürlükten doğacaktır. 
Atatürk, bunun gerçekleşmesi için de üst yapısal kültür kurumlarının 
temelini atmıştır. 
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b) Ulusal Bir Kültür ve Eğitim Yaratma 

Atatürk, Türkiye Cumhuriyet'ini oluştururken, aynı zamanda bir kültür 
politikası da uyguladı. Bu kültür politikası Atatürk devrimleri ve kültür 
kurumlarının Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi, Devlet Konservatuarı vb. ve Halkevleri'nin gerçeklik 
kazanmasıdır. Bu nedenle Atatürk, eskinin kokuşmuş çağdışı her tür 
anlayışını yıkmak için, belli bir devrini anlayışı getirmiştir. Ve kendisi 
"inkılâp”ı (devrim) şöyle tanımlar:  

“1) İnkılâp mevcut müesseseleri (kurumları) zorla değiştirmektir.  

2) Türk milletini son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri 
yıkarak, yerlerine milletin en yüksek medeni icaplara göre ilerlemesini 
sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır" (4 Haziran 1933). 

Demek ki, Atatürk de, bu sözlerinde vurguladığı gibi, Osmanlı 
İmparatorluğu'ndan geriye kalan tüm yozlaşmış kurumları yok ederek 
yerlerine yenilerini koymayı amaç edinmişti. Ayrıca, bu yenileşme 
hareketini ulusla bütünleşerek yapmak isteği, onun gerçek kişiliğini 
yansıtıyordu. Çünkü O, bir "Hakiki inkılâpçıydı,” Atatürk'e göre "gerçek 
devrimci” şudur: "Hakiki inkılâpçılar onlardır ki, ilerleme ve yenilenme 
(terakki ve teceddüd) inkılâbına sevketmek istedikleri insanların ruh ve 
vicdanlarındaki hakiki temayüle nüfuz etmesini bilirler. Bu münasebetle 
şunu da beyan edeyim ki Türk milletinin son senelerde gösterdiği 
harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılâpların hakiki sahibi kendisidir. 
Sizsiniz. Milletimizde bu istidat ve tekâmül mevcut olmasaydı, onu 
yaratmaya hiçbir kuvvet ve kudret yetemezdi." (30 Ağustos 1925, 
Kastamonu'da konuşma) Bu konuda, F.R.Atay şunları söyler. "Bir metodu 
da inkılaplarını halk adına yapmak ve bilhassa ona benimsetmekti. Sanki 
halk istiyorda o halkın iradesine boyun eğiyordu".  

Kültürel devrimler, eskinin yanlış din anlayışını ve onun kalıntılarını 
yok etmekle başladı. Çünkü Atatürk, dinin bir engel oluşturması yerine, 
onun tam tersine atılımları gerçekleştiren bir yapıyı yansıtmasını istiyordu. 
Bu nedenle de, din perdesine bürünenlerin yaptıkları kötülükleri açıklıyordu: 
"Bizi yanlış yola sevkeden habisler (kötü, fesatçı) çok kere din perdesine 
bürünmüşler, saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir. 
Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, 
harab eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve alçaklıktan gelmiştir. 
Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar" (16 Mart 1923). Burada bir 
gerçeği dile getirmek zorunluluğu doğdu: Kemal Atatürk, dinin insana 
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yönelimine karşı değildir. Yalnız, insan bilinci ile din ilişkilerinde aldatıcı 
olan yabancı öğelere ve dinin yanlış yorumlanış ve kullanılış biçimine karşı 
çıkmaktadır. Çünkü din, kötüye götüren, geriye götüren olmayıp, çağdaşa 
götüren, ileriye götüren olmak zorundadır. 

Bu noktadan kalkarak, Atatürk, tekkeleri ve türbeleri kapatmıştır. 
Kendisi de nedenlerini şu sözlerinde dile getirmektedir: "Yaptığımız ve 
yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını 
tamamen çağa uygun ve bütün mana ve şekilleriyle medeni bir toplum haline 
eriştirmektir, inkılaplarımızın asıl dayanağı budur. Bu hakikati kabul 
edemeyen anlayışları yıkmak zaruridir. Şimdiye kadar milletin dimağını 
paslandıran, uyuşturan bu anlayışta bulunanlar olmuştur. Herhalde 
anlayışlarda mevcut hurafeler tam olarak sürüp çıkarılacaktır. Onlar 
çıkarılmadıkça beyine hakikat nurlarını sokmak imkansızdır. Ölülerden 
yardım istemek medeni bir sosyal topluluk için lekedir. Mevcut tarikatların 
gayesi kendilerine bağlı olan kimseleri dünyevi ve manevi olan hayatta 
mutlu kılmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün şümuluyla 
uygarlığın göz kamaştırıcı ışığı karşısında fiian veya falan şeyhin irşadiyle 
maddi ve manevi saadeti arayacak kadar iptidai insanların Türkiye uygar 
topluluğunda varlığını asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet, iyi 
biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar 
memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, uygarlık tarikatıdır. 
Uygarlığın emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Tarikat 
reisleri bu dediğim hakikati bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden 
derhal tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık doğru yolu bulmuş 
olduklarını elbette kabul edeceklerdir" (30 Ağustos 1925). Atatürk'ün bu 
konuşmasından sonra, zamanın Bakanlar Kurulu, 2 Eylül 1925 tarihinde, 
tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar vermiştir. 

Tüm bu önlemlere karşın, Devlet politikasının ilkelerine ve onların 
uygulamalarına karşın tarikatlar ve çağ dışı dinsel düşünceler hurafeler, 
etkinliklerini görmemişler, tam tersine politik sahnede bir parti olarak 
M.N.P. ve daha sonraları M.S.P. olarak yerlerini almışlardır. Çünkü düzenli 
ve hızlı bir ekonomik gelişme ve sanayileşme olmadığı için, eğitimin ulusal 
bir eğitim olarak her yerde aksamasından dolayı, "hurafeler" in toplumsal 
temelleri çözmemiş, dinsel dünya görüşünü etkilemeyi sürdürmüşlerdir. (Bu 
konuda ayr. bkz. Doç.Dr. Taner Timur. Türk Devrimi, s.126) Bunun 
nedenlerinden başlıcası, Devlet'i yöneten bürokrat kadro ile aydın zümrenin 
oluşturduğu toplumsal kesimin halk in yazgıcı ve mistik yanıyla ters 
düşmesidir. Çünkü feodal düzen içindeki bir cemaat istenilen süratte uygar 
ve çağdaş toplum düzeyine geçememektedir. Bunun için ara aşamalar 
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gerekmekte, içinde yaşamakta olduğumuz günler de bunun birer kanıtıdır. 
Demek ki, Atatürk'ün öngördüğü laiklik, halkın belli bir kesimince yanlış 
yorumlanarak, yanlış sonuçlara götürülmüştür. Bu konuda, şu irdelemeye yer 
verelim: ...Bu durumda da, laiklik, biçimsel, halkça bilincine erişilmeyen 
hukuksal bir değişiklik olarak kalmıştır. Laiklik, sadece belirli bir bürokrat 
kadronun, bir lüks, bir üstünlük unsuru, kültürlü, entellektüel oluşun niteliği 
şekline gelmiştir, bu durumda, laik olduğunu sanan ve bunun için kendisini 
ilerici sayan bürokrat kadro, dinsel bağlan sıkı olan halk kitlelerini ‘gerici’ 
olarak suçlamak, onu hor görmek yolunu tutmuştur. Gerçekte ise, halkın 
kaderci ve mistik anlayış içinde, gelişimlere karsı çıkışı, doğrudan doğruya, 
toplumsal yapıyı değiştirmeyen, onu aynen sürdürmeye çalışan bürokrat 
kadronun kendi suçudur. Aynı kadrolar, bu tutumları içinde aydın memur 
zümreleriyle halkı da karşı karşıya bırakmışlar, halkı aydına düşman 
etmişlerdir. Ayrıca laikliğin belirli bir kadronun, kendisini halktan ayıran 
niteliği durumuna gelişi, halk-aydın çatışması düzenin değişmesini 
istemeyenlerce dinsel aldatmaların daha kolay gerçekleştirilebilmesine, 
halkın aydına karşı duyduğu düşmanlıkla, daha sıkı bir şekilde dinsel 
düzenden yana itilmesine yol açmıştır. Yalnız, şu gerçeği gözden uzak 
tutmamak gerekir bu noktada; Atatürk'ün dile getirdiği laikliğin bir sonucu 
değildir bu kapuş ve karşı oluş. Tam tersine, Atatürk sonrası, politikaların bir 
sonucudur. Bunda da politik partilerin kesin bir rolü vardır. Tüm bu 
sonuçlara karşın, laiklik zamanında ve çağdaş topluma geçiş için bir 
köprüdür ve Atatürk Cumhuriyeti'nde de bu nedenle bir devrimdir. 

Çünkü Atatürk'e göre, yaşamda gerçek yol gösteren "hurafeler" 
olmayıp, bilimin kendisidir. Çağdaş ve uygar bir insanı ve toplumu 
biçimlendiren ve yönlendiren de ancak bilim olabilir. Eğer, şu anda 
çağımızın uzay ve yıldızlar çağı olduğu göz önünde bulundurulursa. Bakın, 
Atatürk, bu konuda neler diyor: "Dünyada her şey için, basan için en hakiki 
mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, 
cehalettir, doğru yoldan çıkmadır. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her 
dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemelerini takip eylemek 
şarttır. Bin ikibin, binlerce sene önceki ilim ve fen lisanının çiz diği genel 
kuralları, şu kadar bin sene evvel bugün aynen uygulamaya kalkışmak 
elbette ilim ve fennin içinde bulunmak değildir'' (22 Eylül 1924). Bugün bu 
sözlerden biri "en hakiki mürşit ilimdir". Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin 
ana yüzünde yazılı olarak bulunmaktadır. Atatürk, halkın dinimizi bilimsel 
olarak anlayabilmesi için, Kuran'm dilimize çevrilmesini istemiştir: "Sonra 
Kuran'm tercüme ettirilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçe'ye 
tercüme ediliyor. Muhammed'in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi 
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için de emir verdim" (21–24 Mart 1930). Böylece, Mustafa Kemal, din ile 
dünya ilişkilerinin sağlıklı bir duruma getirilmesi için, halkın bu konularda 
bilinçli bir yapıya kavuşmasını arzulamıştır. 

Yalnız, halkın, öngörülen bilinç düzeyine ulaşabilmesi, onun, her 
şeyden önce okumasına ve öğrenmesine bağlıdır. Bu nedenle de, halkın 
eğitilebilmesi için, okuma ve öğrenme kolaylığı getirilmek istenmiş ve harf 
devrimi gerçekleştirilmiştir. Böylece, 3 Kasım 1928'de yeni harflerin 
kabulüne ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayınlandı. Çünkü Atatürk'e göre; 
"Bizim ahenktar, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. 
Yüzyıllardan beri kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak, 
anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu 
anlamak mecburiyetindesiniz. Anladığınızın izlerine yakın zamanda bütün 
kâinat şahit olacaktır. Buna katiyetle eminim. Milletin yüzde sekseni okuma 
yazma bilmiyorsa bu hata bizde değildir. Türk'ün karakterini anlamayarak 
kafasını birtakım zincirlerle saranlardadır. Artık mazinin hatalarını 
kökünden temizlemek zamanındayız. Hataları düzelteceğiz. Hataların 
düzeltilmesinde bütün vatandaşların faaliyetini isterim. En nihayet bir sene, 
iki sene içinde bütün Türk topluluğu yeni harfleri öğreneceklerdir. Milletimiz 
yazısıyla, kafasıyla, bütün medeniyet âleminin yanında olduğunu 
gösterecektir" (8 Ağustos 1928, İstanbul'da Sarayburnu parkındaki gazinoda 
gece toplantısında söylenmiştir). Böylece, Atatürk'e göre, Latin harflerinden 
oluşan yeni Türk abecesi "okuma yazma" anahtarını kolaylaştırmış olacaktır. 
Bunun sonucunda da, "Büyük Türk milleti cehaletten az emekle kısa yoldan 
ancak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile 
sıyrılabilecektir" (l Kasım 1928, Büyük Millet Meclisi açış söylevinden). 
Atatürk, dünya evrensel kültürüne Türk ulusunun katkısını sağlamak için, ilk 
önce, onun kendi ulusal kültürünü oluşturmasını istemektedir. Harf devrimi 
de bu oluşumu sağlayacak bir yeniliktir. Çünkü harf devrimi ile okuma 
yazma devrimi gerçekleştirilerek, ulusal eğitim devrimi de bu devrimin 
sonucu olacaktır. Burada bir kültür yönlendirmesi ve bir eğitim 
yönlendirmesi vardır; İnönü, "harf inkılâbı”na ilişkin şu düşünceleri 
belirtiyor: "Harf İnkılâbı Atatürk inkılâplarının en ilerisinde olanıdır. 
İnkılâplarda benini kanaatimce en ileri iki tanesi vardır: Biri harf 
inkılâbıdır, biri de kadınların cemiyete girmesi, kadın hürriyetidir. Bu ikisini 
en ilerde görürüm ben. Harf inkılabı yalnız milleti okuyup yazdınr hale 
getirmek için vasıta kolaylığı değildir. Aynı zamanda kültür istikametidir. En 
mühim olan yeri orasıdır". Bu devrimler üstyapı devrimleri olmasına karşın 
evrensel zorunluluğu, bu nedenle de evrensel gerekliliği içeren devrimlerdir. 
Bu devrimler, o dönemin koşullan için gerekli olduğu gibi, zamanımızda 
hala gerekliliğini aynı güçte korumaktadır. 
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Çünkü ulusal eğitim ve ulusal kültür içice düşünülmüş olup, somuttaki 
gerçekleşmeleri de bu içice olmalarına dayanmaktadır. Aynen şu sözlerde 
olduğu gibi: "Bir milli eğitim programından bahsederken, eski devrin 
hurafelerinden ve fıtri niteliklerimizle hiç de münasebeti olmayan yabancı 
fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün tesirlerden tamamen uzak, 
milli ve tarihi seciyemize uygun bir kültür kastediyorum" (6 Temmuz 1921). 
Bu kültür ve eğitim ise, bilmin ve mantıksal yapının içinde biçim 
kazanacaktır. Demek ki, Atatürk ulusun düşünsel gelişimini bilimin verileri 
üzerine kurmak istemektedir: "Evet, milletimizin siyasi, sosyal hayatında, 
milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır, (...) ilim ve 
fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız, 
ilim ve fen için kayıt ve şart yoktur. (...) Hiçbir mantıki delile dayanmayan 
birtakım ananelerin, akidelerin korunmasında ısrar eden milletlerin 
ilerlemesi çok güç olur, belki de hiç olmaz'' (27 Ekim 1922, Bursa'da 
öğretmenlere yaptığı konuşmadan). Eğitim ve kültürü bilim ve mantık 
üzerine kurmak için de okul ve modern anlamda öğretmenlere gereksinim 
duyuldu. Böylece ulusal eğitim ile modern eğitim içice yürüyecektir. Bu da, 
bireyin uygar ilkeler ve özgür düşüncelerle donatılmasını sağlayacakta. 
Buradan da ulusal bir ahlak ortaya çıkacaktır. Bu ise, nesnel toplumsal bir 
ahlaktır. "Milli ahlakımız, medeni esaslarla ve hür fikirlerle 
nemalandırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa nazarı 
dikkatinizi celb ederim. Korkutma esasına dayanan ahlak, bir fazilet 
olmadıktan başka itimada şayan değildir" (25 Temmuz 1924, Muallimler 
Birliği Kongresi üyelerine). Bu nesnel toplumsal ahlak, özgür düşünceyi ve 
özgür bireyi öngörmektedir. Ancak böyle bir ahlak çerçevesinde özgür ve 
evrensel bir eğitim gerçekleşebilir. Ulusal eğitimin ve ulusal kültürün 
temelinde yatacak olan ilke bu felsefeden doğmak zorundadır. Bireysel ve 
toplumsal yaratıcılık ve aşmalar ancak böyle bir yapıda ortaya çıkar. Bu 
nedenle de, öğretmenler, ilk önce öğretmenler, bu yolda ışık tutanlardır. 
Çünkü Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan toplumunun en fekadar ve 
muhterem unsurlarıdır" (Atatürk, l Mart 1923). Yalnız, bu iş öğretmenlerle 
birlikte herbir ulus ferdinin de evrensel görevidir. 

Çünkü bir toplumun çağdaş, uygar ve sivil bir toplum olabilmesi onun 
eğitimi ve kültürüyle de koşut gider. Bu yapıyı oluşturan ve tamamlayan 
öğeler şunlardır:  

A- Bir insan cemiyetinin devlet hayatında,  
B- Fikir hayatında, yani ilimde, içtimaiyatta ve güzel sanatlarda, 
C- iktisadi hayatta yani ziraatte, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava 

ulaştırmacılığında yapabildiği şeylerin toplu sonucudur" (1930). 
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Tüm bu atılımlar ve sonuçlar ulusumuzun "hedefini" belirlemektedir. 
Ulusun amacı, özgür bir toplum olarak, uygarlık ve bilim yolunda 
ilerlemektir. “Milletimizin hedefi, milletimizin ülküsü bütün cihanda tam 
manasıyla medeni bir toplum olmaktır. Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin 
varlığı, kıymeti, hakkı hürriyet ve istiklali, malik olduğu ve yapacağı medeni 
eserlerle orantılıdır. Medeni eser vücuda getirmek kabiliyetinden mahrum 
olan kavimler (insan topluluğu) hürriyet ve bağımsızlıklarından ayrılmaya 
mahkûmdurlar, insanlık tarihi baştanbaşa bu dediğimi doğrulamaktadır. 
Medeniyet yolunda yürümek ve muvaffak olmak, hayat şartıdır. Bu yol 
üzerinde duranlar veyahut bu yol üzerinde ileri değil geriye bakmak cehil ve 
gafletinde bulunanlar, umumi medeniyetin çağlayan seli altında boğulmaya 
mahkûmdurlar" (30 Ağustos 1924).  

Atatürk'ün burada gösterdiği yol, hiç kuşkusuz "Batı uygarlığı" ve 
onun Devlet biçimidir. Çünkü çağdaş yenilikler, bilimsel buluşlar ekonomik 
ve teknolojik atılımlar bu uygarlığın ürünü olarak gözükürler. "Medeniyet 
yolunda başarı yeniliğe bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadi hayatta ilim ve fen 
sahasında muvaffak olmak için yegâne tekâmül ve terakki yolu budur. Hayat 
ve yaşayışa hâkim olan kanunların, zaman ile değişmesi, gelişmesi ve 
yenilenmesi zaruridir. Medeniyetin buluşları, tekniğin harikaları, cihanı 
değişmeden değişmeye uğrattığı bir devirde, asırlık köhne zihniyetlerle, 
geçmişe bağlılıkla varlığını korumak mümkün değildir" (30 Ağustos 1924). 

Atatürk, toplumların da değişimini göz önünde bulundurarak, tarihin 
ve toplumların varolma koşullarını kabul ederek, bilimin gösterdiği yolda 
zamanına uymayı dile getirmektedir. Bu da Batı Uygarlığının varoluş biçimi 
ve onun kurumsal yapısından başka bir şey değildir. Bu yola yönelmeyen 
hemen hemen yoktur. Yeryüzünde "Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz" 
diyor Atatürk ve şöyle sürdürüyor düşüncesini "Bütün çalışmamız 
Türkiye'de askeri, binaenaleyh batılı bir hükümet vücuda getirmektir. 
Medeniyete girmek arzu edip de, batıya yönelmemiş millet hangisidir'' (29 
Ekim 1923)? Demek ki, bu yönelmede, uygarlık yolundaki ilerlemede yol 
gösteren "meşale" ve "kafayı" aydınlatan ışık "müspet ilimdir" (29 Ekim 
1933, Onuncu yıl söylevinden). 

Bilim, kültür ve eğitim yaşamımızı dilimizin gelişmesiyle ve onun 
yabancı dillerin etkisinden kurtarılmasıyla zenginleştirebileceğiz. Ve bu 
anlayış, bir devlet politikası olarak benimsenecektir. Atatürk tarafından 
"Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması 
için, bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, alakalı olmasını isteriz. “Dil 
Kurumu en güzel ve feyizli bir iş olarak türlü ilimlere ait Türkçe terimleri 
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tesbit etmiş ve bu suretle dilimiz yabancı dillerin tesirinden kurtulma 
yolunda esaslı adımını atmıştır. Bu yıl okullarımızda tedrisatın Türkçe 
terimlerle başlamış olmasını küttür hayatımız için mühim bir hadise olarak 
kaydetmek isterim" (l Kasım 1938). Ulusun kültür işlerine ne denli önem 
verdiğini göstermek için de, Türk tarihi üzerine geniş araştırmalar 
yapılmasını ister. Türk Tarih Kurumu bu görevi yüklenir. "Kültür işlerimiz 
üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da 
Türk tarihini doğru temeller üstüne kurmak; öz Türk diline, değeri olan 
genişliği vermek için candan çalışmakta olduğunu söylemeliyim" (l Kasım 
1934). 

Tüm bu gelişimlerin yanısıra milletin sesine de gereken önem 
verilmeliydi. Bu ses, hem meclisler ve hem de basın yoluyla duyulabilirdi. 
Çünkü Atatürk'e göre, basın herşeyden önce, "...milletin genel sesidir". Ve 
yine Atatürk orada, "bir kuvvet, bir okul, bir rehber" görmektedir. Şöyle ki 
basın, "Bir milleti aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir millete muhtaç 
olduğu fikir besinini vermekte, hulasa bir milletin mutluluk amacı olan ortak 
yönde yürümesini temininde, başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir'' 
(l Mart 1922). Türkiye'nin son yıllarda geçirmiş olduğu zor günleri bu 
gerçeği doğrulamadı mı? 

Bir ulusun, nesnel toplumsal ahlakının ortaya çıkışı ve biçimlenişi 
yalnız kültür ve eğitim ile gerçekleşmez. Aynı zamanda onlar yapıları gereği 
doğal olarak sanatı da içerirler. Sanatta, bir toplum, toplumsal yapısı ve 
bireyleriyle birlikte evrenselliğe ulaşır. Bu nedenle, "Bir millet ki resim 
yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri 
yapmaz itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur'' (Atatürk, 22 
Ocak 1923). Aynca, "Türk ulusal musikisi" ni yaratmak için ve onu evrensel 
düzeye ulaştırmak için Ankara'da bir "Konservatuar ve Temsil Akademisi" 
kurulması işine girişilmiştir. Çünkü "Güzel sanatların her şubesi için, 
konservatuvarın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı 
ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir" (Atatürk, 1 Kasım 1938). 
Bu alıntıdan da açıkça görüldüğü gibi, bireyin ve çalışma yaşamının ne denli 
sanatla varlık ve canlılık kazandığı evrensel bir doğrudur. İşte bu nedenle 
"Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür" (Atatürk, 1938 Sonbaharı). Bu 
ilkenin çözümlemesini şu tanımda bulmak olası: "Kültür, okumak, anlamak, 
görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, 
zekayı terbiye etmektir. 

