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AT ATtJRK VE EGiTiM * 

Prof. Dr. IHSAN DOGRAMACI 

E§siz kahraman, ulu onder Kemal Atatiirk, Birinci Diinya Sava§mlll 
sonunda, bu sava§m galipleri olan hili\[ Devletleri tarafindan Osmanh 
Imparatorlugunun pan;alanmaSl ve Turk milletinin esir edilmesi planlanna 
kar§l, bir yandan Turk milletinin milli istikliil davasllll yurutiirken, bir 
yandan da kendi ta, ve tahttm kurtarma kayglSlna dii§mii§ olan padipha 
kar§l, millet iradesine dayanan milll egemenlik davaslllI ytiriiterek bunlan, 
,etin bir mucadele ile zafere ula§tlrdl. Onun uzak giiru§lii dehaSl ve inan, 
dolu §ahsiyetiyle Turk milletini tek viicut halinde birle§tiren liderligi alttnda 
ba§anlan bu milli mucadele kolay olmaml§ttr. 

Mill! Miicadelenin Hedefleri 
Turk miJIetinin, yuzylllarca taassup ve saltanat rejimi altmda kiitii 

idare edilmi§, geri b,rak,lm,§, uzun sava§larla YlpratIiml§, ,agda§ Batt 
medeniyetine ve bu medeniyetin dayandlgl ilim ve teknolojinin ileri 
aduulannaayak uyduramaml§ olrnasl yiiztinden, i<; ve dl§ du§manlanmlz ve 
bilhassa istilacl buyuk devletler cesaret bulmu§, i,ine zarIa sUriiklendigimiz 
Birinci Dunya Sava§l sonunda sadece Osmanh Imparatorlugunun geni§ 
topraklan kaybedilmekle kahnmaml§, Turk miJIetinin varhgml tehdit eden 
aglr bir yenilgi ile de kaf§lla§llml§t>r. 

Bu gu, §artlar altmda, Turk milletinin tarih boyunca yeti§tirdigi en 
se,kin evladl Kemal Atatiirk, milJetine olan sarsllmaz inancmdan kuvvet 
alarak ge,mi§i degerlendirmi§; gelecegi dehaSlyla sezerek, milletinin ve 
ulkesinin tarihte bir donum noktaSl olu§turan kurtulu§unu planlaml§ ve 
ba§arml§ttr. 

Biiyiik Nutuk'ta be!irttigi gibi, '9 MaylS '9'9 gene! durumundan 
hareket ederek Milli Mucadele'yi ba§latan ulu onder, bu sava§m sadece 
yurttan du§manlan kovmakla bitmeyecegi gen;egini ,ok berrak bir §ekilde 
goriiyordu . 

• Bu konferans Atatiirk Ktiltilr, Dil ve Tarih Ytiksek Kurumu Atattirk Ar~tlrma 
Merkezi'nin tertipledigi "Atattirk Konferanslan" dizisi i~inde 31 MaylS 1985 giinii Turk Tarih 
Kurumu konferans salonu'nda verilmi§tir. 
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Onun koydugu te§hise ve gerekli buldugu tedavi ~aresine gore, mim 
davamlzm esaSl, milletin kendi kaderine hflkim olarak tam baglmslzhga 
kavu§maSl yanmda, her tiirlii ~arenin teme! kaynagl olarak millet lradeslne 
dayanan mlm egemenlik rejimine bagh bir halk idaresinin kurulmasma 
dayamyordu. Aynca, mill1 istiklillin, mill! egemenlik ve demokrasinin tam 
olarak giivence altllla almabilmesi de millet~e ~agda§la§mayl ve Batl 
medeniyeti yolunda hlzla ilerlemeyi gerekli klhyordu. Kisacasl, bu milli 
davamn esaSI, lilik bir devlet diizeni i~inde, iktisadi, sosyal ve kiiltiirel 
alanlardaki kalkmmaYI en lasa zamanda ger~ekle§tirebilme noktaslllda 
toplamyordu. Bu baklmdan Mill! Kurtulu§ Sava§l geni§ kapsamh ve uzun 
vadeli bir sava§n. 