Yine insan, enerjisiyle ve fakat tabiatın ona iltifat edildikçe tükenmez 
yardımıyla, yükselen, genişleyen insan zekâsı, hudutsuz kavrayış anlamında 
"insanım" diye bir vasf-ı mahsusu olur. 



 307

İnsan, hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin ifadesidir. Bu böyle 
olunca kültür, yukarıda işaret ettiğimiz, insanlık vasfında insan olabilmek 
için bir esasi unsurdur" Demek ki, kültür, bir insanın ve aynı zamanda bir 
toplumun iç yaşam enerjisini doğasıyla ilişkiye koyan ve onun yaşamına 
süreklilik kazandıran bir etkendir. Bu etken evrensel bir öğedir. Bu öğe, 
kuşaklar arasında geçişleri, yaşam biçimlerini, gelenek ve göreneklerin 
oluşumlarını sağlar. Bu, varlığın, var olma nedenidir. Bireyin yurttaş, 
toplumun ulus olarak varolma koşuludur. Kültür, "...tabiatın insanlara 
verdiği yüksek vasıfları kendi çocuklarına, torunlarına ve geleceğine vermesi 
demektir". 

İşte, tüm sanat dalları ve görevi gerçekleştirir. Sinema da bu işlevi 
kendi yüksek teknolojisi içinde yerine getirir. Çünkü sinemanın gücü, 
birbirinden ayrı dünyaları birbirine tanıtmaktır aynı zamanda: “Sinema Öyle 
bir keşiftir ki, bir gün gelecek barutun, elektriğin ve kıt' aların keşfinden çok, 
dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği görülecektir. Sinema dünyanın 
en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini 
temin edecektir. Sinema insanlar arasındaki görünüş farklarını silecek; 
insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık 
olduğu ehemmiyeti vermeliyiz". Atatürk, burada, sinemanın, eğitsel ve 
öğretici yanına dikkati çekmektedir. Sinema ile birlikte, hem sanatsal 
uğraşılar tatmin edilmiş olacak ve hem de birbirinden ayrı dünyaların 
insanlarının gelenek ve göreneklerine dayalı yaşam biçimleri canlı olarak 
birbirlerine aktarılmış ve tanıtılmış olacaktır. Ayrıca sinema, bilimsel ve 
teknolojik araştırma alanında da bir araç olarak yerini alacaktır, işte bu 
nedenle, en azından bu işleviyle sinemanın, Atatürk'ün de belirttiği gibi, "... 
dünya medeniyetinin cephesini değiştireceği..." kesinleşmektedir. 

Sinema, tüm sanat dallarından yararlanmaktadır kendi yaratıcılığında, 
örneğin yazın yaşamı ve onun ürünleri sinemaya önemli bir veri sağlar. 
Çünkü yazın (edebiyat) söz ve manayı, yani insan dimağında yer eden, her 
türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularım, bunları 
dinleyenleri veya okuyanları, çok alakalı kılacak surette söylemek ve 
yazmak sanatı. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister 
nazmı şeklinde olsun, tıpkı resim gibi, heykeltraşlık gibi, bilhassa musiki 
gibi, güzel sanatlardan sayılagelmektedtr. 

Bu itibarla, edebiyatın her insan cemiyeti ve bu cemiyetin hal ve 
istikbalini koruyan ve koruyacak olan, her teşekkül için, en esaslı eğitim 
vasıtalarından biri olduğu, kolaylıkla anlaşılır" (1937). Böylece, Atatürk, 
milli eğitim politikasında, güzel sanatlara ve yazın ürünlerine ayrı bir yer 
verecektir. Çünkü bu uğraşılarda, bireyin gelişimini (çağdaş gelişimini) ve 
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dünyaya bir başka gözle bakmasını öngörmektedir. Aynı zamanda, bireyin 
kendini doğru olarak ifade edebilmesi sanatı da bu uğraşılar çerçevesinde 
ortaya çıkmaktadır. Demek ki, anlatma ve anlama sanatında, Atatürk, 
Cumhuriyetin de korunmasını ve sürdürülmesini bir sonuç olarak 
algılamaktadır. Üstelik o devirde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı "Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı"ydı. Bu bakanlığın görevi ise, "Güzel 
muhafaza edilen, Türk kafa ve zekâlarını açmak, yaymak, genişletmek"tir. 
("Bu, özellikle Kültür Bakanlığı'nın vazifesidir.") (Atatürk, 1937) Yazın ve 
güzel sanatlar, bir toplumu oluşturan bireyler arasında toplum olabilme 
ahlakını somuta indirgeyen öğelerdir. Böylece, toplumun tüm gelişim 
sürecinde bu öğeler de evrensel bir etkendirler. Ayrıca, bir toplumun başka 
toplumlarca bilinip tanınmasının en önemli yardım alandırlar. Tüm bu 
nedenlerle, bu alanın düzenlenip birer okul haline getirilmeleri ancak Devlet 
politikasıyla gerçekleşir. Yalnız, bu politika Atatürk'ün de öngördüğü gibi 
çağdaş olmak zorundadır. 

 
Genel Sonuç 

Atatürk'ün kültür ve sanat anlayışını, hiç bir kuşkuya yer 
bırakmaksızın, onun görüşleri ve demeçleri çerçevesinde inceledik. Bir 
başka deyişle, seçtiğimiz her temada ya da konuda kalkış noktasını onun 
sözleri olarak belirledik. Tüm yorumlarımız Atatürk'ün sözleri üzerine 
kurulan, tüm çözümlemelerimiz Atatürk'ün anlayışını içeren sözlerdir. 

Atatürk kültür ve sanat anlayışını ulusal bir eğitim politikası içine de 
yerleştirmiştir. Bunun salt uygulamasını Devlet eliyle öngörmüş ve bu 
uygulamaya ilişkin tüm kurumları da yaşama kavuşturmuştur. Üstelik bu 
kurumlardan bazılarını, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu kendi 
gelirleriyle yaşayabilecek duruma getirmiştir. 

Atatürk, ulusal bir kültür ve eğitim politikası olarak, kendisinden 
sonra gelen tüm politik partilerin politikalarından daha çağdaş ve daha 
gerçekçi bir politika izlemiştir. Bu nedenle, görüşleri, hala geçerliliğini 
koruyan gömüşlerdir. 
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İnsan herşeyden önce, doğada ve toplumda yaşayan varlıktır. Doğada 
yaşadığı biçimiyle belli bir belirlenmişlik kazanırken, toplumdaki yaşama 
biçimi de bir başka belirlenimlik kazanır. Bizler dünya denilen bu toprağa 
ekilmiş varlıklarız. Kültür, “cultura” eski Grekçe (Yunanca) bir kökten gelen 
latince bir sözcüktür. Toprağı ekmek biçmek için kullanıldıği gibi, zihnimizi 
ekmek biçmek için de kullanılır. Nasıl bir toprak parçasının altını üstüne 
getirerek onu havalandırır ve güneşlendirirsek, sonra da ondan bir ürün 
almak için ekip, işleyip biçersek ve elde edilen ürünü de yiyerek, içerek 
yaşamımızı sürdürürsek, orada açtığımız kanallarla toprağı istediğimiz gibi 
sularsak, aynı biçimde de beynimizde açtığımız kanallarla, bilgi akışını 
sağlayarak beynimizi sular, onun canlılığını korumasını sağlarız. Onun için 
beynimizden, zihnimizden elde ettiğimiz ürünlere, ekinlere de kültür deriz. 
Yani beynimiz bizim bir başka yaşam için gereken tarlamızdır. Onun için 
toprağı işleyip ekmeye de, beynimizi işleyip bilgilendirmeye de kültür denir. 
O zaman insan varlığı kültürel bir varlıktır da. Unesco’nun 1948 yılındaki 
bildirgesinde insan varlığı kültürel bir varlık olarak da tanımlanıp 
belirlenmektedir. 

10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olarak bazı kararlar alıyor. Onlar 
şunlar: İnsan özgürlüğü ve hakkı evrensellik fikri üzerine kurulur. Bunun 
için, dil, din, felsefe, soy, sop, gelenek, görenek vb. gibi farklar gözetilmez. 
Böylece insanı tek boyutluluktan kurtarmak, büyük bir mozaik olarak ortak 
dünya kültürünü yaratmak söz konusudur. Bunun için de yaşama hakkı, 
laiklik, özerk bir varlık olarak bireyi yaratmak, bunun gerçekleşmesi 
amacıyla da bilme ve öğrenme hakkı dile getirilir. Bütün bunların şemsiyesi 
de sosyal güvenlik içinde sosyal insan yaratmak felsefesidir. 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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Aslında bedenimiz bir organlar yığınıdır. Ama bu yığın gelişigüzel bir 
yığın olmayıp, belirli bir düzen içinde oluşan, ortaya çıkan yığındır. Ona, 
yığın demek istemiyorsak, “bir organlar topluluğu” da diyebiliriz. Orada 
Beyin, kalp, akciğerler, karaciğer, böbrekler, kaslar, kemikler, deri, endokrin 
bezleri vb. organlar hep birlikte titizlikle ayarlanmış bir uyum içinde 
çalışırlar. Beden ısınız normal olarak 37 derece civarındadır. Beyniniz, 
sinirleriniz, adaleleriniz hareketlerinizi ayarlar ve sizi tam dengede tutar, 
belli bir metabolik denge içinde gıda ve oksijen alıp, atıkları atarak toplam 
ağırlığınızı sabit tutarsınız. Vücut yapımızda doğal bir denge vardır. Bu 
denge korunduğu sürece sağlıklı bir bünyeye sahibiz demektir. 

En gelişmiş canlı varlıktan tutun da en ilkeline dek bütün canlılarda 
bölünerek çoğalan ve kendi kapyasını yaratan hücreler söz konusudur. 
Yalnız bu hücrelerin içinde onların nasıl bir canlı varlık olacağını saptayan        
-sivrisinek mi, bakteri mi, insan mı vb.-... iç mekanizmayı gösteren bir 
“bilgi”yi barındırma söz konusudur. En basit canlı olan hücre şu öğelerden 
oluşmaktadır: 1) Atomlar; karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor ve 
daha küçük ölçeklerde başka atomlar. Burada 15 atom ağırlığı bir birim 
olarak alınır. 2) Basit moleküller; hücreler içinde yüzlerce birbirinden ayrı 
molekül vardır. Atomlardan on defa daha büyüktür; 150 büyüklüğünde.             
3) Zincir moleküller; moleküller zincirler meydana getirirler. En önemli 
zincirler ortalama 75.000 büyüklüğündedir. Yani, basit moleküllerden 500 
defa, atomlardan ise 5000 defa daha büyük olma özelliğine sahiptirler.         
4) Strüktürler; hücre içindeki mimari düzeni oluşturan birbirine bağlı zincir 
molekülleridir. Strüktürlerin en küçüğü 7,5 milyon büyüklüğündedir, yani 
ortalama zincir moleküllerinden 100 defa daha büyüktür. 5) Hücreler; en 
küçük canlı örgütlenmeleridir. 6) Organlar; ortaklaşa çalışan hücre grupları. 
Bunlar bir organizma içinde bir işlevi yerine getirmekle yükümlüdürler.        
7) Organizmalar; belirli bir canlı formunun işlemesi gerekmektedir. İşte bu 
işlevi en küçük hücreler bir düzen oluşturarak sağlarlar. 

İnsanlara gelince, yetkin, bütünsel, “tam” bir canlı varlık olmak için, 
60 trilyon hücreye ve onların uyumlu bir işbirliğine gereksinim vardır. 

İnsanlardan oluşan toplamlar da sanki böyle bir sıralama ve iş birliği 
gerektiriyor. Bu, doğal belirlenimliktir toplumlar için de; ilk önce bir dişiye 
ve bir erkeğe duyulan gereksinim. Üremenin belirleyici kuralı. Daha sonra 
çocuklar, dolayısıyla aile, ailelerden oluşan sülaleler, sülalelerden oluşan, 
beylikler, topluluklar, köyler, kasabalar, kentler ve devlet, sonra da 
yeryüzündeki ulusları temsil eden devletler topluluğu. Çağdaş ve modem 
ülkelerdeki devletler bu nitelemeleri, çağdaş ve modern olma özelliklerini, 
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kendilerinin yeryüzündeki varoluşlarının, gelişmelerinin, bilgi ve teknoloji 
alanındaki atılımlarının, dünyayı ve uzayı keşiflerinin, bireylerinin serbest 
hareket ve davranışlarının, serbest düşünme ve yaratılannın temeli sayarlar. 

Bu nitelemeler olmadan ya da onlardan vazgeçilerek gelişmenin her 
türünün de duracağına inananlar. Çağdaş ve modernliğin varolup devam 
edegelmesi neye bağlıdır? Bu, doğrudan doğruya bireyin yurttaş olma hak ve 
görevlerine, serbestçe inanıp düşünce ve davranış özgürlüğüne bağlıdır. Yani 
yasalar çerçevesinde, hem hukuksal ve hem de töresel kurallar bağlamında 
kendisini özgür algılayıp belirlemesine dayanır. Bu da kendisinin kendisine 
ait olması, kendisinin efendisi olması demektir. Yani, artık o, hiçbir kurum 
ve kuruluşa, kişiye, “kanunlar” dışında bağımlı değildir. İnanç ve vicdan 
özgürlüğünce belirlenmiştir. Kendi varlığı dışında hiçbir varlığa ait ve tabi 
değildir. Bu da onun, Jean-Jacques Rousseaunun ‘Toplumsal Sözleşme’ adlı 
yapıtında dediği gibi “özgür iradesi”dir. Bu “özgür irade” kavramı Alman 
filozofu Kant’ ın da felsefesini kökten etkilemiştir 

Çünkü bu “özgür irade” insanı her türlü tutsaklıktan, kölelikten 
kurtaran evrensel bir düşünme biçimini hazırlar. Her türlü baskıdan 
kurtarılan insan, ancak özgürce düşünüp hareket edebilir. Bunun için de 
insanın her türlü baskıdan, kölelikten kurtarılıp, azad edilip, kendisinin bir 
yurt içinde yurttaş haline getirilmesi zorunludur. Bu yurttaşlar topluluğu da 
onların biraraya gelmesiyle, birarada var olma ilkesi sonucu, halk olma 
hakkını ve niteliğini kazanacaktır. Bu hak ve nitelik, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin, -ne soy, sop, gelenek, görenek, ırk, dil, din, inanç, renk, 
köken, sülaIe, vb. gibi- yurdun her bir varlığının, insanının, yani yurttaşının 
eğitilme ve bilgilenme hakkını öngörür. Ancak o zaman, bu insanlar 
topluluğu basit, kaba bir yığın olmaktan, Hegel’ın dediği gibi “vulgus 
populus” niteliğinden, kısacası ahali olmaktan kurtulup, seçkin halk olma 
niteliğini, hakkını kazanır. Onun için de herkese, ana okulundan itibaren 
üniversite dahil, eşit haklar ve görevler çerçevesinde dünyayı ve insanı 
olumlu yolda ilerletebilecek bilgiler verilir. 

Böylece ahali halk olur, serbest ve özgür iradesiyle düşünüp karar 
verebilen kitle haline, yani düzenli bir toplum haline dönüşür. Bu düzenli 
toplum artık özgür bireylerden oluşan yurttaşlar birlikteliğidir.  

Bireyin, birey (kişi) olma hakkı içinde, yurttaşa dönüşerek, toplumu 
oluştururken halk olarak varlık kazanmasıdır. Onun için laiklik halkın halk 
için var olması ilkesidir de aynı zamanda. Ama bu, sadece evrensel çapta 
bilgilerle donatılarak eğitilmiş halk demektir. İşte, ancak, böyle bir halk, 
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kendisine ait egemenliği yine kendisinin içinden çıkartıp ulusallaştırılabilir. 
“Egemenlik Ulusundur”, ama sadece bu tür bir birey ve halk yaratılabildiği 
takdirde. Yaratılınca da kendi temsilcilerini seçme hakkı doğar. Bu hakla da, 
temsilcileri, yine halkın iyiliği ve güzelliği için bir ulusal meclis oluşturarak 
halkın sorunlarını çözmeye koyulurlar. Yoksa orada kendi özel ya da 
zümresel çıkarları için bulunurlarsa, bir halkın meclisinden söz edilemez. O 
zaman bu yalnızca bir zümre yönetimi, yani oligarşi olur. Oligarşi ise 
demokrasiyi engeller, demokratik rejimi yıkar, yani halkın kendisine ait 
rejimi tahrip eder, bozar, yozlaştırır ve yok eder. 

Halkın kendi kendisini yönetmek için kurduğu düzen olumlu zihinsel 
işlevin düzeni olmalıdır. O olumlu zihinsel işlev ise çağı ve modernleşmeyi 
bilgilenerek, kültür içinde eğitilerek yaratır oluşturur, biçimlendirir ve 
değiştirerek kültürel ve bilgisel süreç haline getirir. İşte laiklik aynı zamanda 
budur ve bunu öngörür. Sadece din ve devlet işlerinin birbirlerinden 
ayrılması demek değildir, O aynı zamanda, birey-yurttaşın bilgilenerek 
eğitilip halk oluşturması, onun düzenli toplumu ortaya çıkartarak çağdaş 
uygarlık düzeyine yükseltmesidir. Bu da çok yönlü düşünme, davranış ve 
inanış demektir. Tekilliğin aşılıp, çoğulun içinde çoğulcu yapıyı doğal kabul 
edip, orada bir senteze ulaşılarak yeniden tekilliğin sağlanmasıdır. Bu da, 
1923 laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti ile yani onun getirdiği 
Cumhuriyet sentezi ile gerçekleşmek durumundadır. Atatürk’ün en büyük 
başarısı bu yapıyı kurup, yaratıp gerçek haline dönüştürmesidir. 1923 
Cumhuriyeti ve onun laik-demokratik sentezi (bileşimi) bir kültür sentezi 
olarak başka sentezlere gereksinim duymaz ve hala da modern ve çağdaş 
dünyada geçerliliğini korumaktadır. Çünkü çağ, bu gerçeği dayatmaktadır. 

Yani 1923 Cumhuriyeti bir siyasal ve kültürel ulusal demokrasi rejimi 
olarak demode (modası geçmiş) değildir. Modası geçmeyen, haIa geçerli 
olan bu rejim, içinde var olduğu ülkesi için birliği ve bütünlüğü 
sağlayabilecek tek rejimdir. Sorun rejimden kaynaklanmıyor. Sorun halkı 
oluşturan yurttaşların evrensel bilgilerle donatılıp eğitilmemesinden, çağa 
açılmamaktan, gerçek sorunları çözüp başarıya ulaştırmak yerine, yapay 
birtakım sorunlarla uğraşıp; (İkinci Cumhuriyet, 1923 Cumhuriyetini 
olumsuzlama, kökten dinci devlet kurma istekleri, laikliğin ne olduğunu 
bilmeden onu reddetme, misak-ı milli sınırlarını değiştirme ve ülkeyi bölme 
oyunları, onu çağdaş küresel uygarlıktan kaparma çabaları vb. gibi...); esası 
unutmaktan kaynaklanıyor. 

Cumhuriyetimizin temeli, onu oluşturan kültürel mozaiğin laik 
sentezidir. 2000’li yıllarda ülkemiz ancak bu sentezi koruyup, onu evrensel 
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bilgi ve teknolojiyle donatıp, düşüncenin varlığını önemserse çağın içinde 
yoluna devam edebilecek ve varlığını sürdürebilecektir. Bu nedenle de 1937 
yılında laiklik ilkesi Anayasaya konmuştur. İşte bunu kanıtlayan en güzel 
düşünce de bir deha olan Atatürk’ün şu sözleridir: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temeli kültürdür... Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden 
anlam çıkarmak, izlenim almak, düşünmek ve zekayı terbiye etmektir”. 
Burada dile getirilen, çağdaş ve modern olmanın temel koşulunun “zekâyı 
terbiye etmek” edimidir. Çünkü yine Atatürk’e göre, “İnsan enerjisiyle ve 
fakat tabiatın ona iltifat edildikçe tükenmez yardımıyla, yükselen genişleyen 
insan zekâsı, hudutsuz kavrayış anlamında “insanım” diyen bir özel nitelik 
olur. İnsan hareket ve faaliyetin, yani dinamizmin ifadesidir. Bu böyle 
olunca kültür, yukarıda işaret ettiğimiz, insanlık niteliğinde insan olabilmek 
için bir temel ögedir. Bunu kısaca açıklayalım: Kültür tabiatın yüksek 
feyzleriyle mutlu olmaktır. Bu ifade içinde çok şey içerir. Temizlik, saflık, 
yükseklik, insanlık vs. bunların hepsi insanlık niteliklerindendir. İşte kültür 
kelimesini mastar şekline soktuğumuz zaman, tabiatın insanlara verdiği 
yüksek nitelikleri kendi çocuklarına ve geleceğine vermesi demektir”. 

Bu görüşlerinden dolayı da Mustafa Kemal Atatürk “En Hakiki 
Mürşid İlimdir” derken, bilimin sadece fizik, matematik, kimya gibi pozitif 
doğa bilimleri olmadığını, ama aynı zamanda insanın da her yönüyle ele 
alınıp irdelenmesi olduğunu belirtmek istiyor. Bu, toplumun da 
çözümlenmesini içerir. 

Bu da, çağdaş ve modern dünyanın temelidir. Bu temelin sağlam bir 
bilinçle pekişmesi, yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda ulusun da böyle 
bir bilinci yansıtması gerekiyor. 13 Ocak 1925’te aynen şöyle diyor 
cumhuriyetçi ve demokrat Atatürk: “Ulusumuz sağlam bilince sahiptir. 
Bilinç hep ileriye, yeniliğe götürür ve gerileme kabul etmez bir niteliktedir”. 

Çağdaş, modem ve laik bir demokrasi ancak böyle bir bilinç 
tarafından kurulur. İnşa edilir ve korunur. Bu bilinç de cumhuriyet 
mozaiğinin kültürel sentezinden doğar. Bu sentezin beşiği, akılsal ve 
duygusal yuvası eğitim kurumları ve en başta da universitelerdir: “...Acılar 
gördük. Bunun sebebi, dünyanın durumunu anlamadığımız içindir”, diyen 
Atatürk konuşmasını aynen şöyle sürdürecektir bu bağlamda: “Fikrimiz, 
zihniyetimiz uygar olacaktır... Şunun bunun sözüne önem vermeyeceğiz. 
Uygar olacağız artık duramayız. Muhakkak ileri gideceğiz, geriye ise hiç 
gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Ulus açıkça bilmelidir ki uygarlık 
öyle kuvvetli bir ateştir ki ona kayıtsız kalanları yakar ve mahveder”. 
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İşaret ettiğim ilkeleri Türk Gençliği’nin dimağında ve Türk Ulusunun 
bilincinde daima canlı bir halde tutmak üniversitelerimize ve yüksek 
okullanmıza düşen başlıca görevdir. İşte birçok üniversite öğretim üyesi 
olarak en başta böyle bir görev için kürsülerimizde uygarlığı, geçmişiyle, 
şimdisiyle ve geleceğiyle ele alıyoruz. 

“Dekompoze” (parçalarına ayırarak bozmak, dağıtmak, çözmek, 
ayrıştırmak) ve sonra yeniden bir başka biçimde “kompoze” etmek 
(birleştirmek, farklı hale getirmek, yeni ögeler yaratarak) toplumsal yapıyı 
değiştirmek, bir başka hale sokmak, başka başka devletler yaratmak tarih, 
toplum felsefesi açısından bir “postmodern” tarih ve toplum felsefesidir. Bu 
felsefe “Aydınlanma Felsefesi”ni çağın gerisinde kalmış bir felsefe olarak 
kabul eder. Üstelik gelişmiş Batı Uygarlığı için Aydınlanma Felsefesi’nin 
artık işlevini tamamladığını, bu uygarlığın modern olma niteliğini aştığını, 
şimdi “ötesi” ya da “üstü” uygarlık “post” kısmının başladığını dile getirerek 
yeni bir küresel uygarlık modeli yaratarak, tarihi, sanatı, felsefeyi, dinleri, 
toplumları, kısaca uygarlığı yeniden irdeleyip yorumlamaktadır. Dolayısıyla 
bu felsefenin siyasası yeni devletçikler yaratılmasını öngörmektedir. Dünya 
siyasetini her ögesiyle yönlendiren Batı yeni kültürel birimler yaratma 
çabasına girmiştir. Çünkü bu onun ekonomik çıkarlarına da denk 
düşmektedir. Onun için bu küresel siyaset anlayışı bir yaptırımlar dizisi 
olarak her türlü cemaat, dil, din, köken oluşumunu desteklemekte yeni bir 
dünya siyasi haritası yaratmak için çaba sarfetmektedir. 

Dolayısıyla yeni kültürel birimler yaratmak söz konusudur. Türkiye 
bu yeni tarih felsefesini ayrıntılı inceleyip, verilerini irdeleyip ülkemizi 
yöneten siyasetçileri bu konuda aydınlatmalıdır. Yoksa dünyadaki her türlü 
gelişmeyi yakından inceleyip düşünürek, izleyemeyen bir yönetici kadro, 
ülkenin varlığını bilinmez sonuçlar doğuracak bir serüvenin içine sokar. 

Ayrıca, ülkemiz için modern dönem daha tamamlanmamıştır. Batı 
uygarlığının aştığı evreleri biz daha aşmadık. Sanayileşmenin daha en hantal 
kısmındayız. Bilgi sanayisini yakalamamıza daha çok var. Biz daha madde 
sanayisiyle başetmeye uğraşıyoruz. Yani modern dönemin henüz başlan-
gıcındayız. Bizim varlığımız için ayrışma dönemi bir lükstür. Dönem 
birliğimizi pekiştirme dönemidir. Cumhuriyet kültür sentezi içinde çağdaş 
uygarlığı yakalama sürecidir. İşte bu nedenle 1923 laik demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti çağdaş uygarlık sürecinde varlığını korumalıdır, başka kültür 
sentezlerine ya da ayrışımlarına gitmemelidir. Kendi bünyesinin aydınlanma 
çağını yaşamaya devam etmelidir. 
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DEVLETİN KÜLTÜR SİYASETİ VAR MI? 
 

Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI∗ 

 

Atatürk döneminde devletin sürekli bir kültür siyaseti vardı. 
1950'lerden başlayarak, hükümete gelen partilerin eğilimlerine göre değişen 
uygulamalar ağır basar oldu. Türk Dil ve Tarih Kurumlarının devletleştiril-
mesiyle de, iktidarların el değistirmesiyle birlikte değişecek kültür siyasetleri 
tercihi kesinleşti. 

Bir kültür siyasetinin sürekli olabilmesi, ulusal olmasına bağlıdır. 
Oysa her siyasal parti, kendisini destekleyen toplum kesiminin ya da 
kesimlerinin eğilimlerine öncelik verir. Bu ise belirli toplumsal sınıfların 
kültürel beğeni ve gereksinmelerine öncelik tanınması demektir. 

Batı'nın gelişmiş ülkelerinde böyle bir durum sakınca yaratmayabilir. 
Çünkü oluşan çoğulcu dengeler içinde, hemen her toplum kesimi, yaratıcı 
gücünü harekete geçirecek kültürel olanakları elde etmiştir. Devletin 
yalnızca öncü nitelikteki kültürel atılımları desteklemesi yetebilmektedir. 
Özellikle de, bu ülkeler yakın geçmişlerinde hızlı bir küItür değişimi 
geçirmek zorunda kalmamışlardır. 

Atatürk'ün, tarihin tanıdığı belki de en cüretli kültür devrimini 
gerçekleştirirken, o devrimin temel taşları niteliğindeki kurumları devlet 
örgütü içinde oluşturması beklenirdi. Böyle bir tutum, tek parti döneminin 
koşullarına ve. mantığına daha uygun düşerdi. Üstelik önünde Fransız 
Akademisi gibi bir örnek de vardı. Ama o, Türk Dil ve Tarih Kurumlarını 
birer özel hukuk kuruluşu olarak oluşturmayı tercih etti. Halkevlerini bile, 
demokratik ve oldukça bağımsız bir yapı içinde düşündü. Böylece, siyasal 
iktidarların ötesinde, sürekli, kalıcı, ulusal bir kültür siyasetinin 
izlenebilmesini olanaklı kıldı. 

                                                           
∗ İletişim Fakültesi Emekli öğretim üyesi 
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Gün oldu, siyasal iktidarlar, Atatürk'ün kültür devriminden büyük 
ödünler verdiler. Dilinden içeriğine kadar, devlet yayınları bir geriye 
dönüşün, bir karşı tepkinin havasını estirdi. Ama Atatürk'ün bizzat kendi 
mirasıyla desteklediği, bağımsız kültür kurumları sayesinde gelişim sürdü. 
Süreçler işledi. Yeni kuşaklar, devletin parasal desteğindeki ucuz yayınların 
ve resmi kitle iletişim araçlarının değil, kültür devrimini sürdürmeye 
çalışanların etkisinde kaldı. Çünkü birisi çağın gereklerine, ötekisi ise dar bir 
toplum kesiminin eğilim ve çıkarlarına uygun düşüyordu. 

Yan yana varlıklarını sürdürdükleri zaman, kimin kazanacağı belli 
olmuştu. Atatürkçü kültür siyaseti, devlete kargın sürecek, genç kuşakları 
etklieyecek ve geriye dönüş heveslilerinin umutları giderek sönecekti. İkiliği 
gidermenin yolu olarak, Atatürk'ün kurduğu bağımsız kültür kurumlarının da 
bağımsızlaştırılması seçildi. Ama köprülerin altından çok sular aktığı, kültür 
devriminin attığı tohumların yeşerdiği unutulmuştu. Devletleştiren, 
bağımlılaştırılan kurumlar etkilerini yitirdiler. Daha önce de var olan birçok 
benzerleri gibi, memurlardan oluşan birer devlet dairesine dönüştüler. Kendi 
söylediklerini yalnız kendilerini dinlediği, kendi yazdıklarını yalnız 
kendilerinin okuduğu, resmi görevlilerin resmi ilgilerinin dışına taşamayan 
bir çerçevede daha şimdiden kayboldular. 

Ama bu, Atatürkçü kültür siyasetine süreklilik kazandıran ‘belki son’ 
kurumların da kaybolması, demekti. 

İktidarların değişmesiyle birlikte, TRT'nin ve tüm devlet yayınlarının 
dili değişiyor. Kaldırımları "tretuvar ve bordur" yapanlar, devrimi de 
"inkılâp" yapıyorlar. 

Devlet, eski yayınlarından bir kısmını mahzenlere dolduruyor, 
yasaklıyor. Kitaplıklardaki kitaplar değişiyor. Türkiye'nin içte ve dışta en 
çoktanınan yazar ve sanatçılarına TV ekranı kapanırken, adını ancak bir avuç 
kişinin bildiği, belirlibir ideolojinin savunucularına bütün kapılar açılıyor, 
tüm olanaklar akıtılıyor. 

İktidarlar el değiştirdikçe, devlet tiyatrolarının oyunları da değişiyor. 
Tüm hazırlıkları tamamlanmış "gecekondu kültür merkezleri" projesinden, 
"Bunları da halkevlerine benzetirler" gerekçesiyle vazgeçiliyor. Gezici 
kitaplıklar ağı oluşturulmak üzere sağlanan kaynaklar, çok farklı amaçlara 
kaydırılıyor. Devlet Çizgi Film Yapım Merkezinin kadroları ve olanakları 
dağıtılıyor. Dışarıda düzenlenen Türk film haftalarına, en nitelikli yapımlar 
yerine, siyasal iktidarların eğilimlerine en uygun olanlar seçilmeye 
başlanıyor. 
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Eğer bir ülkede, siyasal iktidarların değişmesiyle birlikte tüm bunlar 
olabiliyorsa, o ülkede elbette ki devletin sürekli bir kültür siyasetinden söz 
edilemez. Ulusal bir kültür siyasetinin varlığından söz edilemez. Ancak 
belirli toplumsal güçlerin siyasal eğilimlerine uygun olan kültürel 
etkinliklere devletin destek olmasından söz edilebilir. 

Yönetenlerin laikliğin savunuculuğunu bile üstlenmeyi içlerine 
sindiremedikleri bir dönemde, devletin Atatürkçü kültür siyasetini 
süreklileştirmesi çabasına girmesi, elbette ki beklenemez. Ama hiç değilse o 
doğrultuya inançla sarılanlara engel olmaması beklenebilir. 
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İLK ÇAĞLARDA TÜRK KÜLTÜR HAREKETLERİ 
 

Prof. Dr. Saffet BİLHAN∗ 

 

Mançurya bölgesinin Khingan dağlarından karpatlara kadar bozkırlar 
vardır, kuzey yöreleri ise ormanlarla kaplıdır. Daha güneyde Hazar Denizi, 
Aral ve Balkaş Gölleri bulunur. Bu suların kuzeyinden uzanarak Altay 
Dağları eteklerine kadar devam eden topraklar verimlidir. 

Etnolog Menghin, insanlığın yarattığı üç büyük kültürden biri, göçebe 
(nomad) kültürüdür diyor. Ona göre Ural-Altay dil ailesine mensup olan 
toplulukların kültürü olan, ‘Kemikten işlenmiş aletler ve yer değiştiren 
balıkçı-avcı hayat tarzına’ (Miolitische Knochenkultur) denir. 

Önce köpek ve ren geyiği ehlileştirilmiş ve hayvan beslenilmiştir. 
Samoyed’ler Loponlar bu kültürün çevresinde yaşadılar. Fin-uygurların 
ataları aşağı yukarı 5–6 bin yıl önce bu kültür düzeyinde idiler. Tek tanrıya 
inanan göçebe kültürü totenizm ve Şamanizm’den gelen kültür, at besliyen, 
çoban, savaşçı bozkır kültürü Türklerin oluşturduğu kültürlerdir. Menghin. 
Ural-Altay toplumlarının dünya tarihinde iki önemli yeri vardır diyor: 
1.İktisadi alanda hayvan yetiştirme ve geliştirme. 2. Sosyal alanda üstün 
devlet, kurma yeteneği. 

Göçebe topluluklarının, yapıcı ve yıkıcı yönleri bulunur. 

Hayvan yetiştirenler, büyük devlet kurmaya doğru bir eğitim süreci 
geçirmiş olurlar. Sürülerin idaresi, geniş topraklarda dolaşma, mera ve mülk 
hukuku açısından çatışmalar, oymak teşkilatları, vs. görüş ufkunun 
genişlemesi, cesaret, oymağa bağlılık bilinci, hükmetme arzusu, örgütleme 
yeteneği, kısaca bütün yetenekler gelişir. Bu yetenek ve meleke ile yetişen 
topluluklar değişik coğrafi şartlara rahatlıkla uyum sağlıyabilirler. Yerleşmiş 
toplulukları yendikten sonra sürülerini de kendilerini de barındırma imkanı 
bulurlar; bozan yıkıcı olurlar (Moğollar gibi). 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli öğretim üyesi 
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Dil bilimi kurallarından hareket ederek, Türk ana yurdunda gelişen 
kültür’ün hangi yolları izlediğini ve nerelerde konakladığını belirlemek, 
bugün için mümkündür. 

Batı Sibirya’da yapılan kazılardan Batı Hunlarına ait mezarlarda 
bulunan eşyalar bunların uygar bir düzeye ulaştıklarını göstermektedir. 
Ayaklı büyük kazanların ve süs için altından yapılmış bu kazanların 
küçüklerinin örnekleri, Batı Sibirya ile Macaristan şeridi üzerinde de 
bulunmuştur. Bu örnekler çoğaldıkça uygarlık ve kültürlerin, tarihi akışları 
içerisinde, zaman zaman görülen kopmalar tamamlanacak ve tarih süreci 
içerisindeki Türk- kültür bütünlüğü sağlanmış olacaktır. 

 
Gök (Kök) Türkler: 

Çin kaynaklarının Tu-kiu diye kaydettikleri ve Orhon yazıtlarında da 
adları geçen ulus Türk adı ile tarih sahnesine ilk defa çıkan Göktürklerdir. 

Göktürkler, MÖ. 140 yılında Ta-yüe-ce krallığını yenerek, Altay 
Dağları (Tien-Şan) yöreleri ile Kuzey Çine yerleşmiş olan Hun’ların 
devamıdır. 

Hun hükümdarlarının kullandıkları unvanların aynısını Göktürk 
(Tukiüe)’lerin hükümdarlarında da görmekteyiz: Şen-yü, en üst düzeydeki 
Hun beyinin yani Devlet başkanının unvanıdır. Aynı unvanı Göktürklerin, 
Bumin (T’u-men) kağan ve onun büyük kardeşi İstemi (şe-ti-mi) kağan da 
Şen-yü unvanı ile gösterilmişlerdir  

Yalgu ve Bagatur gibi unvanlar hem Hunlar, hem de Göktürklerde 
görülür. 

Göktürkler, askeri ve sivil teşkilatları, hayat tarzları, çadırlarındaki 
mimari biçimi, giymiş ve inançları bakımından eski Hunlarla bütünlük teşkil 
ederler. 

Göktürklerin, VI. yüzyılın başlarında Altay dağları ve İrtiş nehrinin 
yukarı yörelerinde, Avarlara (Juan Juan) tabi olarak yaşadıklarını görüyoruz. 

546 Tarihinden itibaren egemenliklerini elde eden Göktürkler 
(Tukiüe), Moğalistan, Doğu Türkistan, ili yöreleri, Batı Türkistan ve 
Afganistanın kuzey kesimlerini de içine alan güçlü bir imparatorluk 
kurdular. 

Artık VI. Yüzyıl ortalarından itibaren Göktürk’ler, çağın büyük 
devletleri arasında söz sahibi idiler. 
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Bizans, Pers ve Çin İmparatorlukları ile diplomatik ilişkiler kuruyor, 
elçiler kabül edip elçiler gönderiyorlardı. 

546 yılında başlıyan bağımsızlık ve büyüme hareketinin başında 
Tümen (Bumin) kağan bulunuyordu. Bumin kagan hem devlet başkanı (Şen-
yü), hem de Doğu eyaletlerinin genel valisi idi. Kardeşi İstemi kağan ise, 
Yobgu unvanı ile Batı kısmının genel valisi oldu. 

Bumin’den sonra sıra ile onun oğlu, Bukan (553–572), Bukan’dan 
sonra kardeşi To - Po (572 -581) kağan oldular. 

Yarım yüzyıl içerisinde, Göktürklerin siyasi yönetimi, Mançuryadan 
kırım yarımadasına kadar yayılmıştı. 

Göktürk Devleti, VI. yüzyılın sonlarında Batı ve Doğu olmak üzere 
ikiye bölündü. İstemi oğulları Batı Göktürk (Tu-kiü)’lerin sahibi olarak 
kaldılar. İlk sıralarda bu iki Türk devleti biribiriyle anlaşabildi ve hatta 
Sasani hükümdarı Husrev (Enüşrevan) ile bir saldırmazlık paktı yaparak, 
Orta Asyada güçlerini sürdüren, Hunların diğer bir kolu, Heftalitleri ortadan 
kaldırdılar. Böylece Baktriya, Buhara Semerkant çevreleri Batı Göktürk (Tu-
kiü)’lerin yönetimine girdi. Bu sırada Türklerin güney sınırı, Amur Derya 
(Oxus) nehrine kadar, orta asyanın bütün bu yörelerini ellerinde 
bulunduruyorlardı.  

Hunların sağlam uygarlık temeline dayanan Göktürkler (Batı-Tu-kiü), 
Tamir ve Orhon nehirlerinin kaynağını oluşturan Hangay dağlarının devamı 
ötüken dağına kadar, batıda ise, Altın dağları - Altay dağları yamaçlarında 
kurdukları ve geliştikleri şehirlerde üstün bir uygarlık oluşturmayı başardılar. 

Bu uygarlıkların, kalıntıları XIX. yüzyıldan beri sürdürülen kazılarla, 
her defasında yenileri eklenerek ortaya çıkarılmaktadır. 

Hükümdarlar (kagan) toprağını genişletip birçok oymağı yönetimi 
altına aldıkları zaman, bu topraklardan bir bölümünün başına başka 
kagan’lar tayin ederlerdi. Nitekim Batı Tu-kiü’Ierin hükümdarı Taman 
kagan iki küçük kagan tayin etti ve topraklarının bir kısmını bunların 
arasında bölüştürdü; böylece, bu küçük kaganlardan birinin başkenti. 
Taşkent krallığının kuzeyinde bulunuyordu ve Hun krallıklarını yönetmekle 
görevli idi; diğeri Kuça’nın kuzeyinde idi ve krallığı Yulduz vadisini içine 
alıyordu (MS. 654). 

Devlet işleri bir nevi kurultay ile yönetiliyordu. Değişik ünvanda 
devlet memurlarına rastlıyoruz; bu unvanların gerçek anlamını tam alarak 
ortaya koymak her zaman mümkün değildir. Çin kaynakları, Türklerle 
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yapılan siyasal ve ekonomik ilişkilerden bahsederken birçok unvanlara işaret 
etmektedirler: Se-kin, unvanının kuzey Tu-kiü’lerin kaganı Mu-han ve 
Khottal kralı için kullanıldığını görüyoruz. 

Göktürk (Tu-kiü)’lerde, hükümdarlık, babadan oğula geçtiği gibi, 
hükümdarın kardeşine, amcasına veya ailenin herhangi bir akrabasına da 
geçebilirdi. 

Genellikle aile bireyleri arasında en yetenekli kişi yönetime hak 
kazanırdı. Mesela, Batı Tu-kiü hukümdarı Şehoei kağan ölünce yerine küçük 
kardeşi. Tong Şe-hu (yabqu) kağan geçti daha önce, aynı sülaleden Ni-li 
kağan ölünce yerine oğlu Ta-man kağan iktidara geçmişti. 

Görülüyorki ölen kağan’ın yerine geçen her zaman onun oğlu değildir, 
yönetici ailenin beğenilen bir ferdidir.  

 
Yönetimin Dağılımı (idari taksimat):  

Kagan krallığını on oymak’a ayırmıştı. Her oymağı bir kişi 
yönetiyordu ve bu kişiye (komutanlık simgesi olarak) bir ok teslim 
ediliyordu. Bu on (yönetici kişinin) adı şad idi, bunlara on ok da deniliyordu. 
Bunlar, sol ve sağ (kısım olarak) ikiye ayrılmışlardı; Solda kendisi için beş 
büyük çuo (çur) tanzim edilmiş olan beş tou-lou oymağı vardı ve takmak 
(Soei-che)’in doğusunda yerleşmişlerdi. Sağda, kendisi için beş büyük se-kin 
tanzim edilmiş Nou-se-pi’nin baş oymağı vardı ve tokmak kentinin batısında 
yerleşmişlerdi. Sonraları bir ok bir oymak olarak adlandı ve on aileden her 
birinin adı, bu oymakların adı haline geldi. 

 
Uluslararası Devlet Protokolu: 

Tu-kiu Türkleri uluslararası protokola son derece önem verirlerdi, 
sadece askeri güçlerini değil ekonomik güçlerini de yabancı ülkelere 
tanıtmayı ilke edinmişlerdi. Yabancı ülkelere gönderdikleri elçilerle birlikte, 
ülkelerinde yetiştirdikleri ürünlerden ve imal ettikleri eşyadan örnekler 
gönderirlerdi. Elçilerinin gerektiği gibi karşılanmalarını ve şereflerine 
ziyafetler verilmesini büyük bir itina ile izlerlerdi. Özellikle bu çeşit elçiler, 
büyük bir askeri zafer veya herhangi önemli bir başarı, söz gelimi, verimin 
iyi olması, elde edilen ürünün artması gibi, mutlu bir olaydan sonra 
gönderilirdi. Nitekim Türgeş hükümdarı Su-lu, Çin’in himayesinde bulunan 
dört garnizonu ele geçirdikten sonra, dostluk bağı kurmak için, Çine bir elçi 
gönderdi. Elçi, ülkesinin ürününden hediyeler götürdü. M.S. 730 tarihinde 
Su-lu’nun elçisi Çin başkentine geldiği zaman Seyyah Hiuen-taong, bizzat 
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kendisi Tan-fang sarayına geldi ve elçiye bir ziyafet verdi. Fakat Tu-kiü’Ier 
daha önce Çin sarayına bir elçi göndermişlerdi. Aynı gün hem Türgeş hem 
Tu-kiü elçileri ziyafete geldiler. Böylece bir protokol meselesi ortaya çıktı: 
Tu-kiü’lerin elçisi: ‘Türgeş krallığı küçüktür aslında Tu-kiü’lerin bir 
parçasıdırlar, bu nedenle şeref konuğu olamazlar’ diyordu. Türgeş 
hükümdarı, Su-lu’nun elçisi ise ‘Bugün bu ziyafet benim şerefime 
hazırlandı, benim ikinci sırayı almam yakışmaz’ diyordu. Nihayet. Çang-şu 
temsilcileri ve yüz kadar memur toplanarak bir karar aldılar, bu karara göre 
iki ayrı ziyafet hazırlandı. Bu nedenle doğuda ve batıda birer çadır kuruldu. 
Tu-kiü’lerin elçisi, doğudaki çadırda, (Doğu yönü şeref ifade eder) Türgeş 
(Tu-ki-se) lerin elçisi ise batıdaki çadırda ağırlandılar. Ziyafetten sonra, her 
iki elçi de büyük hediyelerle ülkelerine uğurlandılar.  