Atatiirk, bir taraftan "milletin istiklillini yine milletin azim ve karan 
kurtaracaktlr" §eklinde, ifadesini Amasya Tamirninde bulan "milli 
egemenlik" ilkesi ile tstiklal SaVa§lm ba§lanrken, yurdumuzda istililcl 
dii§manlan kovmanm otesinde, hem mill! iradeyi mim kurtulu§un ~aresi 
olarak goren bir halk idaresinin temellerini atlyor, hem de lstiklill 
Sava§lmlzlll en ~etin §artlan altlllda bile, millet~e ~agda§ medeniyet 
diizeyine en klsa zamanda ula§abilmek i~in, <;agda§la§ma silrecinin 
gerektirdigi egitim meseleleri ile iktisad!, sosya! ve killtiirel ka!kmma 
davasml bir biitiin olarak ele ahyordu. 

lstikH\.l Sava'll ile Birlikte Egitim Davasl 
Memleketin oliim kahm miicadelesi halinde surup giden Sakarya 

Muharebe1eri SlraSlnda, 1922 Temmuz'unda, B3.§kumandan Mustafa 
Kemal'in bizzat kanlml§ oldugu Maarif Kongresi, Biiyiik Onderin, mim 
kurtulu§un gerektirdigi ~ok yonlii miicadeleler arasmda egitim davasma 
verdigi hayatl onemi gostermek baklmmdan derin bir anlam ta§lmaktadlr. 

Gorilldiigii gibi Atatilrk, bilyiik bir asker, bilyiik bir devlet adaml 
oldugu kadar, "egitim" a!amnda da milletinin <;ag degi§tirmesini saglayan 
biiyiik bir onderdir. 

Atatiirk, medeniyet yolunda hlzla ilerleyebilmek i<;in, tam baglmSlzh
gm ve mill! iradeye dayanan Cumhuriyet rejiminin muhta<; oldugu ortannn 
ve alt yapmm, toplumda "ink!1ap" dedigimiz koklii degi§ikliklerle 
ger~ekle§ebilecegine inamyor; gelecekte gii<;lii devlet ve mutlu millet 
idealine a<;llacak yolun miispet ilimden ge~ecegini, bunun da yeni ku§aklara 
verilecek egitime bagh oldugunu kabul ediyordu. Bu baklmdan, <;agda§ 
medeniyet diizeyinin iistiine <;lkarmaYI dii§iindiigil Tiirk. toplumu io;in, 
kanun yoluyla yapdacak degi§iklik ve hazuhklarm yam sua, en hakik! 
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mur§i! olarak kabul ettigi bilim gucunu yeni nesillere yayacak egitime ve 
ogretime ihtiya~ oldugunu da goruyordu. 

Bilindigi uzere, Cumhuriyete kadar, halklll egitim ihtiyacml kar§ilayan 
medreselerde ve mahalle mekteplerinde, egitim tamamen din! temele 
dayamyordu. Osmanh imparatorlugu'nun reform yIllan boyunca, din 
okullarmda yani medreselerde ve evkaf ilkokullarmda hi~bir degi§iklik 
yap maya cesaret edilememi§tir. Tanzimat'tan itibaren kurulmu~ alan yeni 
okullann yamslra, dinl temele dayanan okullann da devam etmi§ oimasI, 
egitim hayatlmlzda ikilik yaratml§; bu farkh egitim, kaynaklan birbirinden 
ayn, hatta ~ogu zaman birbiri ile zltla§an iki farkh ku§ak yeti§tiregelmi§tir. 
Egitim sistemindeki bu "ikilik" ister istemez kafalann iyinde de devam 
etmi§tir. Giri§ilen reform hareketlerinin ba§anh olmamasl kaI1jlsmda buyuk 
kitle medresenin tesirinden slynlamaml§tlr. 

ikinci Me§rutiyet'ten soura medreseler, Evkaf Bakanhgmm elinden 
almmakla beraber, onlann idaresi ba§ka bir din! makama, Bab-l Mejihat'a 
blrakllml§tlr. Egitim §artlan bakImmdan Anadolu'da ~ocuklarm buyuk 
~ogunlugu esasen okuldan yoksun bulunuyordu. Egitim gorenlerin buytik 
bir kisml ise ~aglmlzla hi~ ilgisi bulunmayan kohnemi§ bir medrese 
egitiminden ge~mekteydi. 