 
Göktürklerin (Tu-kiü) Komşu Devletlerle ilişkileri 

Tu-kiüe’lerin en yakın komşuları ve her bakımdan en büyük rakipleri 
Çinlilerdi. Çinlilerin siyaseti Türkler arasında bölücülük çıkartmak, onları 
bölmek ve ondan sonra çökertmekti. 

Bu durumu, Orhon abidesindeki kitabe şu şekilde dile getiriyor: 
‘Çinlilerin kurnazlıkları ve kendilerini iyi göstermeleri yüzünden, küçük 
kardeşlerin yandaşları ile ağabeylerinin yandaşları, birbirleri aleyhinde tuzak 
hazırlamışlar ve kendilerini beylerden yana tutanlar ile kendilerini halktan 
yana tutanlar arasında kavga kızıştırmışlar, Türk milleti devletinin yıkımına 
değin gelmiş’. 

Gerçekten 630 yılında Batı Tu-klüe kaganı Tong Yabgu (T’ong Şe-
hu) amcası tarafından öldürüldü. Artık Tu-kiülerde “Bilgesiz kağanlar, kötü 
kağanlar tahta çıkıyordu”. Çinlilerin kendileri için hazırladıkları tuzağın 
farkında olmadan birbirleriyle uğraşmaya başladılar. Hâlbuki Tong Yabgu 
ölmeden önce, Çine bir elçi göndererek Çin sarayından bir kız istediği 
zaman, Saray kulisinde Türk kağanının isteği şu şekilde değerlendiriliyordu. 
Kao-tsou, çevresini saran bakanlarına: “Batı Tu-kiü’leri, bizden çok 
uzaktadırlar, tehlike anında, kuvvetlerini bizimkilerle birleştirmediler; şimdi 
(saray mensubu bir kızla) evlenmek istiyor. Nasıl bir karar vermek gerekir?” 
(Bakanlarından) Fong tel şu cevabı veriyor. “Şimdi yapılması gereken şey 
öncelikle uzakta olanlarla anlaşmak ve yakındakilerle savaşmaktır. İyi 
düşünülürse kuzeydeki barbarların (Türklerin) cesaretini kırmak için bu 
evlenmeğe evet denmelidir; bir kaç yıl içerisinde, orta (Çin) krallığı 
geliştikten sonra yavaş yavaş yapılması gerekeni düşünürüz” yani sonra da 
bunların hakkından geliriz demek istiyor. 
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Çinlilerin bu evliliğe rıza gösterdiklerini öğrenen Tong Ya’bgu, 
yanında bulunan Çin elçisi Tao-li ile Çin sarayına hediyeler gönderdi. Bu 
hediyeler arasında “bir altın kemer vardı, kemerin üzeri çivi şeklinde on bin 
süsleme ile kaplı idi ve hediyeler arasında beş bin at bulunuyordu”. Bu 
sırada Tong Yabgu zenginliği ve kudreti ile gururlanıyor, halkına iyi 
davranmıyordu. Bu durumu Orhon Yazıtları şu deyimlerle belirtiyor: Beyler 
yeteneksiz, halkla arası açık idi. Karluk’lar baş kaldırdılar, Tong Yabgu’nun 
Çinlilerle olan bu ilişkilerinden hoşlanmayan amcası Hie-li kagan, sürekli 
akınlarla Batı Tu-kiü’leri son derece zayıf düşürdü. Hie-li, elçiler göndererk, 
Tong Yabgu’yu bu evlenmeden Yaz geçirmeğe çalıştı ve “eğer Çin’in Tang 
süIlesine mensup Prensesi karşılamaya giderseniz benim topraklarımdan 
geçmek zorundasınız” diyerek açıkça onu tehdit etmeğe başladı. Nihayet, 
Tong Yabgu amcası tarafından öldürüldü ve amcası Mo-ho-tu heu k’iü-Ii-se-
p’i kağon adı ile onun yerine geçti. 

Artık Çinlilerin isteği olmuştu. Türk kaganlar arasında kanlı iktidar 
mücadelesi sürüp gitti, ta ki Türk devleti on parçaya bölününceye kadar. 

Yukarıda işaret edildiği gibi on oymak halinde bölünen Batı Tu-
kiü’lerinde, beş oymak (se-los), sağ kolu oluşturuyordu. Bunlara, Nu-şe-pi 
adı verildi ve Suy-ab (Soel-se) in batısında, Tokmak’ın kuzeyinde yerleştiler. 
Sol koldoki beş oymak ‘(Çur)’a Tu-ieu adı verildi, bunlar da suy-ab’ın 
doğusu ve Tokmak’ın güneyine yerleştiler. Her oymak, bağlı bulunduğu 
ailenin adı ile çağrıldı. 

Böylece, “Çin İmparatoruna hizmet etmişler, 50 yıl boyunca 
çalışmalarını, güçlerini ona adamışlar” cümleleriyle Orhon yazıtları bu 
karışık ve acıklı günleri dile getiriyor. Çünkü bu sırada Doğu Tu-kiü’lerin 
kaganı A-si-na So-rh, Çin imparatoru T’ai–t song’ın orduları başında 
başkomutandır, oğlu ise aynı imparatorun valisidir. Bu nedenle Orhon 
yozıticın, Türklerin, güçlerini Çin hizmetinde kullandıklarını ve “50 yıl 
boyunca doğu ve batıdaki ülkeleri (Çinliler için) fethettiklerini” büyük bir 
üzüntü ile ifade etmektedir. 

Türklerin yenilgi zamanlarında da Çin saray çevrelerinde önemli 
görevlerde bulundukları, hatta bazı dönemlerde yönetimi elinde bulunduran 
Çin sülalesini oluşturdukları bilinmektedir. Fakat Çin yönetimi altında Türk 
halkının hür ve mutlu, oldukları söylenemez. Orhon Yazıtları bu konuda son 
derece açıktır: “Türk beylerin oğulları Çin halkının kölesi oldu, pak kızları 
Çinlilere hizmetçi oldular” 

Çinliler yönetiminde başkomutan olmak veya vali olmak, özgürlüğü 
yitirme pahasına olursa Türk Milli gururunu okşamadığını aksine rencide 
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ettiğini görüyoruz. “Türk beyleri, Türk unvanlarını bırakmışlar. Çin ileri 
gelenlerinin Çince unvanlarını taşıyarak Çin imparatoruna tabi olmuş, 50 yıl 
boyunca çalışmalarını, güçlerini ona adamışlar”. Bu cümleler, Türklerin, güç 
durumlardaki ruhsal hayatını ortaya koymakta ve özgürlük kavramlarını 
belirlemektedir. 

 
Yabancı ülkelere elçi gönderme: 

Türkler savaşlarda elde ettikleri zaferlerden sonra bu başarılarını diğer 
devletlere bildirmek için elçiler gönderirlerdi. Uygurlar 646 tarihinde Sir-
Tarduş kabilesini yendikten sonra “Çin hükümet sarayına elçiler gönderdiler. 
Bu elçilere sarayın bir salonunda ziyafetler sunuldu”. 

Bazan yabancı devletlere, güçlerini açıkça göstermek için, onların 
elçilerini beraberlerinde savaş alanına kadar götürürlerdi. Mesela Tu-lu 
Kagan, Çin elçilerinden Yuen Hiao-yeou ve beraberindekileri salmadı. 
Onlara: “Tong sülalesi hükümdarı Güneşin Oğlu’nun savaşta güçlü 
olduğunu duydum. Ben, (Sağd kralı) K’aryg-kiu ile savaşa gideceğim, siz 
de, benim, Güneşin Oğlu kadar güçlü olup olmadığımı göreceksiniz”. diyor. 
Netice itibariyle elçileri de yanına alarak, Semarkand’ın güneyinde adı geçen 
kralın ordularını sıkıştırıyor ve yeniyor. 

Türklerin Uluslararası ilişkileri ile ilgili olayları incelediğimizde 
onların vatan ve istiklal kavramları konusunda da yenilginin acısını ifade 
eden bir şiir ‘(MS. 420- 589) 

Yen-Şıh-Şan’ı kaybettik, 
Kadınlarımızın güzelliği artık kalmadı 
Şilien dağlarını bıraktık, 
Hayvanlarımız artık bakılmıyacak 
 
Vatan hasretini anlatan başka bir şiir (M.S. 502 - 556) 
Ata biniyorum kamçı kullanmıyorum, 
Dönüp bir söğüt dalı koparıyorum. 
Ayaklarımı sarkıtıp oturuyorum, uzun fülütümü çalmıyorum, 
Seyahat edenler kederden ölüyorlar, 
 
İçimde bir acı duyuyorum neşelenmiyorum, 
Atınızın kamçısı olmak istiyorum. 
Gelip kolunuza girmek istiyorum, 
Ayaklarımı uzatıp denizin dibinde oturmak istiyorum. 
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Meradaki atlar serbest bırakılmış, 
Atların iplerini bağlamayı unuttum. 
Eğeri omzumda taşıyor, atımı takip edjyorum, 
Bu atlara nasıl binmeli. 
 
Uzaklarda Meng-şin’deki sarı nehri görüyorum, 
Söğütler kederden sallanıyorlar 
Ben esir bir ailenin çocuğuyum, 
Hanların (Çinlilerin) türküsünü anlamıyorum. 
 
Kuvvetli bir delikanlının süratli koşan atlara ihtiyacı var,  
Süratli koşan atların bir delikanlıya ihtiyaçları var. 
Sararmış kırların altına giriyorum (ölüyorum) 

Bu şiirler eski Türklerde vatan ve bağımsızlık kavramının geliştiğini 
göstermesi bakımından anlamlıdır. Aynı düşünce tarzını Orhon Yazıtlarında 
da görmekteyiz.  

Orhon Yazıtlarında ‘Amcam hakan (tahta) oturarak Türk milletini 
yüce etti, doğrulttu. Fakiri zengin kıldı, azı çok eyledi’ diye söz ettiği fakiri 
zengin, azı çok olan ulus, İlk Türk adını alan ve Orta Asyada bilim ve sanat 
çığırı açan, daha sonra Uygur Türkleri adı ile tarih sahnesine çıkacak olan 
Gök (Kök) Türklerdir. 

 
UYGURLARDA EĞİTİM 

Uygurlar hakkında, en eski bilgileri elde etmek için, Uygurlarla aynı 
dönemde yaşıyan Çin hanedanlıkları hakkında, Çin Vaka yazarlarının 
bıraktıkları kayıtlara başvurmak gerekir. 

Uygur Türk topluluğunun tarihte almış oldukları adlar ve bunların 
dayandığı kaynaklar yukarıda belirtilmişti. 

Bazı Çin hanedanlık sülalelerinin Türkler tarafından kurulduğunu 
biliyoruz; bunlardan biri Wei sülalesidir. M.S. 386 – 534 tarihleri arasında 
Çin yönetimini elinde tutan Wei’Ier Topa ailesi tarafından kurulmuştur 
Topa’lar ise Türktür. Uygur dilinde ‘ta’ toprak, ‘Pa’ hükümdar demektir. 
Topa, toprağa hâkim olan, hükmeden, kısaca kral demektir. Topalar ise 
Tonguz sülalesine mensupturlar, bir yüzyıla yakın zaman içinde, Şan-si’nin 
doğusunda, Sang-kan ırmağı kenarında kurulmuş olan Tai kenti dolaylarında 
yaşadılar. 494 yılında ‘hükümet başkentini Lo-Yang (Honanfu) ya 
naklettiler. Burada Çin uygarlığını kurdular ve aile adları, ilkel anlamına 
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gelen, ‘Yüen’ oldu. Topa toprakla ilgili bulunduğu, toprak ise ilkel bir 
unsurdur, bu nedenle kendilerini böyle adlandırmaktadırlar. 

Uygurlar, Hun (Hiong-nou) soyundan gelmektedirler. Dokuz uygur ve 
on uygur olmak üzere dokuzlu ve onlu oymaklar halinde yaşadıkları 
yukarıda belirtilmişti. Dokuz oymağa sonradan Karlık (Ko-lo-lu) ve Basmai 
oymakları da katılınca onbir oymak Ötüken dağlarında güçlü bir birlik 
oluşturdular. Sonradan Tu-kiü (Kök Türk) devletinin yerine geçip Belasagun 
(Tokmak) ta Satuk Buğra Han’ın Karahanlılar devletini kuracak olan oymak 
Karluklardır. 

Wei kaynaklarında, Uygurlar, Çele (Tölös) oymakları diye 
adlandırılıyor. Kök Türklere komşu olduklarından, aralarında savaş eksik 
olmazdı. M.S. 600 yıllarında Kök Türkler, Orta Asya’da güçlü bir devlet 
kurunca Ugurlar onların yönetimine girdi. 

Uygurların 100.000 nüfusu vardı, bu nüfusun yarısı seçkin askerdi, su 
ve otlak aramak için sık sık yer değiştiriyorlardı. Genellikle göçler yılda iki 
defa yapılırdı, diğer Türk toplumları gibi kışlak ve yaylak olmak üzere Iki 
şehir kurulurdu, biri kış mevsimini, geçirmek içindi. 

 
Uygurlarda Yönetim 

Diğer Türk oymaklarında olduğu gibi devletin başında kağan 
bulunurdu. Kağan, oymak içerisinde en akıllı ve bilge olan kişidir. Kağan, 
erdemlidir, adildir. Kağan olmak için, ilke olarak, yönetici aileden en akıllı, 
bilge ve erdemli olan kişi kağan seçilir, bu kişi eski kağan’ın oğlu 
olabileceği, gibi kardeşi, amcası, dayısı, hatta bazı durumlarda annesi, karısı 
veya kızı da kağan olabilir. 

Tegin Segin ölünce onun yerine oğlu Pusa geçti. “Oymağın adamları 
Pusa’nın bilge olduğuna hükmettiler ve iktidarı ona verdiler (M.S. 611). 
Pusa, bilgili, yetenekli bir devlet adamı idi. Askerlerinin eğitim ve 
öğretimine büyük önem veriyordu”. Durmaksızın savaş oyunları, ok atmak 
ata binme ve avcılık gibi askeri eğitimle meşgul oluyordu. Devletin iç 
yönetiminde ve yargı organlarının işlemesinde annesi U-la-Hoen hatunu 
kendisine adalet müşaviri seçmişti. Annesi, şikayetleri dinliyor ve adaleti 
uyguluyordu. 

Uygurların hükümdarı Tumitu zamanında (646) devlet her yönden 
parlak dönemini yaşıyordu. Tumitu, Çinlilerle eşit şartlar altında ticari 
antlaşma yaptılar ve karşılıklı elçi alış verişinde bulunmak üzere karar 
aldılar. Uygur-Çin sınırında gümrük kapıları açıldı, bu kapıların sayısı 68 idi. 
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Bu kapılara atlarla, gıda maddeleri getirildi. Satılan eşya üzerinden gümrük 
alınması bir düzene bağlandı. Gümrük hakkı özellikle Samur kürkü 
üzerinden alınıyordu. 

Tumitu, ülkenin askeri ve sivil örgütüne önem verdi. Tu-kiu (Kök 
Türkler) örnek alınarak, yönetime düzen verildi. Bu sebeple 
başkomutanlıklar oluşturuldu; bunlar bir çeşit bakanlıklardı. Altı bakan dış 
ilişkilerle ilgileniyor, üç bakan da iç ilişkileri düzenliyordu. Taşra valileri, 
taşra işleri ile meşgul olan bakan’ın unvanını Çin kaynakları, ‘tu-tu’ 
savunma işlerinden sorumlu olan bakan’ınkini ‘Çiam-kiün’, süvari birlikle-
rini yöneten boşkomutanın unvanını ise ‘Se-ma’ olarak kaydetmektedirler  

Tumitu, bütün devlet kademelerinde hiyerarşik yönteme dayanan 
teşkilatlar oluşturdu. Ülkenin tümü, iki büyük idari bölüme ayrıldı, her 
birinin başında bulunan kağan’a Şad deniliyordu; bunlar sağ ve sol şad’lardı. 
Sol Şad, Doğu tarafında, sağ Şad ise batı tarafından bulunuyordu. Şad’lar, 
oymakların yönetimini aralarında paylaşıyorlardı. Ülkede adil ve güçlü bir 
hükümet yönetimi gerçekleştirildi. Çinliler, Uygur hükümdarına (Vabgu) 
‘Adalete saygılı kağan’ unvanını vermişlerdi. Kağan ise, ‘Kutlu bilge 
KulKağan’ unvanı ile kendisini takdim ediyordu. 

 
Türk Kültür Ve Uygarlığı Konusunda Yabancıların Görüşü 

Bilindiği gibi, Türk tarihi konularını araştıran yabancı bilim adamları 
arasında önyargıları aşan, tarihi gerçeklere gözlerini kapamayan kişiler, az 
olmakla beraber vardır. Bu yabancı bilim adamlarının, Türk kültür ve 
uygarlık değerleri konusundaki düşüncelerine burada yer vermemiz faydalı 
olur kanaatindeyiz. 

Ancak kabul etmemiz gereken bir hususu Strzvgovşki’nin ifadesiyle 
belirtelim: “Daima tekrara mecburum ki Türkler bu konuyu ciddi olarak 
tetkik etmezlerse, sanatlarının çok eski bir geçmişe malik olduğunu ortaya 
koyacak tedkikatın (incelemenin) hümanistler tarafından yapıImasını 
beklememelidirler. Çünkü bunlar, Ege medeniyetine benzemiyen her sanatı 
bar’bar addetmek gibi yanlış bir nazariyeye maliktirler. Birçok sanat 
eserleriyle dolu olan Altay- sahaları bunlarca sanattan mahrum addedil-
mektedir”. 

Strzygovski’nin ciddi olarak Türkler tarafından ele alınmasını istediği 
konu,Türklerin çok eski zamanlarda yaşayıp zengin uygarlık izleri bıraktık-
ları alanlarda, bizzat kendilerinin bilimsel araştırmalar sürdürmeleridir. 
Büyük bir üzüntü ile kaydedelim ki, Türklerin ‘savaşçı çoban oldukları, ne 
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sanat, ne de sanatkarı olduğunu ileri sürenler nasıl yabancılarsa, arkeolojik 
ve yorulmak bilmiyen bilimsel araştırmalarla eski Türk değerlerini gün 
ışığına çıkarmaya çaba sarfedenler de yine yabancılar olmuştur. Bu gibi 
araştırmalar konusunda, Türk katkısı yok denecek kadar azdır. Yabancıların 
bu konulara yönelmeleri ise, birkaç yüzyılı aşmıştır. Bu birkaç yüzyılın 
ortaya çıkardığı ürünleri değerlendirmek, oluşturduğu yanlış yargıları 
düzeltmek ve Strzygoveki’nin deyimiyle hakikatı ortaya koymak asırlarca 
çalışmaya ve araştırmaya mütevakkiftır (bağlıdır). 

Her türlü uygarlığı Akdeniz çevresinde gören Avrupa hümanistlerini 
bir yana bırakırsak, çok eski bir uygarlığa sahip olan Çin ile Sümer-Türk 
uygarlıklarını karşılaştıran H. d’ARDENNE TIZAK şöyle demektedir: 

“Çin uygarlığının en eski bir uygarlık olduğu düşüncesi yanlıştır. 
Miladdan 4000 yıl kadar önce Mezopotamya’da Sümer uygarlığı devam 
ettiği sıralarda Çin, ilkel bir halde yaşayan insanlarla meskün idi. Kuzeybatı 
yönünden sürekli dalgalar halinde gelen yabancı bir kavim (ki bunların 
Türkler olduğu bugün biliniyor) oralara yerleşmişler ve bir kısmı Çin-
Hindine doğru çekilen yerlilerin Çin de kalanlarına tarım yapma ve hayvan 
besleme yöntemlerini öğreterek onları eğitmişlerdir. Bu suretle Çinillerle 
karışan ve onlarla evlenen bir kısım Türkler Çinlileşerek yeni bir millet 
vücuda getirmişlerdir. İşte M.Ö. Çin uygarlık ve sanatı böyle başlamıştır”. 

Çin bir millet halinde oluştuktan sonra, süregelen Türk akınlarına 
karşı kapılarını kapamış ve onlarla mücadeleye girişmiştir. Çinlileri Türkler 
arasında yüzyıllarca süren savaş ve ilişkiler nedeniyle her iki toplumun sanat 
ve kültüründe alış-veriş olmuştur. Bu sebeple Türk kültür ve uygarlığı 
alanında araştırma yaparken çok geniş bir açıdan yaklaşım mecburiyeti 
ortaya çıkmaktadır. Bu hususun gözden kaçırılmaması gerekir. 
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KEMALİST KÜLTÜR DEVRİMİ 
 

Pertev Naili BORATAV∗ 

 
Özü, gelenekçiliğe karşı olan Kemalist reformlar, yeni kuşaklarla, 

onların geçmişleri arasında tam bir kopukluk yarattıkları için çoğu zaman 
eleştiriye uğramışlardır. Oysa Kemalizm'in kültürel programı, insan 
bilimlerine, tarih, filoloji, etnoloji, bilimlerine o güne dek tanımadıkları bir 
atılım kazandırmıştır. Mustafa Kemal, sağlığında, iki büyük bilimsel 
araştırma kurumu kurmuştur. Bunlar: Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil 
Kurumudur. Atatürk, ölümünde, bu kurumlara, kişisel servetinin hemen 
hemen tümünü bağışlamıştır. Antropoloji ve etnoloji bilimlerinin ilk kez yer 
aldığı ve sonradan Türkiye'nin ikinci üniversitesi olan Edebiyat Fakültesinin 
kurucusu da Atatürk'tür. Kemalist ideoloji, sanayileşmiş çağdaş batı 
uygarlığı ile tam bir bütünleşmeyi öngörmekteydi. Bu ise, yaşanılan günde 
var olan ve her türlü sosyal yapı değişikliğini köslemekte direnen bir 
geçmişle bağlantının kapmasını gerektiriyordu. Diğer yönden, bu ideoloji 
yepyeni kültür temellerinden yola çıkarak girişilecek bir yenileme hareketini 
de içeriyordu.  

 
Uzun Vadeli Bir Tasarı: 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından oluşturulup gerçekleştirilen ve 
‘Kemalist Devrimler’ adı verilen bu siyasal ve kültürel reformlar uzun vadeli 
geniş bir devrimci panoramanın ilk denemelerini meydana getiriyordu. Bu 
reformlar, daha derin sosyo-ekonomik değişmelerin yapılabilmesi yolunu 
açmışlardır. Bu durumda elde edilen ilk sonuçların yalnızca psikolojik 
sonuçlar olması doğaldı. Ancak bunlar, büyük halk kitlelerinin, geleceğe 
umut ve güvenle bakabilmelerini sağlayacak yeni görüş açıları 
oluşturmuşlardır. Yalnızca bir örnek vermek için, alfabe reformundan söz 

                                                           
∗ SBF Emekli öğretim üyesi 
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edelim: Bu reform sayesinde, okur-yazar olmayan genç köylüler, askerlik 
görevleri sırasında açılan kurslardan geçerek, köylerine okur-yazar olarak 
dönebilmişlerdir. Böylece, yeni alfabe herkesin harcı olan bir kültür aracı 
olmuştur. Ancak, kırk beş bin okulsuz köye -en azından- kırk beş bin 
öğretmen yetiştirebilmeye gelince, bu noktaya varabilmek için alınacak ve 
zorlu bir yol vardı. Yine de temel eğitimin ilkelerini kavramış olan onbaşı ve 
çavuşlar, ilk eğitmenler olmuşlar ve alfabe kampanyasının gerçek 
öncülüğünü yapmışlardır. Bunların öğrencileri, kısa bir süre sonra kurulan 
‘Köy Eğitim Enstitüleri’ ni doldurmuşlar ve bu enstitünün saflarından 
Makal, Baykurt vb. çizgisinden ilk ‘köylü yazalar’ çıkmıştır. 

Atılan ilk adımlar her zaman tehlikelerle doludur. Binlerce yılın 
alışkanlıklarını altüst edecek olan böylesine geniş ve cesur bir deneme 
çerçevesinde, devrim hakkında yanlış bilgi sahibi olan ve iyi yetiştirilmemiş 
bazı mahalli yetkililerin, ilkeleri yanlış yorumlamalarından ya da aşırı 
devrimci heveslere kapılmalarından doğan bazı sakıncalı ve umut kırıcı 
sonuçların alınması beklenmeliydi. Anadolu köy ve kasabalarında yaptığım 
soruşturmalarda, bilgilerine başvurduğum kişiler, 1928 alfabe reformunu 
izleyen aylarda, ellerinde Arap harfleriyle eski yazmalar bulunan bazı 
vatandaşların, bunları, arama ve ceza görme korkusuyla yaktıklarını 
söylediler. Çok sonraları, 1939'da, Milli Eğitim Meclisinin komisyon 
toplantılarından birinde, ünlü bir gazetecinin, çocuklar için masal 
kitaplarının metinlerinin yeniden gözden geçirilmesini önerdiğini gördüm. 
Bu kimse, bu tür kitaplardaki sempatik çizgilerle tanımlanmış padişah, prens 
ve prenseslerin, genç kuşaklarda, eski rejimin özlemini uyandırabileceğini 
söylüyordu. 

Meslekten asker olan Atatürk'ün, kendini; bir politikacı kişiliği 
çizmesi gerekiyordu Mustafa Kemal, üniformalarından her tedirginlik 
duyduğunda, siyasal işlevini görmek için general giysilerinden sıyrılmasını 
bilmiştir. Atatürk eylem adamıydı; kuramcı değil. Ancak, olayların 
gösterdiği gelişme ona bir bakıma yapısına aykırı olan bir devrimci ideoloji 
yaratma görevini yüklemiştir. Kemalist devrimlerde teori eyleme ön ayak 
olmamış, eylemi izlemiştir. Reformlar, önceden oluşturulup açıklanan bir 
programa göre değil de, neredeyse ard arda tasarlanmış ve uygulamaya 
konmuştur. Atatürk'ün yakın arkadaşlarının anılarından, biyoğraflarının 
yazılarından, Mustafa Kemal'in, ta sarılarını meclis tartışmalarına 
sunmazdan önce, düşüncelerini nasıl kısıtlı bir çevre içinde ortaya attığına 
değinen birçok çarpıcı ayrıntılara rastlanır. Bazen sert bir hava içinde geçen 
bu tartışmalar, bir bakıma, devrimci eğitim dersleri yerine geçmiştir. 
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Atatürk'ün öğretisinde yetişen aydınların yapıtları olan Kemalist ideolojinin 
ilk sentezleri 1930'lardan sonra yayımlanmaya başlamıştır. 

Cumhuriyetin ilanından hemen önce, gerek Mustafa Kemal'in 
başkanlık ettiği ve Kurtuluş Savaşını yönetmiş olan T.B.M.M. de gerek 
çatışmanın dışında kalmış olan İstanbul'daki aydınlar sınıfında, iki düşünce 
akımı temsil ediliyordu. Bunlardan birincisi, tutucu bir akımdı. Tek amaç 
olarak, bağımsızlığın yeniden kazanılmasını saptamıştı. Bu sonuçla yetiniyor 
ve tüm devlet yapısının, ikili bir nitelik taşıyan kuruluşlarıyla, olduğu gibi 
kalmasını istiyordu. Şöyle ki: Cumhuriyet İdaresinin yanında Halifelik, 
modern okulların ve sivil mahkemelerin yanı sıra dini eğitim ve yasalar 
yürürlükte olacaktı. ‘Türkçülük’ adı verilen ikinci akım ise sosyolog Ziya 
Gökalp ekolünde yetişmiş ilerici aydınlardan meydana gelmişti. Yeniden 
gözden geçirilmesine ve Birinci Dünya Savaşı’ nın ilk yıllarının ütopik Pan-
türkizm'inin yayılma politikasının ereklerinden sıyrılmış bir ulusalcılığın 
boyutlarına indirgenmiş olmasına rağmen, bu akım da, devrimci bir 
radikalizme karşı çıkıyordu. Evrimci bir akım olan ‘Türkçülük’ (İslam'dan 
çok Türk, ya da Türkleşmiş) geleneksel kuruluşlarla, çağdaş teknik ve 
bilimler arasında bir uzlaşma kurmakla yetiniyordu. Bir imparatorluğun 
yıkıntıları üzerinde kurulacak yeni Türkiye gibi bir gerçek karşısında, bu İki 
ideolojinin çağ dışı olduğunu görüp, bunlara karşı çıkma cesaretini bulma 
onuru Mustafa Kemal'e aittir. 

 
Büyük Etnik Farklılıklar: 

Kemalist ideoloji, Türk milletinin, etnik yapısına, din ve dil yapısına 
dayanan, yepyeni bir tanımını yapmak istemiştir. 

1922'de, Türkiye'nin, şimdiki yüzölçümünün pek az altında olan bir 
yüzölçümüne karşılık yüzde 85'i köyde yaşayan 10 milyonluk bir nüfus 
vardı. Bugün nüfus otuz beş milyona yaklaşmıştır. Köy nüfusunun 
düşmesine karşı, şehir nüfusu, büyük oranda artış göstermiştir. Kısmen, 
büyük farklılıklar gösteren fizik ve insan coğrafyası koşullarına olduğu 
kadar, daha karmaşık etkenlere de bağlı olarak, ülkedeki kültürel ve yaşama 
biçimleri arasında büyük farklılıklar görülrnektedir. 

Bu durum, herşeyden önce, şöylece özetleyebileceğimiz etnik 
farklılıklardan doğmaktadır: 

1. 11. yüzyıldan bu yana Küçük Asyanın fethine girişmiş olan 
Müslüman Oğuz Türkleri. Bunların, az çok Çin kültürünü ve daha yüksek 
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oranda İran kültürünün etkisini taşıyan Orta Asya geleneklerini taşımak gibi 
bir katkıları olmuştur. 

2. Çeşitli etnik kökenlerden gelen Hıristiyan halkları (Hıristiyanlaşmış 
Türk toplumları olmuştur). Bunların oldukça büyük bir kısmı, tarih boyunca 
din ve kültür özerkliklerini sürdürebilmişlerdir. Bunların arasında, özümle-
nenler bile, eski kültür temellerinin büyük bir kesimini koruyabilmişlerdir. 

3. İmparatorluğun dış çemberi üzerindeki bölgelerde uğranan toprak 
kayıpları nedeniyle (Türk olan ya da olmayan)Müslüman halklar, toplu halde 
göç etmişlerdir. Bunlar: Balkanlardan gelen Türkler Arnavutlar, Boşnaklar, 
Kırımlı ve Dobrucalı Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler ve diğer etnik gruplar ile 
Türk kökenli halklardır. (Kafkasya'dan Karaçaylılar, Kumuklar vb. Kafkasya 
ve İran'dan Azerbaycanlılar). 

4. Nihayet, Türkiye topraklarında dillerini ve geleneklerini günümüze 
dek sürdürmüş yerli Müslüman azınlıklar da bulunmaktadır. Bunlar: 'Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki Lazlar, doğu bölgelerindeki Kürtler ve güney doğu 
bölgelerindeki Sa-miler'dir. (Keldaniler, Alevi ve Sünni Araplar.) 

Diğer yönden, çoğunlukta olan Müslüman kitlesinin de ideolojik 
yönden bağdaşık bir bütün meydana getirmediği de unutulmamalıdır. 
Müslüman nüfusunun en az dörtte biri Alevi mezhebindendir. Bu mezhep ve 
-1925'ten bu yana- yasaklanan çok sayıdaki dini tarikat, çok farklı kökenli 
gelenekleri birleştirici bir öz taşıyordu. Bununla birlikte, Türkiye'nin 
bugünkü toprakları üzerinde yüzyıllarca sürdürülmüş olan siyasal birlik, 
ırkların karışmasına yol açmıştır, etnik farklılıklar ve dil, din farklılıkları 
gösteren toplumlar arasındaki sürekli kültür alış verişini kolaylaştırmıştır. 

 
Bütünleştirici Bir İdeoloji: 

İnsan unsurunun böylesine karmaşık olduğu bir toplumda ulusal birlik 
duygusunun ayakta kalabilmesi için, Kemalizm'in bütünleştirici bir ideoloji 
olması gerekiyordu. Halifeliğin kaldırılması ve devlet kurumlarında laikliğin 
kabul edilmesiyle, islamlıkla diğer dinler arasında olduğu gibi, çeşitli İslam 
mezhepleri arasında her türlü ayırımın gözetilmesine set çekilmiş oluyordu. 
Kurtarıcı ve devrimci görevinin ilk başlarında Mustafa Kemal'e ilk 
katılanların alevi topluluklar oldukları görülmektedir. Kadın özgürlüğünün 
tanınması da kurumların laikleşmesinin doğal bir sonucudur. Bu, her şeyden 
önce kadının dinsel kökeni yasakların baskısından kurtulması demekti. 
Böylece, o güne dek yalnızca erkeklere özgü olan çeşitli çalışma alanlarında, 
ülkenin iş gücü artmıştır. 
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Kültür alanına gelince, Kemalist ulusalcılığın burada da uzlaştırıcı ve 
birleştirici ilkeler benimsediği görülüyor. Bu ulusalcılık yaratılan tüm maddi 
ve manevi değerleri, oluştukları etnik ortamlar arasında ayırım gözetmeksi-
zin benimsemiştir. Aynı şekilde, bugün, yeni Türkiye'nin üzerinde kurulmuş 
olduğu Anadolu topraklarının geçmişteki kültür mirasına da sahip 
çıkmaktadır. 

Osmanlı devri tarihçileri, İslam tarihi üzerinde (Âdem’e dayanan) 
uzun bir giriş yaptıktan sonra, ‘Milli Tarihi’ Osman Bey'in kurduğu 
hanedandan başlatırlardı. Türkçü ulusalcılık ise bu tarihi ‘Orta Asya'daki 
atalarımıza’ dayandırıyordu. Bu tarih, Türklerin 1071'de Anadolu'ya 
girişlerinden başlıyor ve Anadolu'nun geçmişindeki Hıristiyan ve çok tanrılı 
dinler dönemlerine ilişkin herşey bunun dışında bırakılıyordu. Oysa 
Kemalist ulusalcılık için Türk halkının tarihi (yarattıklarının ve kültürel 
değerlerinin tarihi, baştaki hanedanların tarihi değil) ‘Uzak Asya'dan’ gelen 
atalarının tarihiyle, ‘diğer atalarının’ tarihini ve binlerce yıl öncesinde 
olduğu gibi bugün de, sürdükleri Anadolu toprağının üzerinde gelişmiş 
uygarlıkların ve halkların (hanedanların değil) tarihini kapsamaktadır. 
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SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME KAVRAMI ve 
KEMALİZM 

 

Prof. Dr.Nermin ERDENTUĞ∗ 

 

ATATÜRK İLKELERİNİ ÇAĞDAŞLAŞMA, KALKINMA VE KÜLTÜR 
BİRLİĞİ KAVRAMINDAN SOYUTLAYAMAYIZ 

 
En büyük amacı ve arzusu ulusunun çağdaş medeniyet seviyesine 

ulaşması olan Büyük Atatürk'ü anlamak ve anlatmak için onun koyduğu ve 
korunmasını istediği "Atatürk İlkeleri"ni Sosyo-kültürel antropoloji bilimi 
ışığında tanımak gerekmektedir. Bunun da Türk bilim adamlarına düşen 
kutsal bir görev olduğuna şüphe yoktur. 

Atatürk'ün ortaya koyduğu ilkeleri sosyal bilimler açısından incelemiş 
Türk ve yabancı bilim adamlarının sayıları az olmamakla beraber, onu bir 
siyaset, bir devlet adamı, büyük bir asker ve dahi olarak incelemiş olan Türk 
ve yabancı bilim adanılan oldukça fazladır. Ama yine de bu ilkelerin kültür 
açısından tam bir değerlendirilmesi yapılmamıştır. Dolayısıyla, ihmal edilen 
bir bakış açısından doğan açığın giderilmesi sözkonusu olmaktadır.  

Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda, Türk toplumunun kalkınması ve 
çağdaşlaşması için takip edilecek sağlam ilmi temel "Atatürk İlkeleri"nde 
bulunmaktadır. Bu ilkeler, bütünü ile gelişen ve kalkınan Türkiye için 
yapılması gereken, bu yönü ile kültür bilimine, yani sosyo-kültürel 
antropolojiye dayalı "bilim ilkeleri"dir. Diğer bir deyişle, "Atatürk ilkeleri"ni 
çağdaşlaşma, gelişme yolundaki değişim, kalkınma ve kültür birliği gibi ilmi 
kavramlardan soyutlayarak anlayamayız ve anlatamayız. Bu ilkelerde, Türk 
toplumunun temel kimliğini kaybetmeksizin, zamanın gerçek ve gereklerine 
göre "gelişme yolunda değişmeyi" öngören inkılâpçı bir anlayış gömülüdür. 
Bu sebeple, Kemalizm'in özü olan söz konusu ilkelerin basında 
                                                           
∗ Eğitim Bilimleri Fakültesi Emekli öğretim üyesi 
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"inkılâpçılık" ilkesi gelir. Bu anlayışın temelinde ise Türk toplumunun 
sosyal ve kültürel yapısına uygun, olumlu her türlü yeniliğe açıklık 
görüşünün yattığı da ilmi bir gerçektir. Ancak, gelişme yolunda bir değişme, 
Türk toplumunun "Türklük kimliği"ne, diğer bir deyişle, Türk'ü Türk 
yaparak onu bir Japon'dan, Çinli'den İtalyan' dan v.b. ayıran ulusal kimliğin 
(temel Türk kimliği karakterleri, tutum ve değerleri) yapısına uygun 
olmalıdır. Büyük Ata'mız "Ne mutlu Türk'üm diyene" veciz sözü ile de, yeni 
gereklerin bir sonucu olarak Türk toplumunun edineceği yeni davranışları 
destekleyici inkılâpçılık ilkesinin dayanması gerektiği temel unsuru 
göstererek bu noktayı en güzel ve açık bir biçimde vurgulamıştır. 

Türk kimliğinin değişme ile birlikte devamı ve korunması ana fikrini 
bir diğer Atatürk ilkesi de desteklemektedir. Bu ilke "milliyetçilik" kavramı 
olup temelinde "kültür birliği" kavramı yatmaktadır. Çünkü bir topluma 
kendine has kültürel kimliğini kazandıran ve o toplumun bir millete 
dönüşmesine yol açan şey, o toplumun ortaklaşa paylaştığı değerler ve 
tutumlardır. 

Sosyo-kültürel antropolojik açıdan Atatürk'ün inkılâpçılık ilkeleri, 
değişme sürecinde "çağdaşlaşma"yı da içine almaktadır. Bununla birlikte, 
çağdaşlaşmayı "gelişme" ile eş anlamda alan antropologlara göre "gelişme" 
giderek "toplum kalkınması" kavramı ile eş anlam kazanmıştır. Bu aslında 
sadece antropolojik bir süreçtir. Çünkü adı ne olursa olsun ilerleme 
yolundaki değişme süreci asla zahmetsiz, sıkıntısız oluşmaz; üstelik oldukça 
da ağır toplumsal paha söz konusudur. Gelenekçi Türk kültürünü, çağdaş bir 
kültürtürüne dönüştürmeyi amaç edinmekle büyük Ata kültüre ilişkin ana 
ilke veya gerçekleri, bunların bilim kitaplarına yazılmasından otuz beş- kırk 
yıl evvelinden sezebilmiştir. Bu ileri görüşlülüğü ile Atatürk, ünlü uygulayıcı 
yeteneği yanı sıra büyük bir düşünür olduğunu da orlaya koymaktadır.  

Böylece tıpkı bir kültür bilimci (antropolog) gibi, bütün toplumlarda 
görüldüğü üzere, Türk toplumunda bugün için geçerli olan kültür 
unsurlarının yarın için yeterli olmayabileceğini ve yeni yeni durumlar 
karşısında daima eski kültür unsurlarının terk edilip, Türk toplumu için daha 
yeterli olanların kabul edilmesi ilmî gereğini görmüştür. Burada, Atatürk 
ilkelerinden "inkılapçılık"ın temelinde kültür ve kültür değişmesi süreci 
gerçeklerinin yattığı açıktır. İşte bundan dolayıdır ki, Atamız, o zaman 
yetersiz kalan geleneksel unsurların büyük bir kısmının terk edilmesinde 
ısrar etmiştir. 

Atatürk'ün yukarıda açıklandığı anlamdaki "inkılâpçılık" ilkesinin 
temelinde diğer bir kültür ilkesi daha vardır; bu da, değişme süreci süresince 
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yeni kabul edilen kültür unsurlarının alıcı toplumun eski kültür unsurlarıyla 
uyuşması ilkesidir. Büyük Atatürk bu ilmi gerçeği de bir kültür bilimcisi 
gibi, otuz-kırk yıl öncesinden görmüş ve bütün faaliyetlerinde dikkate 
almıştır. Atatürk'ten çok önce, Osmanlı İmparatorluğumda teknik, idari ve 
eğitim alanlarında denenmiş olan batı kültür elemanlarının tutunamamış 
olmasının temel sebeplerinden biri bu "uyuşmazlık"tı. Dolayısıyla Atatürk 
çağdaş toplumlardan alınacak kültür unsurlarını mevcut Türk kültür yapısı 
ile uzlaştırmayı sağlayacak kültüre dayalı bir başka ilkeyi, "laiklik" ilkesini 
getirmiştir. Burada, "laiklik" ilkesinin bir kültür bilimi ilkesi olarak da 
değişme ve gelişmedeki fonksiyonu açıktır. Aksi halde, çağdaşlaşma 
çabalarımızda "laiklik"in önemli rolünün küçümsenmesi durumunda, kültür 
değerleri çatışması olgusu önlenemez hale gelecektir. Ayrıca, Atatürk'ün 
getirdiği "halkçılık" ilkesi de esas olarak çağdaşlaşma sürecini tamamlayan 
önemli bir unsur olarak görülmektedir. Bu görüşü Atatürk'ün kendisi de 
çağdaşlaşmada milletin gelenek ve eğilimlerinin de dikkate alınması 
gerektiğini belirterek vurgulamaktadır.  

Sonuç olarak, kültür bilimi, sosyo-kültürel değişim, diğer bir deyişle, 
kalkınma sürecinin Atatürk ilkeleriyle büyük oranda birbirlerinden 
soyutlanamayacağını ortaya koymaktadır. Bu açıdan, sosyo-kültürel 
antropologlar tarafından bu ilkeler, artık "ilmi ilkeler" olarak tanınmalı ve 
tanıtılmalıdır. Bundan başka Atatürk'ün bir siyasetçi, bir devlet adamı ve 
büyük bir asker olarak çok bilinen yönleri yanısıra onun kültür bilimci gibi 
sosyo-kültürel olguları kavrayabilmekteki olağanüstü kabiliyeti, yani büyük 
bir düşünür ve şuurlu bir uygulayıcı özelliklerini açıklayan yazılara da 
eğitimin her düzeyindeki kitaplarında yer verilmelidir. 
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TARİH VE KÜLTÜR 
 

Prof. Dr. Yaşar YÜCEL* 
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ∗∗ 

 

1.Tanımlar ve ilişkiler: 

Tarih ve kültür arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için, herşeyden 
önce bu iki kavramdan ne anlaşıldığının açıklanması gerekmektedir. 

Kültür hakkında yapılan muhtelif tanımlarda kültürü bir milletin 
duygu, düşünce, davranış kalıplarını, belirli dönemlerde bilgi, sanat ve beceri 
birikimlerini, kendi varlığı hakkındaki tarih bilincini ve milletin 
belirginleşen objektif sosyal yapısına sahip olan sistemler bütünü, din, ahlak, 
dil, sanat ve edebiyat ile ekonomik ve teknolojik kurumların biçim ve 
içeriklerini kapsayan tarzları. Şeklinde algılanması gerektiği vurgulanmıştır. 

Tarih ve kültür ilişkisini belirlemek itin kültürün bu tanımını hareket 
noktası olarak kabul edebiliriz. 

Tarihin manasına gelince, Arapça kökenli bir kelime olan tarihin 
sözlük manası, "bir nesnenin zamanını belirlemek" demektir. Çeşitli 
şekilleriyle Batı dillerinde kullanılan Latince kökenli "historia" ise, 
"hatırlanmaya değer olayların hikâyesi" anlamına gelmektedir. 

Sosyal ilimlerde kullanılan bir deyim olarak ele alındığı zaman tarih 
kavramı, bugün iki olguyu ifade etmektedir: 

1. Bir toplumun, bir sosyal grubun, bir milletin veya bütün insanlığın 
zaman içinde yaşadığı gerçeklik, 

2. Bir toplum veya bütün insanlık tarafından yaşanan bu gerçeklik 
üzerinde yapılan ilmi araştırma ve bu araştırmalar sonucunda ortaya konulan 
bilgiler bütünlüğü. 
                                                           
*   DTCF emekli öğretim üyesi 
∗∗ Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi 
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Şimdi, tarihin bu iki anlamının ayrı ayrı kültürle mukayesesini 
yapmak için, yukarıda zikredilen kültür tanımının unsurlarını maddeler 
halinde sıralayacak olursak karşımıza şöyle bir manzara çıkar: 

Kültür, 

1. Bir milletin duygu, düşünce, davranış kalıpları, 
2. Belirli dönemlerde bilgi, sanat ve beceri birikimleri, 
3. Kendi varlığı hakkındaki tarih bilinci, 
4. Milletin belirginleşen objektif sosyal yapısı, 
5. Bu yapıyı oluşturan, 
 a. din, 
 b. ahlak, 
 c. hukuk, 
 d. dil, 
 e. sanat, 
 f. edebiyat, 
 g. ekonomi, 
 h. teknoloji gibi sistemler bütünlüğü, 
6. Bütün bu sistemlerin biçim ve içeriklerini kapsayan hayat tarzların-

dan ibarettir. 