Egititnde Qagda§la§ma 

Atattirk'tin ger~ekle§tirdigi onemli inklH\.plardan biri de egitimde 
~agda§la§mamn bir a§amasl olarak medreseyi kaldmp egitim birligini 
saglaml§ olmasldlr. Bunu da Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nde 3 Mart 
1924'te kabul edilen "Tevhid-i Tedrisat" yani Egitim Birligi Kanunu ile 
ger~ekle§tirmi§tir. 

Atattirk'tin milletini ~agda§ egitime kavu§turma plan ve karan daha 
eskilere gider. Yil 1919, 28 Arahk. Atattirk'un Ankara'ya geli§inin ertesi 
gunti. Henuz TBMM a~ilmaml§tlr. Mill! ordu kurulmaml§tlr. Atattirk, 
Ankarahlara hitaben yapogl bir konu§mada, Mill! Mucadele'nin 
ama~lanm anlaor. Fakat, daha yolun en ba§mda, du§mam yurdurnuzdan 
kovrnanm tek sorun gibi gorundtigu 0 gunlerde bile Atattirk, asker! zaferle 
i§in bitmeyecegini; ktilttir ve medeniyet sava§ml da kazanmak gerektigini 
a~lk9a gormekte ve soylemektedir. 

t§te 28 Arahk 1919'da Ankarahlara soyledikleri: "Efendiler!' .. Mill! 
te§kili\.tlmlzm bugun gtitttii1;ti ama~, vatanm bOltinmesini onlemek ve 
milletin esaretten kurtulmaSInI saglamaktlr.tn§allah yakm bir gelecekte, 
mill! te§kili\.t bu amaca ulaprak yuklendigi vatan vazifesini yerine 
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getirecektir. Fakat vazifesi bununla bitmi§ olacak mIdIr? Bence, bundan 
soma da pek onemli bir vatan ve millet vazifemiz vardtr. t~ durumumuzu 
diizeltmek, meden! mille tier araslllda faal bir uzuv olabilecegimizi fiilen 
ispat etmek lazlmdlr." 

Maarif Kongresi 

Atatiirk, dii§manlll taarruzu ve hIZh ilerleyi§i kar§1S111da Ankara'da 
toplanacak Maarif Kongresi'nin ertelenmesi yolundaki iinerileri reddetmi§ 
ve 15 Temmuz 1921'de Kongre'yi bir konu§ma ile a~ml§tlr. 

Bu konu§maslllda Atatiirk, sava§a ve biitiin madd! imkanlann dii§mam 
kovrnak i<;in kullantlmasl zaruretine ragmen, Hmilli" bir egitimin 
temellerinin atllmaSlm, yapIlacak i§lerin programa baglanmasIm istemi§; 0 

giine kadar izlenen egitim usulleriIiin yol a~ugI zararlan anlatmI§tIr. Sava§ 
ortasllldaki bu Kongre'de Atatiirk'iin soyledigi §u sozier, kiiltiir ve egitime 
verdigi iinemin, mille tine besledigi inanclll belirgin bir ifadesidir: "SilflhIyla 
oldugu gibi dimaglyla da miicadele mecburiyetinde olan milletimizin, 
birincisinde gosterdigi kudreti ikincisinde de gosterecegine asia §iiphem 
yoktur." 

Ba§ogretmen Atatiirk 
Henuz sav31jlll resmen sona ermedigi, Lozan Antla§masl'mn bile 

imzalanmadlgl. Cumhuriyetin ilfln edilmedigi giinlerde, Atatiirk Anadolu' 
yu dola§lyor, il ve il~elerde halka hitaben§unlan soyliiyordu: "Arkada§lar! ... 
Bundan sonra pek miihim zaferlere kaVUjaCaglz. Fakat bu zaferler siingii 
zaferleri degil, iktisat, ilim ve irfan zaferleri olacakttr. Ordumuzun §imdiye 
kadar kazandlgI zaferler memleketimizi ger~ek kurtulu§a kavu§turmu§ 
saYllmaz. Bu zaferler ancak gelecek zaferimiz i~in degerli bir zemin 
haZlrlaml§ur. Askeri zaferlerimizle magrur olmayahm. Yeni ilim ve iktisat 
zaferlerine hazulanahm." 