Bir milletin algıladığı duygular, ortaya koyduğu düşünceler, 
uyguladığı davranışlar, gösterdiği beceriklilikler, ürettiği bilgiler, 
müşahhaslaştırarak abideleştirdiği estetik değerler, şekillendirdiği sosyal 
yapılar, tatbik ettiği dini, ahlaki, hukuki, iktisadi ve teknolojik sistemler, 
nihayet kendi varlığı hakkında ulaştığı tarih şuuru gibi bütün bu unsurlar, o 
milletin zaman içinde yaşadığı realiteler, gerçekliklerdir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, tarih deyiminin birinci manası, "bir 
milletin veya insanlığın zaman içinde yaşadığı realiteler" olduğuna göre, 
tarih kültürle aynileşmektedir. En azından bu manası içinde tarih, kültür 
unsurlarını muhafaza eden bir depo, bir hazine durumundadır. 

Tarihin ikinci manasının, insanlığın zaman içinde yaşadığı realiteler 
üzerinde yapılan ilmi araştırma ve bu araştırma sonucunda elde edilen 
bilgiler bütünlüğü olduğunu söylemiştik. O halde kültürün bütün unsurları, 
bu sefer de tarihin inceleme konulan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
milletin zaman içindeki, 
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•   Dünya görüşü, duyuş ve düşünüş biçimlerini, bunların tekamülü ve 
değişme çizgilerini zihniyetler tarihi, 

•   Ortaya koyduğu düşünce ve tekamülünü, düşünce veya felsefe 
tarihi, 

•   Teknik becerileri ve tekamülünü, teknoloji tarihi, 
•   Müşahhaslaştırarak abideleştirdiği estetik değerleri ve tekamülünü, 

sanat tarihi,  
•   Bünyesini oluşturan muhtelif zümreler ve aralarındaki ilişkiler ile 

bunların değişme süreçlerimi sosyal tarih,  
•   İç ve dış politikasını, siyasi tarih,  
•   Tatbik ettiği dini, ahlaki, hukuki, iktisadi sistemlerinin tekamülünü 

sırasıyla, dinler tarihi, ahlak tarihi, hukuk tarihi, iktisat tarihi gibi 
tarihin alt dalları incelemektedir. 

İşte, burada zikredilen veya edilmeyen bütün kültür unsurlarının 
zaman içindeki durumlarının ve tekamüllerinin incelenmesi sonucu elde 
edilen bileşke asıl tarihi, tarih adına layık olan tarihi teşkil etmektedir. 
Bugün, bunlar dışında, toplumun veya kültürün sadecebelli kesimini veya 
sadece bunların faaliyet alanını konu edinen kısıtlı vedar bir tarih anlayışına 
anık yer verilmemektedir. Tarih bütün kültür sahasını içine almaktadır. 
Burada ortaya çıkan tarih anlayışı, İngilizlerin "kültür tarihi" ve Fransızların 
"ekonomik ve sosyal tarih" kavramlarıyla ifade etmek istedikleri tarih 
anlayışına tekabül etmektedir.  

Bu, üretim mübadeleler ve sosyal münasebetler seviyesinde kavranan, 
düşünceyi ve duyguyu, etiği ve estetiği de içine alan toptan bir medeniyet 
tarihidir. Gerçekten dini tarihi, içtimai tarihten, hukuki müesseseler tarihini 
bu müesseseleri değişikliğe uğratan ve yok eden siyasi kargaşalıklar 
tarihinden ayırmak mümkün değildir. F. Braudel'in dediği gibi, tarih, 
kültürel ve içtimai, kültürel ve siyasi, içtimai ve iktisadi, iktisadi ve siyasi ve 
bunlar gibi sayısız manzaralar arasındaki komşulukların, ortaklıkların ve 
sonsuz etkileşimlerin bütünüdür. 

Bu ilişkileri, daha XIV. asırda Dünya'da ilk defa gören ve sosyal 
ilimlerin temeli olarak tarih ilmini kuran İbn Haldun olmuştur. Onun 
anladığı tarih ümran ilmidir ki, bu, sosyal tarih yani kültürlerin ve 
medeniyetlerin tarihinden başka bir şey değildir. Bu anlayış ve yaklaşım 
tarzı daha ziyade XIX. asırdan itibaren yaygınlaşmış, tarih, hanedanlar, 
yaşamış meşhur kişiler, harpler ve olaylar tarihinden daha çok 
medeniyetlerin veya kültürlerin tahliliyle ortaya çıkış ve çöküş sebeplerinin 
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tetkikiyle ilgilenmeye başlamıştır. İnsanlığın bugün ulaşmış bulunduğu yeni 
anlayışa göre, tarihin konusu, tasavvurlarıyla, düşünceleriyle, zihniyetleriyle, 
yaşayış bi-çimleriyle, diğer insanlarla ve tabiatla olan ilişkileriyle, kısacası 
etkilendiği ve etkilediği herşeyle insandır. Bu sebeple, L. Febvre, haklı 
olarak, "insandan olan, insana bağlı bulunan, insana hizmet eden, insanı 
anlatan, insanın mevcudiyetini, faaliyetini, zevklerini, varoluş biçimlerini 
ifade eden herşeyin" tarihin kaynağını teşkil ettiğini vurgulamaktadır. 

Tarih araştırmalarında, kültürlere karşı duyulan bu ilgi ve metodolojik 
gelişme, toplumları veya onların temsil ettiği kültürleri ve bunların değişme 
ve tekâmüllerini kendi bütünlükleri içinde tam olarak anlama ihtiyacından 
doğmuştur. Nitekim ilk ortaya çıkışlarından itibaren uzun bir müddet kendi 
dar sınırları içinde ihtisaslaşmak isteyen ve istiklallerini ilan eden diğer 
sosyal ilimler de, insan veya topluma sadece bir cephesinden yaklaşmakla 
onu tam olarak anlamanın mümkün olmadığını görerek, kendi dar sınırlarını 
aşmışlar ve disiplinlerarası araştırmalara yönelmişlerdir. Disiplinlerin bu 
karşılıklı etkileşimleri sonucunda, toplumları veya kültürleri zaman 
açısından izah etme sistemi olarak tarihin tek başına işgal etmiş olduğu saha, 
sınırlan iyi belirlememiş olan diğer sosyal ilimlerin müdahalesine maruz 
kalmıştır. Bu durum, tarihin diğer sosyal ilimlere münasebetinin 
epistemolojik perspektif içinde tartışılmasına yol açmıştır. Bu tartışmalar 
sonucunda her araştırma dalı için şüphesiz yeni sınırlar çizilecektir, ancak bu 
disiplinlerin birbirinden kapması artık hiçbir zaman söz konusu olma 
yacaktır.  

Disiplinlerarası bu işbirliği sayesindedir ki, her sosyal ilim 
diğerlerinin ortaya koyduğu neticelerden yararlanma fırsatı bularak kendi 
asli sahalarında daha yaratıcı ve üretici olrna imkânına kavuşmaktadırlar. 
Tarih araştırmalarında, kültürlere karşı duyulan bu ilgi ve metodolojik 
gelişme, toplumları veya onların temsil ettiği kültürleri ve bunların değişme 
ve tekâmüllerini kendi bütünlükleri içinde tam olarak anlama ihtiyacından 
doğmuştur. Nitekim ilk ortaya çıkışlarından itibaren uzun bir müddet kendi 
dar sınırları içinde ihtisaslaşmak isteyen ve istiklallerini ilan eden diğer 
sosyal ilimler de, insan veya topluma sadece bir cephesinden yaklaşmakla 
onu tam olarak anlamanın mümkün olmadığını görerek, kendi dar sınırlarını 
aşmışlar ve disiplinlerarası araştırmalara yönelmişlerdir. Disiplinlerin bu 
karşılıklı etkileşimleri sonucunda, toplumları veya kültürleri zaman 
açısından izah etme sistemi olarak tarihin tek başına işgal etmiş olduğu saha, 
sınırları iyi belirlememiş olan diğer sosyal ilimlerin müdahalesine maruz 
kalmıştır. Bu durum, tarihin diğer sosyal ilimlere münasebetinin 
epistemolojik perspektif içinde tartışılmasına yol açmıştır. Bu tartışmalar 



 341

sonucunda her araştırma dalı için şüphesiz yeni sınırlar çizilecektir, ancak bu 
disiplinlerin birbirinden kapması artık hiçbir zaman sözkonusu olmayacaktır. 

 XIX. asırdan itibaren yaygınlaşmış, tarih, hanedanlar, yaşamış 
meşhur kişiler, harpler ve olaylar tarihinden daha çok medeniyetlerin veya 
kültürlerin tahliliyle ortaya çıkış ve çöküş sebeplerinin tetkikiyle ilgilenmeye 
başlamıştır. İnsanlığın bugün ulaşmış bulunduğu yeni anlayışa göre, tarihin 
konusu, tasavvurlarıyla, düşünceleriyle, zihniyetleriyle, yaşayış biçimleriyle, 
diğer insanlarla ve tabiatla olan ilişkileriyle, kısacası etkilendiği ve etkilediği 
herşeyle insandır. Bu sebeple, L. Febvre, haklı olarak, “insandan olan, insana 
bağlı bulunan, insana hizmet eden, insanı anlatan, insanın mevcudiyetini, 
faaliyetini, zevklerini, varoluş biçimlerini ifade eden herşeyin” tarihin 
kaynağını teşkil ettiğini vurgulamaktadır. 

Modern tarih bugün kültürler arasındaki benzerliklerden daha çok 
farklılıklar ve nüanslar üzerinde durmaktadır. Eskiden bu farklılıklar 
algılanamıyor veya bunları ifade edecek kelimeler bulunamıyordu. Bugün 
incelenen konunun asıl hususiyetlerini kavramak ve onları ifade edebilmek 
için yeni kavramlar yaratılmaktadır. Sosyal zümreler, hayat tarzları, 
zihniyetler, iktisadi vaziyet alışlar, sosyal hareketlilik, vs. gibi yeni 
kavramlar teşkili, meselelere bakış açısını zenginleştirmektedir. Gerçekten 
tarihi düşünce, tarihçinin sahip olduğu kavram sayısının artmasıyla ve onun, 
vesikalarına sorabileceği soru listesinin genişlemesiyle zenginleşmektedir. 
Değişik medeniyetler çerçevesinde ortaya konan umumi kategorilere ait 
listeler birbirini tamamlamakta ve bu listelerin genişliği ölçüsünde, tarihçi 
inceleyeceği konu için en iyi anahtarı bulma şansına sahip olmaktadır 

Sosyal ilimler arasında tarihin görevi, toplumlara nereden geldikleri 
ve nereye gitmekte oldukları şuurunu vermektir. Bu sebeple, tarih 
araştırmaları, kültür politikalarının oluşmasında ve toplum kalkınmasında 
son derece önemli bir role sahiptir. 

Kalkınma, hem maddi kaynakların ve ilmi bilginin hem de teknik 
manada çevreye hâkim olmanın birikimi anlamına gelmektedir. Diğer bir 
ifadeyle kalkınma, kültürü meydana getiren muhtelif sektörlerin, tarihi-milli 
temellere dayalı olarak kendi mantık ve diyalektikleri içinde yaratıcı 
düşünceyle, dış kültürlerin cihanşümul değerlerini de temellük edip, kendi 
dinamizmlerini harekete geçirerek şahsiyet kazanmaları ve ahenkli bir 
biçimde merhaleler katetrneleri ve böylece toplum fertlerinin huzura ve 
refaha kavuşmasıdır. 

Tarih-öncesinden tarihi zamana geçiş, insanlığın kalkınma açısından 
en önemli dönüm noktalarından birini, belki de başlıcasını teşkil etmiştir. Bu 
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iki zaman arasındaki sınır çizgisi, insanlar yalnızca bugünde yaşamayı 
bırakıp, sürekli olarak hem kendi geçmişleri hem de kendi gelecekleriyle 
ilgilenmeye başladıkları zaman geçilmiştir. Tarih, geleneğin nesilden nesile 
aktarılması içinde bir ilerlemedir. Gelenek ise, geçmişin alışkanlık ve 
derslerinin, kazanılmış becerilerin geleceğe taşınmasıdır. Geçmişte olup 
bitenler, gelecek nesillerin faydası için kaydedilmeye başlanır. Tarihin esaslı 
fonksiyonlarından biri, geçmişte sahip olunan kültür değerlerinin yeniden 
zaptı sayesinde zenginleştirilmesi ve yaratıcılık yolunda yönlendirilmesidir. 
Tarihi düşünce her zaman bir gayeye hizmet eder. Tarihçiler de diğer ilim 
adamları gibi, "geleceği iliklerinde taşırlar"; onlar "niçin?" sorusundan sonra 
"nereye?" sorusuna da cevap aramaktadırlar. 

Bir yerlerden gelmiş olduğumuz inancı, bir yerlere gitmekte 
olduğumuz inancıyla sıkı sıkıya bağlıdır. 

Tarih ilmi, toplumun kalkınma vetiresiyle sürekli olarak hareket eden 
ve ilerleyen bir ilimdir. Zira gelecekte kendisine doğru ilerlediğimiz hedef, 
ancak biz ona ilerledikçe biçim almaya başlayan ve biz ileri gittikçe alakalı 
yorumumuzu aydınlatan bir nesnedir. Gerçekten bizim yön duygumuz ve 
geçmiş hakkındaki yorumumuz biz ilerledikçe devamlı olarak değişmeye ve 
gelişmeye uğrar. Çünkü her nesil, içinde yaşadığı devirde ulaşmış olduğu 
anlayış seviyesine göre geçmişi yeniden sorguya çeker ve tarihini yeniden 
yazar. Realite olan yaşanan tarih hiçbir zaman değişmediği halde, her neslin 
o realite hakkındaki yorumu değişmektedir. Bu da tarih araştırmalarının 
toplumun kalkınma olgusuyla içice ilerlediğinin başka bir delilini teşkil 
etmektedir. 

Bir taraftan, toplumun tekâmülünü tayin eden tarih, diğer taraftan, 
hisseden, düşünen, tesir eden insan şuuruna bol malzeme temin eder. Tarih, 
mütefekkireufkunu genişletmeyi meselelerin karmaşıklığının ve içiçeli-ğinin 
şuuruna varmayı öğretmekte, ona hayal edemiyeceği ve öngöremiye-ceği 
çözümler sunmakta veya bu çözüm yollarını tıkayabilecek engelleri gözler 
önüne sermektedir. Tarih sayesinde mütefekkir, yalnızlığın kaçınılmaz 
darlığından kurtulmakta ve daima zenginleşen bir diyalogla kendi toplumu 
ve daha geniş manada insanlıkla bütünleşmektedir. 

Tarih geçmişin ortak kültür mirasını bugüne aktarmakla birlikte, 
insanı geçmişin yükünden ve ağırlığından da kurtarır. Zira kişi veya 
toplumun ne olduğunu, niçin ve nasıl böyle olduğunu izah eden bu mirasın 
şuuruna varıldığı andan itibaren, insan kendini o miras karşısında hür 
hissedebilmektedir; bir bakıma onu kabullenip reddetmekte serbesttir. 
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Tarih gerçekten değişmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın ilmidir. 
Tarihten alınacak ders, çoğu zaman sanıldığı gibi, dün olmuş olanın yarın 
tekrar olacağı şeklinde değildir. Tarih, dünün evvelki günden niçin ve nasıl 
farklılaştığını inceleyerek, yarının da hangi manada düne karşı çıkacağını 
sezme vasıtasını bulmakta; dolayısıyla kalkınmanın yönünü tayin ve 
dinamiklerini tesbit etmektedir. 

Kültür, tarih ve kalkınma hususunda yapmaya çalıştığımız izahlar, 
bize, bu üç olgu arasında çok sıkı bir münasebetin var olduğunu açıkça 
göstermektedir. Bu münasebet dolayısıyla unesco, kültür tanımını bu üç 
kavram üzerine oturtmuştur. Unesco'ya göre, "kültür", bir insan 
topluluğunun kendi tarihi tekâmülü hususunda sahip olduğu şuur demektir. 
O suretle ki, bu insan topluluğu bu tekâmül şuuruna atfen varlığını devam 
ettirme azmini gösterir ve gelişmesini sağlar. 

 
2. Durum Tesbiti: 

Bir bütün olan, fakat dahil olduğu kültür havzalarına göre, İslam-
öncesi Orta Asya Türk Tarihi, İslami dönem Türk Tarihi ve Batı medeni: 
yeti çerçevesinde Türk Tarihi olarak üç ana bölüme ayırabileceğimiz Türk 
Tarihi, özellikle son iki dönemi itibarıyla ve tarih yukarıda belirtmeye 
çalıştığımız geniş manası içinde düşünüldüğü zaman son derece zengin 
kaynaklara sahiptir. 

Bu kaynakları, çok genel bir tasnifle, Türklerin tarih boyunca 
yayıldığı coğrafi sahalarda, toprak altında gömülü kalıntılar, yer üstünde 
dikili abide ve eserler, bütün dünya ve özellikle Türkiye kütüphanelerinde ve 
arşivlerinde bulunan her tür kitap ve belgeler ve nihayet Türk milletinin 
yaşayarak günümüze intikal ettirdiği örf, adet ve gelenekler şeklinde 
sınıflandırabiliriz. 

Son yüzyıl içinde, bu kaynaklardan bir kısmı kullanılarak, Türkiye'de 
olsun veya dış ülkelerde olsun, Türk tarihi sahasında yapılan araştırmalarda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak, yukarıda çizdiğimiz perspektif 
içinde, Türk tarihine baktığımız zaman, bizi geçmişin yükünden kurtaran, 
bugünün problemlerinin çözümünde aydınlatıcı rol oynayan ve istikbale yön 
çizen bir tarih bilgisine sahip olunduğunu ve toplumun bütün kesimleri 
arasında ortak bir tarih şuuruna varıldığını ve bu bilgi ve şuuru insanlık tarihi 
içindeki yerine oturtarak Türk kültürünün ve toplumunun doğru bir biçimde 
tanıtıldığını iddia etmek her halde mümkün değildir. Çünkü geniş manası 
içinde Türk tarihinin gömülü, dikili, yazılı ve sözlü kaynaklarının tahlili, 
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yorumu ve değerlendirmesi bir yana, henüz tesbit ve tasnif işlemleri bile 
tamamlanamamıştır, özellikle Türk tarihçiliğindeki bu gecikme, Türkler 
hakkında dünya kamuoyunun yanlış bir imaja sahip olmasının temel 
sebeplerinden birisidir. Çünkü zaman, tarih yazanın lehine işlemektedir, 
yazdığı şey ister doğru ister yanlış olsun. Bu durumu çeşitli örneklerle 
anlatmaya çalışan. A. Toynbee eski Yunanistan hakkında şöyle diyor: 

"Eski Yunanistan'da sadece Atina sitesi yoktu. İsparta, Boetya gibi 
başka meşhur siteler de mevcuttu. Fakat Atinalılar, eski Yunanistan'ın 
tarihini yazmayı tekellerine almayı becermişlerdir. Bu bakımdan eski 
Yunanistan tarihini, Atinalıların gözü ile görmeye mecburuz. Ispartahlar ve 
Boetyalılar hakkında elde ettiğimiz tablo da, bu yüzden pek içaçıcı olmuyor. 
Çünkü bu tabloyu, düşmanları olan Atinalılar resmetmişlerdir". 

Bu örnekte olduğu gibi tek taraflı tabloların bazı yanlarının yeni 
araştırmalarla düzeltilebileceğini belirten Toynbee şöyle devam ediyor: 
"Arkeologlar Ispartalıların bazı sanat eserlerini bulmuşlardır. Bu eserlerden 
anlaşıldığına göre, Ispartalılar, Atinalıların, gösterdiği gibi cahil ve vahşi bir 
millet olmak bir yana dursun, üstelik yüksek derecede bir sanat zevkine 
sahip bir topluluk olarak ortaya çıkmaktadırlar". 

Türklere tarihte vurulan "barbar" damgasından tutun da, bugün 
Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu "Ermeni" ve "bölücülük" meselelerinin 
altında, tarihimizin kamuoyuna kendimiz tarafından değil düşmanlarmız 
tarafından tanıtılması olgusu yatmıyor mu? 

Kendi tarihi tekâmülümüzü henüz gerektiği ölçüde tahlil 
edemediğimiz gibi, Türk toplumu olarak, diğer milletlerin, özellikle gelişmiş 
ülkelerin tarihi ve kültürel tekâmüllerini de tam olarak bildiğimizi iddia 
etmek güçtür. 

Bilindiği gibi, Batı'da, Türkiye de dâhil olmak üzere Doğu ülkelerini 
bütün cepheleriyle inceleyen ve oriantalizm denen bir araştırma sahası çok 
uzun zamandan beri faaliyet göstermektedir. Bu sadece bir örnektir. 
Gelişmiş ülkelerde dünyanın her bölgesini bütün yönleriyle inceleyen 
muhtelif kuruluşlar mevcuttur. Biz de ise, çok lüzumlu ve zaruri olmasına 
rağmen, kısıtlı ve münferit çalışmalar dışında, Batı'yı, komşularımızı veya 
dünyanın diğer bölgelerini inceleyen müesseseler yok denecek kadar azdır. 
Fen ve teknoloji sahasında olsun, tarih veya diğer sosyal bilimler sahasında 
olsun, gelişmiş ülkelerde her yıl ortaya konulan ilmi eserlerin tercüme 
yoluyla bile ülkemize aktarılması, gereği gibi yerine getirilememektedir. 
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3. Tedbirler: 

Tarih araştırmaları sahasında alınması gereken tedbirleri, yapılması 
gereken çalışmaları detaylı olarak burada anlatmak mümkün değildir. Ancak 
yakın geçmimizle ilgili olarak, sadece Osmanlı döneminden devraldığımız 
ve Türk tarihinin 600 yıllık bu kesitinde milletimizin duygu, düşünce ve 
davranış kalıplarını, bilgi, sanat ve beceri birikimlerini, tarih bilincini, sosyal 
yapısını, din, ahlak, hukuk, dil, sanat, edebiyat ve ekonomik sistemleri ile 
hayat tarzlarını bize yansıtacak olan ve kütüphanelerimizde bekleyen 
binlerce kitabın ve arşivlerde mevcut yüzbinlerce vesikanın tenkitli 
tahlillerinin yapılması gerektiğini hatırlatmak, bugün Türk tarihçiliğinin 
yapmak zorunda olduğu işin büyüklüğü ve hacmi hakkında bir fikir 
verecektir sanıyoruz. Kaldı ki, yukarıda anlatmaya çalıştığımız metodolojik 
yaklaşım ve durum tesbiti kısımlarında, alınması gereken tedbirler ve 
yapılması gereken çalışmalar zımnen mevcuttur. 
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Tercüman ailesinden Sayın Lütfü Akdoğan, bir kaç yıl önce Molla 
Mustafa Barzani’nin oğlu olan Irak Devlet Bakanı Ubeydullah ile şu 
görüşmeyi yapmıştır 

Ubeydullah: “Türkiye kardeş bir ülkedir. Orada yaşayan Kürt 
kardeşlerimizin her çeşit hakları mevcut. Onlar Türkiye’de diledikleri 
mevkileri işgal edebilirler. Türk vatandaşının sahip olduğu bütün haklara 
sahiptirler. Subay, memur, milletvekili, hatta Reisicumhur bile olabilirler. 
Oysa biz Irak toprakları içinde sadece nüfusumuzun bize tanıdığı nisbet 
dâhilinde bu ülkede muayyen miktarlarda devlet hizmetlerine girebiliriz. 
Oysa sizdekilerin böyle bir hududu yoktur. Mesela bütün Maliye 
Bakanlığına hatta Milli Eğitim Bakanlığına veya bütün- Milli Savunma 
Bakanlığınıza istediği kadar Kürt girebilir”. 

Akdoğan: “Evet. Bizde Kürt, Türk diye bir ayırım olmaz devlet 
hizmetlerinde. Adına milliyetine göre değil, kabiliyetine göre, tahsiline göre, 
devlet hizmetlerine alırız. Bizde sadece Türk Vatandaşı vardır.” 

Ubeyduilah’ın «Kürt kardeşlerimiz» deyimini kullanmasına karşılık, 
Akdoğan «Bizde sadece Türk Vatandaşı vardır» şeklinde büyük bir gerçeği 
dile getirmiştir. Biz, bilhassa Akdoğan’in diğer fikirlerini de kendi 
açımızdan açıklığa kavuşturmak ve tarihi bakımdan değerlendirmek 
istiyoruz. 

Çağımızda bir milleti bütünleştiren unsurun «kültür» olduğu 
anlaşılmıştır. Kültür, bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam 
eden her türlü duygu, düşünce, dil, sanat ve yaşayış unsurlarının tümüdür. 
Bu unsurlar bir toplumun gelişmesinde, ilerlemesinde başrolü oynarlar. 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 



 347

Etnolojik alanda, birbirine yakın dilleri konuşan ve bazı ortak ruhi 
temayüllere malik olan milletlerin toplamıdır. Bugün dünyada insan 
gurupları içinde hayvan ırkları gibi birbirinden tamamıyla farklı, zoolojik 
(hayvan bilimi) manada saf bir ırk yoktur. Irklar eski devirlerden beri 
birbirleriyle karışmıştır ve bugünde karışmaktadırlar. Bu bakımdan milleti 
veya milliyeti, sadece antropolojik (insan özellikleri bilimi) manada ırk 
esasına dayandırmak ilmi bakımdan yanlıştır. Aynı dine mensup birçok 
milletlerin hem birbirlerine düşman milletlerin varlığı da bir gerçektir. Üç 
ayrı lisanın ‘Almanca, Fransızca ve İtalyanca’nın’ konuşulduğu İsviçre 
vakıası, ayrı dili konuşanların bir millet teşkil ettikleri ne delildir. 

Şu halde «ortak kültür» insan topluluklarının millet haline gelmesinde 
birincil amildir. Halen Çin Türkistanı’ndan Yugoslavya’ya kadar uzanan 
şeritte Türkler yaşamaktadırlar. Bugün Anadolu ve Trakya’da da Edirne’den 
Hakkariye, Kars’dan Muğla’ya kadar uzanan coğrafi mıntıkada yaşayan 
halkımızın kültürü Orta Asya menşeilidir. O kadar ki, Türkiye’nin yüzlerce 
şehir ve köyünün adı Oğuz boylarının isimlerini taşımaktıdırlar. XIX. 
Yüzyılda Batı Avrupa’da Oriyantalizm adı altında başlayan alışmalar, XX. 
Yüzyılda Türkiye’de de devam etmiş ve hız kazanmıştır. Bütün ilmi 
çalışmalar Orta Asya’da düğümlenmektedir. Batıda başlıca Paul Pelliot, 
Wilhelm Barthold, Türkiye’de Fuat Köprülü’nün ve onun kurduğu ekolün 
öğrencileri bu gerçeği çıkarmışlardır. 

Aynı dinden olan ayrı milletleri varlığına işaret etmiştik. Ancak aynı 
ülkede yaşayan ve bizde olduğu gibi çoğunlukla İslamiyete inanan insanlar 
arasında manevi bir yakınlaşma olması da tabiidir. Bunun neticesi olarak, 
isim idetleri toplumda hâkimdir. Fertlerin hareketlerinde bu iidetler aynı 
tarzda tezahür eder. Bu bakımdan biz günümüzde geçerli olan dini gelenek 
ve kuralları bir tarafa bırakacağız. Yerimizin müsaadesi nisbetinde Orta 
Asya çıkışlı kültürden örnekler vereceğiz. 

Türk sanatının menşei genellikle Orta Asya’dır. Bu sanatın zincirinin 
halkaları şunlardır: Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve 
nihayet Osmanlılar. Osmanlılar ile bu sanat bilhassa mimari bakımdan en 
yüksek noktasına vardı. Bu gelişim içerisinde Selçuklular; ince, uzun 
silindirik minareleri geniş ölçüde yerleştirdiler. İrandaki Sultan Sancar’ın 
Türbesi ise dünya mimarisinin sayılı saheserlerindendir. Bundan başka 
Uygur minyatürleri, İslam minyatürlerinin kaynağıdırlar. Bugün 
Türkiye’deki sanat eserlerinin bu ortak kültürün mirası olduğuna değindikten 
sonra, halk oyunları ve gelenek-adet bakımından bazı hususları açıklayalım. 
Gerek Anadolu, gerek Rumeli halk oyunları da çok eskiden süre-
gelmektedirler.  
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Orta Asya’daki inanış sistemi şamanizm’in davul ve zurnanın yanında 
kemençe, tulum, akordeon gibi enstrümanlar da yer almıştır. Oyunlar, 
bölgelerdeki yerleşme şekli ve iklime göre değişklik gösterirler. Doğu 
Anadolu ve Orta Anadolu’nun doğusu halay bölgeleridir. Karadeniz 
horonları ise o bölgenin sert ikliminin etkisindedir. Tabiatıyla halk 
oyunlarının üzerinde yerli ve komşu kültürlerin de etkisi olmuştur. Ancak 
şunu belirtelim ki, bizim etkimiz onların üzerinde daha fazladır. Romanya, 
Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk halk danslarında, Türk halk 
oyunlarının tesiri açıktır. 

Şamani devirden kalan adet ve gelenekler ise pek çoktur. Ölü aşı, 
yağmur duası, özellikle köy ve kasabalarda cenaze töreninde saçbaş yolmak, 
elbisenin ters giyilmesi v.s, gibi adetler hala yürürlüktedir. Düğünlerde saçı 
saçmak aynı şekildedir. En ücra köyden İstanbuldaki düğüne kadar para 
saçılır. Bu da şamanidir. Binlerce sene evvelki darı’nın yerini zamanla altın, 
para almıştır. O kadar ki, birisi hakkında hayırlı bir haber söylenirken ‘darısı 
başımıza’ veya ‘darısı başına’ temennisi buradan gelmektedir. Düğünlerde 
havaya ateş etmekte gene şamanidir. Havaya ok atmak âdetinin değişik bir 
motifidir. Türk Kültür çevresinin bugün Türkiye de yaşayan bütün 
yurttaşlarımızı kapsadığına ve ortak kültürün mirasçıları olduğuna dair Türk 
devlet ve toplum hayatında, edebiyatında, sanatında, folklorunda pek çok 
örneklere sahibiz. Bütün bunlar Hakkâri’den Edirne’ye kadar olan mıntıkada 
yaşayan yurttaşları kapsamaktadır. Türkiyede oturan T.C. nüfus kâğıdı 
taşıyan herkes Türk kültürüne mensuptur. Ancak, bu kültüre mensup 
olmadığını söyleyen ve onları tahrik edenler de vardır. Birinci guruptakiler 
bizce bilgisizdirler. Bu yazımızda anlattığımız gerçekleri Milli Eğitim 
Bakanlığının öğrencilere ve aydınlara verememesinin kurbanlarıdırlar. Ders 
kitapları ve öğretim şekli yetersizdir. İkinciler yani tahrikçiler ise politik 
amaçları olanlardır. Şüphesiz dışardan maddi ve manevi yardım görürler. Bu 
ayrı bir konudur. 

Sonuç olarak bilimde: ‘kültür özümlenmesi’ denilen olayla karşı 
karşıyayız. Bu belli bir kültüre bağlı olan topluluğun, coğrafi değişiklik 
sonucu ayrı kültürlerle karşılaşması, bunları tamamen veya kısmen 
benimsememesi veya kendini kabul ettirmesidir. Adeta istatistik biliminde 
örnekleme metoduyla aldığımız ve elimizdeki bilgilerin çokluğu sebebiyle 
genelleştirmesi kolay gerçekler sonunda şu neticeye varıyoruz. İkibin 
yüzyıllık geçmişi olan Orta Asya Türk kültürü coğrafi değişiklik sonucunda 
Yakın Doğu’da hâkimiyet tesis etmiştir. Burada temasa geldiği islamiyet 
dâhil bütün kültürlerle alışveriş yapmıştır. Bilhassa Anadolu ve Trakya’yı 
şiddetle etkisi altına almıştır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
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içinde bir kültür ortaklığı mevcuttur. Bu sınırlar içindeki yurttaşlar bunun 
farkında olsalar da olmasalar da bu kültür çevresindendirler Zira milleti 
meydana getiren ırk değil, örf, adet ve tarih birliğidir. Barzani’nin oğlu 
Ubeydullah’ın sözlerinden sonra biz Irak için şüpheye düştük: Elbette bir 
Irak Kültürü vardır, ancak bu kültürün Irak toprakları içinde kalan fertlerin 
hepsini bütünleştirdiğini iddia etmek zordur. Türkiye içinse bu, mevzu bahis 
değildir. Çünkü Türk kültürü güçlüdür. Hammaddesi çoktur. Eksikliği, 
fikriyatının yavaş bir seyir takip etmesidir. Bu kültür. Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları dışındaki Türkleri bile daima etkilemiştır. Son günlerde 
Makedonyadaki Türk azınlığı ile görüşen Sayın Oktay Akbal şunları 
yazıyor: “En önemlisi Makedonya’da Türk dilinde yazan şairlerin, yazarların 
dikkati çekecek kadar güçlü ve etkili olduklarıdır. Üsküp’de ‘Sesler’, 
Priştine’de ‘Çevrem’ gibi dergiler, ‘Birlik’ ve ‘Tan’ gazeteleri, ‘Sevinç’, 
‘Tomurcuk’ gibi çocuk dergileri, kitap yayınları bu arada anılabilir. Türkiye 
ile yakından ilgili sık sık İstanbul’a, Ankara’ya gelen Makedonyalı Türk 
yazarları(..) Makedonyanın on binlerce göçmeni arımızda yaşar. Tatlı 
Rumeli ağzı sürüp gider eskimeden bozulmadan. Hatırlaya Orhan Kemal’in 
Murtazasının sözlerini: ‘Almışım ders, hem de terbiyee büyüklerimden, 
görmüşüm kurs. Yıllar geçer kolay kolay değiştiremezler bu ağızı. Hep 
birbirleriyle konuştukları, görüştükleri için göçmen mahallelerinde eski 
Rumeliyi, gelenekleri görenekleariyle yaşattıkları için. Arada bir giderler 
eski yurtlarına. Birşeyler alıp götürürler. birşeyler alıp getirirler. Burası ana 
yurttur. Ata yurdudur, orası da doğdukları, büyüdükleri yerlerdir. Büsbütün 
de kopamazlar herşeye rağmen. 

 
Ek:1 

Tercüman gazetesi muhabiri Tamer Özdemir ‘Çin’deki Anadolu’ 
başlığı altında intibalarını yazıyor: ‘Havaalanında bizi karşılayan heyetin 
başkanı Uygur Türkçesi ile hoşgeldiniz, diyor. Bir tercüman onun 
Uygurcasını Çinceye çevirip rehberim Kuan’a söylüyor. Kuan’da, 
Türkçeden Çinceye çevrilen sözleri bizlere yine Türkçe olarak aktarıyor. 
Kuan’a zahmet etmemesini söylüyor. Sen çevirmesen de Onun ne dediği 
anlaşılıyor, diyorum. Doğu Türkistan’da geçirdiğimiz dört gün süresince 
Kuan’a fazla iş düşmüyor. Çünkü lehçeler değişik de olsa Uygurların, 
Kazaklar’ın, Tacikler’in söylediklerini ben, benim söylediklerimi de Onlar 
pek anlıyor. Otomobille hava alanından kalacağımız misafirhaneye giderken 
çevreye göz atıyorum. İnanılacak gibi değil, sanki herhangi bir Anadolu 
şehrindeyim. Sokaklardaki at eşek arabalarıyla, kerpiç evleriyle, 
fizyonomileri bize benzeven insanlarıyla, evlerin önünde oynayan 
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çocuklarıyla, filelerindeki bostan patlıcanları, domatesler, dolmalık biberler, 
kavunlar, karpuzlarla evlerine dönen kadınlarıyla, kapılarında platin 
harfleriyle ‘Mehmedin dükkanı’, ‘Kunduracı evi’, yazan dükkanlarıyla 
burası bir Anadolu şehri... Uygur alfabesiyle iylc yazılmış yazıları anlamak 
hiç zor değil. B yerine P, Ş yerine X kullanılmasına ve bazı değişikliklere 
rağınt n, kelırneicrin gelişinden, ciimlelerin tamamı rahatlıkla anlaşılıyor... 

Tufan ilçesin’de geçmiş yıllarda uzun süre musiki derneğinde çalışmış 
olmamdan aldığım cesaretle, sahneye çıkıp, müzisyenlerin yanına gittim. Saz 
heyetinde, akordion, darbuka, santur -kanunun küçük çubuklarla vurularak 
çalınan atası- bağlama, cura, keman, rebah ve ıklığ gibi bildik estrümanlar 
var. Onların sövledikleri türküler bizim Kars yöresinin türkülerini hatırlattığı 
için, önce bir iki Azeri türkü mırıldandım. Müzisyenler çıkaramadı. Sonra. 
Dağlar Kızı Reyhan’ın daha iki kelimesini söylemiştim ki, sazların hepsi 
gümbür gümbür ‘Dağlar Kızı Reyhan’ çalmağa başladılar. 

Arkadan da ben girdim türküye. Dağlar Kızı Reyhan’ı bitirdikten 
sonra, sahnenin çevresinde toplanmış beni dinleyen ilçe halkı bir yandan 
yaşa, varol diye bağırıyorlar, bir yandan da akışlıyorlardı. Müthiş sükse 
yapmıştı Dağlar Kızı Reyhan... Kulağımda hala Turfan’da o Uygur gencinin 
titreyen sesiyle söylediği (Sevgili Anayurdum Altın Beşiğine vurgunum) 
sözleriyle başlayan türkü çınlıyor. 

Söz mizahtan açılırda, Nasreddin Hocasız sürer mi? Sevgili 
Hocamızın izini Çin’de de bulduk. Lin Gueüy Cen’in sözünü ettiği 15 günde 
bir yayınlanan Mizah adlı dört sayfalık renkli derginin son sayfasında, 
eşeğine ters binmiş haliyle Nasreddin Hoca’ya rastladık. Türkçe bilen 
tercümanımız Nasreddin Hocayı fıkralarıyla tanıyor. Ona sordum: Kuan 
bizim Nasreddin Hoca’yı nereden buldunuz resminin yanındaki yazı onunla 
ilgili diye. Hayret, Karagöz’e Yunanlıların sahip çıktıkları gibi, Akşehirli 
Nasreddin Hocaya’da Çinliler sahip çıkıyorlar. İşte Kuan’ın cevabı Hayır. O 
sizin Nasreddin Hoca değil... O bir Uygur’dur. Sincan Eyaleti’nde 
yaşamıştır. Ne demeli? Sen müsterih ol Hocam. Çinliler, ciğeri çalmışlar 
ama pişirip ağız tadıyla yiyemezler. Tarifnamesi bizde onun (19, 29. 30 
Eylül 1979 tarihli nüshalar) 

 
Ek: 2 

Yavuz Bülent Bakiler’in Üsküp’ten Kosova’ya, (İstanbul 1979) adını 
taşıyan seyahat intibalarında şunları okuyoruz. Struga, Makedonya 
Cumhuriyeti’nde küçük şirin bir şehir. Sokaklarında, orta halli insanlar 
gördüm. Sırplar, Türkler, Arnavutlar kendilerine has kıyafetleriyle 
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dolaşıyorlar. Başları örtülü, nur yüzlü Türk kadınları, bereli takkeli 
erkeklerinin yanında veya birkaç adım arkasında yürüyorlar, bir küçük 
mescidin, bir kubbeli hamamın yanında yöresinde gördükçe kendimi bir 
Anadolu şehrinde sanıyordum. Struga sokaklarında dolaşırken, kulağıma, 
zaman zaman Türkçe konuşmalar geliyordu. Güzelim Rumeli şivesi içimi 
ürpertilerle dolduruyorrdu. Rumeli Türkleri, ne güzel, ne ince, ne musiki 
yüklü bir dille konusuyorlar. Gurbette vatanı yaşamak ve duymak kadar 
insanın içini ışıklandıran insanı duygulandıran hiçbir manzara görmemiştim. 
Vatanı yaşamak, bir yerde birden bire birkaç kelime duymak, sonsuzluğa 
doğmak gibi birşey (s. 22–23). Otuz beş yaşlarında kadardı Beni bisikletinin 
önüne alarak otel’e kadar götürmek istiyordu. Yürüyeceğimi söyledim. Ama 
o, beni bırakmak istemiyordu. Elini, oturacağım yere vurarak ısrar ediyordu 
‘Otur burada, Yazık sana’ Biraz da, köpeklerin saldırısından korktuğum için 
bisikletin önüne oturdum. Arnavut, bildiği 5- 10 kelimelik Türkçe ile 
yüreğinin sıcaklığını ortaya koyuyordu. Anlaşabiliyorduk Bir yandan pedalı 
çeviriyor, bir yandan da kesik kesik anlatıyordu ‘Sen Türk! Ben Arnavut! 
Allah bir! Kitab bir! Peygamber bir! Osmanlı muhteşem!. Eşhedü enla ilhe 
illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu’ (s. 34). 

 
Ek 3 

Panislavizm, en güzel tarifini Stalin’de bulmuş ve hiç değişmemiştir. 
Stalin, bu anlayışı şöyle ifade etmiştir. ‘Sovyetler Birliği’nde Rus olmayan 
ve Rus’tan olmayan herşeyi ezeceğiz ve Rus’a göre yeniden kuracağız. 
Bizim slav ırkına olan inancımız, her geçen gün çoğalarak büyüyecektir. 
Panislavizm yani Sovyet ırkçılığı, milliyetçiliğin en ileri çizgisidir’. 

Bugün Afganistan’da olanlar Rus ırkçılığının, Çekoslovakya, 
Macaristan örneklerinde görüldüğü gibi, eksilme ve fakat insafsızca gelişen 
Rus olmayan insanlara hayat hakkı tanımayan tavrıdır. Sovyet askeri 
doktrini, Deli Petro’nun askeri stratejisinden hiç sapmamıştır. Silahlı 
kuvvetlerin hedef ve gayesi, Deli Petronun ruhunu aynen yaşatmaktadır. 
Afganistan, sıcak iklimlere inme yolunda aşılması gereken bir engeldir. 
Ardından İran ve hiç şüphesiz Türkiye gelecektir. (Dr. Ağah Oktay Güner, 
Afganistan, Hergün 13 Ocak 1980) 
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ULUSAL DEMOKRATİK HALKÇI KÜLTÜR 
SİYASETİ 

 

Prof. Dr. Ahmet Taner KIŞLALI∗ 

 

İdeolojiler, toplumda benzer koşulları paylaşanların, bu koşullardan 
doğan ortak gereksinmeleri karşılayan, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. 

Ulusçuluk da çıkış noktasında sınıfsal gereksinmelerden 
kaynaklanıyordu. Sermayedar sınıflar, feodalizme ve onun egemen gücü 
olan toprak soylulara karşı savaşım verirlerken, kökü dışarda bulunan 
hanedanlara karşı ulusçuluğu bir silah olarak kullandılar. Birçok ulus, 
aslında kendi soyundan olmayan krallar tarafından yönetiliyordu. 
Uluslararası nitelikteki soyluluk, siyasal iktidara ulaşmanın ön koşulu olarak 
kabul edilmekteydi. 

Bu koşullar altında ulusçuluk, temelde ulusal olmayan bir siyasal 
iktidarın yıkılabilmesi için ulusal öğelerin desteğini, dayanışmasını 
sağlamıştır. Egemenliğin kaynağı olarak ulusun kabul edilmesi, çıkara 
yönelik evlilik bağlantıları ile ulusal niteliğini yitirmiş bulunan ve 
egemenliğin kaynağı olarak kutsal inançları kullanan topraksoylu-lularm ve 
dolayısıyla feodalizmin yıkılması demektir. Artık bazı krallar yaşaya-
bilmişse, feodalizmin değil, yeni egemen sınıfın ve yeni düzenin temsilcisi 
olarak ve iktidarlarını tamamen onlara devrettikten sonra yaşayabilmişlerdir. 

Ne var ki, çıkış noktasında daha çok belirli bir sınıfın egemenliği ele 
geçirmesini kolaylaştırmış olsa da, zaman zaman ayni sınıf veya sınıflar 
birliğinin toplumdaki iç çelişkileri gözden saklamak veya geriye itmek için 
dışa karşı dayanışma sağlamasına olanak vermiş bulunsa da, ulusçuluğun 
sınıflar üstü bir yanının varlığı da yadsınamaz. 

Ulusçuluk, aynı topraklar üzerinde benzer koşulları paylaşan 
insanların, dışa karşı korunma ve dayanışma gereksinmelerini karşılayan bir 
                                                           
∗ İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesi. Eski Kültür Bakanı 
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ideolojidir. Toplum içindeki çıkar çatışmalarına alet edildiğinde tutucu, 
toplumun dışa karşı ortak yararlarını savunmak için kullanıldığında ilericidir. 
Başka bir deyişle, toplumdaki bir kesimin başka bir kesimi sömürmesini 
gözden saklamak amacı ile kullanıldığında tutucudur; ama o toplumun başka 
toplumlar veya başka toplumların içindeki bir kesim tarafından 
sömürülmesine karşı başvurulduğunda ilericidir. 

İlerici ulusçuluk insancıldır. İnsanlara acı vermeye değil, onların 
acılarını dindirmeye yöneliktir. 

İlerici ulusçuluk anlayışında insanları egemenlik altına almak değil, 
onları egemenlikten kurtarmak amacı vardır. 

İlerici ulusçuluk özgürlükçüdür. İnsanların özgürlüklerini sona 
erdirmeyi değil, özgürlükleri ellerinden alınmış olan insanları özgürlüklerine 
kavuşturmak ister. 