Diinya tarihinde ornegi az goriilmii§ biiyiik bir asker! zaferin 
kahramam olan bir Ba§komutamn agzllldan ~lkan bu sozler ne kadar 
anlamhdlf! ... Zaferin hemen ardllldan soylenmi§ olan bu sozler, Atatiirk'iin 
,agda§ bilime, egitime ve kalkmmaya verdigi onemi ne kadar iyi gos
termektedir. 

Onun egitime olan bu ilgisi, Kurtulu§ Sava§I'ndan soma daha da 
gii,lenmi§tir. Kurtulu§ Sava§I'mn hemen sonunda, bir soruya verdigi 
cevapta Atatiirk, emelinin Maarif Vekili olarak milll irfam yiikseltrneye 
,ah§mak oldugunu ifade etmi§tir. 0, kurdugu yeni devletin izleyecegi egitim 
politikasllllll esa,lanm tespit etmi§, bu esaslara uygun olarak yapIlan 
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reformlan yonlendirmi§tir. Atatiirk, tespit ettigi yeni egitim ilkelerine dayah 
kanunlan hazlrlatml§ ve bunlann uygulamalanlll yakmdan izlemi§til'. 
Hatta, gerektiginde yazl tahtasmm ba§ma ge~mi§, belirli ogretim 
programlanmn hazlrlanmaslyla gorevli komisyonlan yonetmi§ ve bu 
programlar iizerinde bizzat diizeltmeler yapml§ur. Oyle ki Qankaya 
Ko§kii'nii akademik tartl§malarm yaplidlgl bir merkez haline getirmi§ vc 
her i§te milletin ba§ogretmeni olmu§tur. 

KurtuJu§ Sava§l sonunda kazarulan askerl: ve siyasi zaferlerden sonra, 
kalkmmada egitimin en etkili ara~ oldugunu bir kere daha illin etmi§ ve bu 
gorii§iinii 2.9.1924 tarihli konu§masmda §oyle dile getirmi§tir: " ... en miihim, 
en esash nokta egitim meselesidir. Egitimdir ki bir milleti ya hiir, miistakil, 
§anh, yiiksek bir cemiyet halinde yaptlf ya da esaret ve sefalele te"keder." 

Atattirk, geleneksel egitim sisteminin degi§tirilmesinde, onun yefine 
yeni bir egitim sisteminin getirilmesinde kesin kararhdu. AtaWrk'e gore, 
gcleneksel egitiIn sistemi, tnilletin gerilemesinde en onemJi etken olmu§tur. 
Geleneksel egitim mill1 degildir, bilimsel zihniyete kaplSllll kapaml§, ~agm 
gereklerine ve toplumun ihtiya~larma cevap vermekten ~ok uzak kalml§ur. 
Bu tur egitim, ezbercilige dayanmakta, yarauCIhgt engellemekte vc yaplel 
yeni nesillerin yeti§mesini saglamaktan ~ok uzak bulunmaktadlr. 

Atattirk, egitim programmda yeni nesilleri yeti§tirecek olan 
Cumhuriyet ogretmenlerinin gorevlerini 90k aynntlh olarak i§Iemi§; 
ogretmenlere hitaben yapligl ~ok saYldaki konu§malarmda esas olarak bu 
konu uzerinde durmu§tur. Bu arada 25 Agustos 1904'te Ankara'da toplanan 
"Muallimler Birligi Kongresi"nde yaptlgl konu§masmda onlann yeni 
gorevlerini §oyle a~lklamaktadJf: "Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin 
fedakar muallim ve miirebbileri, sizler yeti§tireceksiniz; yeni nesil, sizin 
eseriniz olacakUr. Eserin klymeti, sizin maharetiniz ve fedakarhg"lnIZ 
derecesiyle miitenasip bulunacaktlr.Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, 
bedenen kuvvetli ve yuksek seciyeli muhaflZlar ister. Yeni nesli bu evsaf ve 
kabiIiyette yeti§tirmek sizin elinizdedir." 