İlerici ulusçuluk bölücü değil, birleştiricidir. İnsanı devletin 
güçlenmesi için bir araçtan ibaret sayan anlayışa orada yer yoktur. İlerici 
ulusçulukta devlet insan için vardır, yoksa insan devlet için değil. 

İlerici ulusçuluk, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni haksızlıklar 
yaratılmasını değil, var olan haksızlıkların düzeltilmesini gerektirir. 

Son olarak, ilerici ulusçuluk savaşçı değil, barışçıdır. 1974'te Kıbrıs'ta 
olduğu gibi, gerektiğinde savaşı da ancak yukarıdaki amaçlar uğruna kabul 
eder. 

İlerici ulusçuluk, Atatürkçü ulusçuluktur. 

Ulusçuluğun bir ideoloji olarak doğmasında ana etken olan sınıflar 
zamanla tutucu bir ulusçuluk anlayışını benimsemişlerse, bunun nedeni, o 
sınıfların çıkarlarının giderek dışarıya bağımlı hale gelmesidir. Şimdi ilerici 
ulusçuluk anlayışı en güçlü desteğini, geçimini kendi emeği ile 
sağlayanlardan görmektedir. Çünkü ulusal çıkarların zedelenmesinden, 
özellikle ulusal kaynakların bir dış sömürü konusu olmasından asıl zarara 
uğrayan toplum kesimleridir bunlar: 

Ulusal bir kültür siyaseti her şeyden önce sınıfsal olmamak 
zorundadır. Toplumdaki bütün kesimlerin ortak gereksinmelerine yönelik 
olmak zorundadır. Oysa siyasal iktidar temelde sınıfsaldır. Her siyasal 
iktidar, desteği ile iktidara ulaştığı toplum kesimlerinin ideolojisini taşır. 
Siyasal iktidarın el değiştirmesi ile birlikte, izlenen kültür siyasetinde de 
değişiklik olması bundandır. Öyleyse izlenen kültür siyasetinin ulusal 
olabilmesi, ancak siyasal iktidarlarla birlikte değişmeyecek, fakat toplumsal 
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yapıdaki evrime koşut olarak değişecek bir düzenlemeye kavuştuğunda 
olanaklıdır. Bu aynı zamanda kültür siyasetine kararlılık kazandıracağı ve 
onu toplumun tüm kesimlerinin gereksinmelerine açık tutacağı için, kültürel 
gelişmeye en uygun ortamı yaratacaktır. Böylece toplumun sadece bir 
kesiminin değil, bütün katmanlarının olanakları en üst düzeyde harekete 
geçirilmiş olacaktır. 

Kültürel gelişmenin siyasal iktidarların egemenliğinin belirli bir 
ölçüde dışında kalabilmesi ise ancak özerk bir kurumlaşma ile olanaklıdır. 
Ancak toplumun tüm kesimlerinin denetimine ve etkisine açık olan bir 
kurumlaşmadır ki, kültürel gelişmeyi egemen ideolojinin baskısından bir 
ölçüde kurtarabilir ve ona gerçekten ulusallık kazandırabilir. 

Kültürel kurumlaşmada özerkliğe özen gösterilmesi, gerçekten ulusal 
bir kültür siyasetinin ön koşuludur. Bunun en iyi örneklerini de, Türk Tarih 
Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurarak Atatürk vermiştir. 

Nasıl ki kültür siyasetinin başına getirilen "ulusal" sözcüğü "Nasıl bir 
ulusallık?" sorusunu akla getiriyorsa, "demokratik" sözcüğü için de benzer 
bir soruyu sormak olanaklı ve hatta zorunludur. 

Anayasamız çeşitli demokrasi anlayışları içinden "çoğulcu" demokra-
siyi benimsemiştir. Çoğulcu demokrasi, toplumda çıkarları birbirinden farklı 
olan kesimlerin varlığını kabul eder. Bu tür bir demokrasi anlayışının amacı, 
toplumun katmanları arasında barışçı yöntemlerle yürütülecek bir savaşımın 
sonunda bir çıkar dengesinin sağlanmasına yöneliktir. 

Elbette çoğulcu demokrasilerin de tutucu veya ilerici yorumları ve 
uygulamaları, en azından ulusallık konusunda olduğu kadar net bir biçimde 
birbirinden ayrılabilir. 

Çıkarlar dengesi, o çıkarların arkasındaki güçlerle orantılı olarak 
oluşur. Bu savaşıma bilinçli veya bilinçsiz olarak katılan her toplum 
kesiminin kendi çıkarını savunurken başvurduğu olanaklar aynı değildir. 
Olanaklar arasındaki dengesizlik, başka bir deyişle güçler arasındaki 
dengesizlik, çıkarların gerçekleşmesine de yansır. 

Tutucu çoğulcu demokrasi anlayışı güçler dengesini daha doğrusu 
güçler dengesizliğini korumaya yöneliktir. Kültürel gelişmeyi egemen 
ideolojinin, yani egemen güçlerin denetiminden kurtarabilcek girişimlere 
karşı çıkması bundandır. 

İlerici bir çoğulcu demokrasi anlayışı, sağlıklı bir toplumsal gelişme-
nin ancak toplumdaki farklı çıkarlar arasında hakça bir denge kurulmasıyla 
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olanaklı hale gelebileceği inancından kaynaklanır. Hakça bir dengenin 
kurulabilmesinin ise ancak farklı çıkarların savunulmasında kullanılan 
olanaklar arasında bir eşitliğin, en azından bir dengenin bulunmasıyla 
sağlanabileceği açıktır. 

Bu siyasal sistem, ancak toplumdaki belirli çıkarların savunulmasına 
olanak veriyorsa, kendisine vermeye çalıştığı görüntü ne olursa olsun, o 
siyasal sisteme "çoğulcu demokrasi" demek olanağı yoktur; tekelci ve tekilci 
bir anlayış ve o anlayış üzerine kurulmuş bir sistem söz konusudur. 

Öyleyse, çoğulcu demokrasi anlayışına uygun bir kültür siyaseti, 
kültürel gelişmenin yönlendirilmesini sadece siyasal iktidarı ellerinde 
bulunduranlara bırakamaz. Fakat kültürel gelişmeye yön verme işinin siyasal 
iktidarın tekelinden kurtarılması, çoğulcu demokrasinin de temel koşulların-
dan biri olmakla birlikte, tek koşulu değildir. Kurumların özerkliği, eğer 
demokratik yöntemi ve halkın denetimi ilkelerini de beraberinde getirmiyor-
sa beklenen yararı sağlayamaz. Özerklik zamanla kuruma ait bir nitelik 
olmaktan çıkar, o kurumun başındaki bir avuç kişinin özerkliğine dönüşür. 
(Bazı üniversitelerimiz, büyük sakıncaları olan böyle bir dönemden 
geçmişlerdir.) 

Kültürel kurumsallaşmada demokratiklik ilkesinin uygulanması, 
özerklikle birlikte yönetime katılmanın ve yönetimin halkın denetimine 
açılmasının çok ileri boyutlara varmasını da zorunlu kılmaktadır. Ancak 
kültürel alanda hizmeti hazırlayanların, götürenlerin ve o hizmetten 
yararlananların süreç içinde bütünleşmeleri ölçüsünde hizmet başarılı 
olabilir. Bu sadece çoğulcu demokrasinin değil, aynı zamanda çağdaş 
toplumun bir gereğidir. 

Tarihsel evrim içerisinde bir yandan toplumların olanakları artarken, 
öte yandan, o olanaklardan yararlananların toplum içindeki oranları da 
artmıştır. Bu çizgideki sürekli ilerleme, ilericiliğin Ölçütlerini de beraberinde 
getirmektedir. Bir ideolojinin veya o ideolojiye dayalı hareketin ilericiliğini 
saptamakta İki somut ölçüt kullanılabilir; toplumun olanaklarını ve o 
olanaklardan yararlananların oranını ne ölçüde arttırdığıdır bu ölçütler. 

Eski Yunan'da da demokrasi vardı. Ama bu, bir kişinin özgür yurttaş 
olabilmesi için çok sayıda kölenin ve birçok hak ve özgürlüklerden 
yararlanamayan ikinci sınıf yurttaşın varlığını zorunlu kılan bir demokrasiy-
di. Ancak diğerlerinin çoğunlukla insancıl olmayan koşullarda çalışmasıydı 
ki, bazı kişilerin demokrasinin erdemlerinden yararlanmasına olanak 
veriyordu. Oysa zamanla teknolojinin gelişmesi, buharlı makinenin üretimde 
insanın birçok görevini yüklenmesi, köleliğe gerek kalmadan da toplumun 
giderek genişleyen kesimlerinin özgür yaşamalarını olanaklı kılmıştır. 



 356

Örneğin liberalizm, ticaret ve sanayi ile zenginleşen ana feodal düzen 
içinde yeterince gelişemeyen bir sınıfın ideolojisi idi. Getirdiği yasalar 
önünde eşitlik ve özgürlük ilkelerinin uygulanması ile çok dar sınıf olan 
feodal beylerin kutsal kökenli egemenlikleri son buldu. Böylece tüm 
toplumda o güne kadar kullanılmayan bazı olanaklar harekete geçerken, hem 
de o olanaklardan yararlananların sayısı daha önceki dönem ile 
karşılaştırılamayacak kadar arttı. 

Halk, toplumda hiçbir ayrıcalığa (imtiyaza) sahip bulunmayanların 
toplamından oluşan sosyolojik bir olgudur. Toplumda ezici çoğunluğa sahip 
bulunan bu kesimdeki yaratıcı gücü ne ölçüde harekete geçirebilirsek toplu-
mun olanakları da o ölçüde artar. Bunu yapabilmenin ilk koşulu ise, toplum-
sal olanakların halka dengeli bir biçimde ulaşmasını sağlamaktır. Sağlanan 
her olanak, daha büyük olanakların harekete geçmesine katkıda bulunacaktır. 

Halkçı bir kültür siyaseti, ulusal ve evrensel kültürün ürünlerinin bir 
azınlığın hizmetinden çıkıp halka yayılmasını gerektirir. 

Bizim izleyeceğimiz kültür siyaseti, ulusal, demokratik ve halkçı 
olacaktır. Bu üç ilkeye ters düşen eğilimlerin, aslında çağın koşullarına ve 
Türk toplumunun hızlı aşamalar yapmak isteklerine ters düşeceğine 
inanıyoruz, özerk kurumlaşma, demokratik yönetim ve yaygınlık ilkeleri ise, 
ulusallık, demokratiktik ve halkçılık ilkelerinin uygulamaya yansımasından 
başka bir şey değildir. 

Özerk kurumlara, demokratik yönetime ve kültürel olanakların 
yaygınlaşmasına karşı olmak, eğer bunların gerçek anlamını bilmemekten 
doğmuyorsa; ulusçuluğa, özgürlükçü demokrasiye ve halka olan 
inançsızlıktan kaynaklanıyor demektir. 

Bizim kültür siyasetimizin ereği; özgür, barışçı, insancıl, toplumu ile 
bütünleşmiş ve değişen koşullara göre kendini sürekli yenileyebilen bir insan 
yetiştirmektir. 

Bu, dürüstlüğünü, çalışkanlığını, mertliğini, yurt ve insan sevgisini 
kendi zengin geçmişinden alan, fakat çağdaş uygarbk düzeyine ulaşmak 
zorunda bulunanbir toplumun gereklerine yönelik bir insandır. Birinci yanı 
ile ulusal, ama ereği ile evrenseldir. Geçmiş ile geleceğin bir bireşimidir bu 
insan. Geçmişin izlerini, geleceğin ise tohumlarını içinde taşıyacaktır. 

Çağın gereklerine uygun, ancak kendi benliğinden, geçmişinden, 
toplumumuzun öz kaynaklarından kapmamış bir insandır ereğimiz. Bir 
insanın ancak, ulusal özelliklerini koruduğu ölçüde, çağdaş uygarlığa katkıda 
bulunabileceğine inanıyoruz. 
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ULUSAL KÜLTÜRÜN GELİŞMESİNDE ÖLÇÜ 
NEDİR? 

 

Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL∗ 

 

Türk halkı bugün pantolon giyiyor, ondan önce kaftan ve entari 
giyerdik, bazıları bilmezler ki, daha önce Selçuklu döneminde ve ana 
yurtlarında ise Türkler pantolon giyerlerdi. Gerçekte gökten zenbille inmiş 
ne bir mimarlık, ne bir helkelcilik, ne de herhangi bir başka kültür yaratıcısı 
vardır. Her yeni akım, kendisinden önceki ile çevresindekilerin çeşitli 
etkilerini taşır. Batılılar Romalıların ve Helenlerin, bu sonuncuları ise 
Sümerlerin, Mısırlıların, Fenikelilerin ve Hititlerin mirasçıları olmuşlardır. 
Ulusal kültür, ulusal güçle, çalışma, heves, merak ve çaba ile geliştirilir. 
Etkiler nereden gelirse gelsin her topluluk çalıştığı ve çaba gösterdiği ölçüde 
özgün bir ulusal kültür yaratır. 

Ulusal kültürümüzün yitirilmesinden korkanlar, batı ülkelerinin 
giysilerine büründüğümüze kızarlar, «Türklük elden gidiyor» diye 
kaygınlanırlar. Oysa şapkadan önce giydiğimiz fesin İkinci Mahmut 
döneminde (1808–1839) bir çeşit giysi reformu olarak Osmanlı Ordusuna 
sokulduğunu ve adının da, Fas’ta yapılan kırmızı çuhasından dolayı Fas 
sözcüğünden geldiğini unuturlar. 

Biz bugün pantolon giyiyoruz, ondan önce kaftan ve entari giyerdik, 
bilmezler ki daha önce Selçuklu döneminde ve anayurtlarında Türkler 
pantolon giyerlerdi. Konya’da Karatay Medresesinde yer alan Çini 
Müzesinde’ki Selçuklu tasvirlerine ya da onların birçok sanat kitaplarındaki 
fotoğraflarına göz atsalar, göreceklerdir. Pantolondan entariye geçtiğimizde 
Türklüğümüzü yitirmedik de bize yabancı olan hatta soğuğa karşı koruyucu 
olmayan entariyi bırakıp ilk giysimizi, pantolonu yeniden giyince mi 
Türklük gitti? 

                                                           
∗ DTCF Emekli öğretim üyesi 
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Alafrangalık 

Çarşafı attığımızı, kadınlarımızın fazlaca açıldığını ahlak dışı bulanlar, 
bunun Türk geleneğine uymadığını söyleyenler bilmelidirler ki Türk kadını 
Turfandaki duvar resimlerinde görüldüğü gibi Orta Asya’da İslamlıktan önce 
yüz örtüsü nedir bilmezdi ve bugünkü batılı kadınlar gibi giyinirlerdi. 

Şüphe yok ki toplumumuza sokulmak istenen kimi yabancı adetler 
birçoklarımızı üzmektedir. Söz gelimi alafranga el öpüş ya da yılbaşında 
zaten cılızlaşmış ormanlarımızdan kesilen çamlarla Noel’i kutlamak gibi 
züppeliklere rastlanmaktadır. Bununla beraber söz konusu davranışta 
bulunanlar çok küçük bir azınlıktır ve bu tür züppelikler her toplumda 
bulunur. Bugün bir Türk yakın bir arkadaşı ile evli hanımın elini belki 
Avrupa usulü öpebilir, bu bir soysuzlaşma olmayabilir, ancak annesinin ya 
da babasının elini öpüp de alnına götürmeyen bir Türk şüphesiz gülünç bir 
alafrangalık yapmış olur. 

Buna karşılık Türkler ve onlar gibi Yunanlılar hayır anlamına 
başlarını yukarıya kaldırırlar, batılılar ise başlarını iki yana sallarlar. Şimdi 
bizde de başını iki yana sallayarak hayır diyenler çoğaldı. Önceleri böyle 
yapanlara bıyık altından gülüyorduk. Bilinmez, beş on yıl sonra belki de bu 
davranışı daha uygun bulacağız. Çünkü başımızı kaldırırken çıkardığımız 
keskin Ç sesi güzel bir izlenim bırakmıyor. 

 
Eski Töreler 

Türk yazınında, özellikle Birinci Dünya Sava’şından önceki 
dönemlerde batıdan gelen züppelikler çeşitli türde eleştirilere konu olmuştur. 
Örneğin Ahmet Hikmet Müftüoğıu’nun «Yeğenim» adlı monoloğunda bu tür 
alafranga Alaturka ayrılıkları dile getirilmiştir. Orada yazarımız Avrupa’dan 
yeni dönen yeğenine takılarak Türk ve Avrupa adetlerini karşılaştırır. 
Sözgelimi «onlar ayaklarını biz başımızı örteriz», «Avrupa’lıların kabul 
salonu alt katta, yatma odaları üst katta, bizde bunun tersi, misafir odamız 
üst katta, yatak odalarımız alt katta» gibi sayfalarca tutan o yazıyı bugün 
okumak ilginçtir. Ancak eski adetlerden artık han gibi geçerli olabilir. Bugün 
Sokakta bile baş açık geziyoruz. iki katlı evlerde oturduğumuza göre misafır 
odası ya da yatak odaları için olan kuralda artık söz konusu olamaz. 

Eve girerken ayakkabıları çıkarmak güzel bir Türk adetiyidi. Hiç 
olmazsa temizlik bakımından övünülecek bir adet olduğu halde bugün buna 
olanak yoktur. Uygulamak isteyenler bile kısa süre sonra vazgeçmektedirler. 
Çağımızda sokağın da ev kadar temiz olması amacı güdülmektedir. Genel 
sağlık yönünden bu tutum daha da yararlıdır. 
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Ferdinand’ın Elçisi Anlatıyor 

Bunlara karşın Türk usulü el öpme gibi adetlerin yaşaması için 
herhalde çaba göstermemiz gerekmektedir. 16. yüzyılda Kral Ferdinand’ın 
Kanuni yanındaki Büyükelçisi Busbek’in Türklerin karakteri ve adetleri 
konusunda büyük bir övgü ile yazdıkları Türkiye’de pek az bilinir. Aslı 
latince yazılmış olan ve «Türkiye’den dört mektup» adını taşıyan bu kitabın 
Avrupa’da birçok baskıları yapılmıştır. Türkçeye Fransızcadan Hüseyin 
Cahit Yalçın tarafından çevrilmiştir. Ancak yeniden çevrilmesinde büyük 
yarar vardır. Osmanlı imparatorluğunu düşman olarak adlandırdığı halde bu 
hümanist diplomatın Türkler üzerine sayfalar tutarınca yaptığı övgüler 
gerçekten anılmaya değerdir. Busbek Türk adetlerini, davranışlarını ve 
geleneklerini batılılarınkiyle karşılaştırarak kendilerininkileri eleştirmekte, 
Türklerinkini ise beğeni ile anlatmaktadır. Türklerin at kullanmada, 
binicilikte, ok atmada, vücutlarını çelik gibi sertleştirmekte sabırla 
çalıştıklarını, örf ve adetlerinin bir gereği olarak dile getirir. Türk 
toplumunda ikbal yolunun herkese açık olduğunu, çoban çocuklarının bile en 
büyük mevkilere yükseldiğini, ödevin soyluya ve nüfuzluya değil yeteneği 
ve bilgisi olana verildiğini, her şeyin üstünde faziletin, disiplinin, sağlam 
karakterin rol oynadığını belirtir. Orada Türkleri sakin karakterli, terbiyeli, 
saygılı, yaptığını ve söylediğini çok iyi bilen, kendine güveni olan vakur, bir 
insan olarak görüyoruz. Büyüğün küçüğe şefkati, küçüğün büyüğe saygısı 
vardır. Selamı önce, ya da genç olan değil yaşça ve başça büyük olan verir. 
Busbek bunu büyük incelik taşıyan bir adet olarak belirtir. 

 
Türklük Elden Gidiyor Mu? 

Hiç şüphe yok ki, Busbek’in sözünü ettiği yüksek karakterli Türk 
bugün de yaşamaktadır. Ancak bugünkü tutumumuzla bu özelliğimizi 
yitirmemiz tehlikeli belirmektedir. 1930’larda Almanya’da, İtalya’da 
birincilikler kazanan binicilerimiz umursamazlık yüzünden bugün geri plana 
atılmışlardır. 1940’larda ve 1950’lerde bütün dünya şampiyonlarının sırtını 
yere getıren güreşçilerimiz yeterince ilgi ve yardım görmedikleri için 
bugünkü acıklı duruma düşmüşlerdir. Cirit oyunu ve okçuluk unutulup 
gitmiş, yeryüzünün en ilginç spor alanı ok meydanı cahilliğimiz, 
adamsendeliğimiz yüzünden gecekondularla yok edilmiştir. «Türklük elden 
gidiyor» diyenler, her işten önce Türklüğü simgeleyen özellikleri yaşatmak 
için çaba göstermelidırler. ‘Milli ruh’u, ‘ulusal gelenekleri’ korumak isteyen, 
onları oluşturan kaynakları, beslemeli ve yaşatmalıdır. 

Geçmişteki kültür eserlerimize toptan baktığımızda güçlü bir ulusal 
uygarlığımız olduğunu görüyoruz. Ancak bu özgürlük gücümüzü daha çok 
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mimarlıkta, halk sanatında ve halk edebiyatında, okçuluk, binicilik ve güreş 
gibi spor alanlarında ve mutfağımızda görüyoruz. 

Halk müziğimiz ve divan musikimiz ortaya koyuldukları dönemlerde 
büyük nitelikleri olan yaratılar oluşturmuşlardır. Ancak bunların ikisi de 
artık yöntemleri ve çalgı öletleri bakımından geride kalmışlardır. Onları 
oldukları gibi yaşatmak yerinde saymak demektir. 

Buna karşılık Adnan Saygun, Yunus Emre Oratoryosu’nda çağdaş batı 
müziği yöntemlerini kullandığı halde ortaya çıkardığı bestenin ruhu ve 
benliği Türk’tür. O ezgilerde Yunus’un sesini. Anadolu ozanının yüce 
varlığını bile duyuyoruz. 

 
Zembille Değil... 

Dünyada gökten zenbille inmiş ne bir mimarlık ne bir heykelcilik, ne 
de herhangi bir başka kültür yaratıcısı vardır. Her yeni akım kendisinden 
önceki ile çevresindekilerinin çeşitli etkilerini taşır. Batılılar Romalıların ve 
Helenlerin bu sonuncuları ise Sümerlerin, Mısırlıların, Fenikelilerin ve 
Hititlerin mirasçıları olmuşlardır. 

Ulusal kültür ulusal güçle, çalışma, heves, merak ve çaba ile 
geliştirilir. Etkiler nereden gelirse gelsin her topluluk çalıştığı ve çaba 
gösterdiği ölçüde üzgün bir ulusal kültür yaratır. Arap, İran ve Bizans 
etkileri altında kalmış olan. Selçuk ve Osmanlı mimarisi, Türk halk sanatı ve 
edebiyatı ve bugün Türkiye’de yeşermekte olan Batı klasik müziği bunun 
canlı ve başarılı kanıtlarıdır. 