Egititnde Milli yetliilik 
Atatiirk, yeni egitim programmm her leyden once milli bir karakter 

ta§lmasml istemi§tir. Nitekim, 1 Mart 1 924'te TBMM'ni a~l§ konu§masmda 
§unlarl soylemi§tir: 

- "Tiirkiye'nin terbiye ve maarif siyasetini, her derecesinde tam bir 
vuzuh ve hi~bir tereddiide yer vermeyen sarahat ile ifade etmek ve tatbik 
etmek lilZlmdlr. Bu siyaset, her manaSlyla mill! bir mahiyette belirtilebilir." 
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Atatiirk, 1933 yIlmda Tiirk Talebe Birligi'ne ~ektigi telgrafta da 
Cumhuriyet gen~liginde aranan vasIllara i§aret ederek diyor ki: "Gen~ligin, 
~ah§kan, hassas ve milliyet~i yeti§mesi esas dileklerimizdendir." 

Atatiirk'iin Tiirk milliyet~iligi ile ilgili §U beyanlan da biiyiik anlam 
ta§lr: 

- "Tiirk ~ocuklannda kabiliyet her milletinkinden ustiindur. Turk 
kabiliyet ve kudretinin tarihteki ba§anlan meydana ~Iktlk~a, Turk 
~ocuklan kendileri i<;in litzlm gelen hamle kaynagml 0 tarihte 
bulabileceklerdir. Bu tarihten, Tiirk <;ocuklan baglmSlzhk fikrini 
kazanacaklar, 0 biiyuk ba§anlan dii§unecekler, harikalar yaratan adamlan 
iigrenecekler, kendilerinin aym kandan olduklanm dii§iinecekler ve bu 
kabiliyetle kimseye boyun egmeyeceklerdir." 

- HBen fant bir insamm, bir gUn olecegim. BuyiikIiigiine ve iistiin 
kabiliyetlerine inandlglm Tiirk Ulusu'nun ger<;ek tarihinin yazIlmasml 
saghglmda gormek istiyorum. Onun i~in bu topiantiiarda her §eyi unutuyor, 
sizi yoruyorum." 

Atatiirk, egitimde bilimin en son diizeydeki verilere gore diizenlenmesi
ni istemi§ ve muspet ilme biiyiik onem atfetmi§tir. 0, bu ilkeyi 22 Eyliil 
1924'te Samsun'da iigretmenlere hitaben yaptlgl konu§mada §oyle ifade 
etmi§tir: "Dunyada her §ey i~in, maddiyat ic;in, maneviyat ic;in, 
muvaffaklyet i<;in en hakiki miif§it ilimdir, fendir. llim ve fennin haricinde 
miif§it aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir. Yalmz ilmin ve fennin 
ya§adlglmlz her dakikadaki safhalanmn tekamiiliinu idrak etmek ve 
terakkiyatml zamanla takip eylemek prtttr." 

27 Ekim 1923'teki beyamnda demi§tir ki: "Gozlerimizi kapaytp 
miicerret yapdlglmlzl farz edemeyiz. Memleketimizi bir <;ember i<;ine ahp 
cihan ile alitkaslz ya§ayama)'lz. BiJakis muterakki, miitemeddin bir millet 
olarak, medeniyet sahamlzm iizerinde ya§ayacaglz. Bu hayat ilim ve fenle 
olur. tlim ve fen nerede ise, orada olacaglz ve her millet ferdinin kafasma 
koyacaglz. tlim ve fen i<;in kaylt ve prt yoktur. Milletimizin siyasi, i~timai 
hayattnda, milletimizin fikrl terbiyesinde rehberimiz ilim ve fen olacakttr. 
Mektep sayesinde, mektebin verecegi ilim ve fen sayesindedir ki Tiirk 
milleti, Tiirk sanatl, Tiirk iktisadiyatt, Tiirk §iir ve edebiyatt, biitiin bedayii 
ile inki§af eder." 

Egitimde LII.iklik 
Bir zamanlar akla, miispet bilimlere deger veren, <;agmm iledsinde olan 

medrese, XVI. yiizylldan itibaren gerilemi§ ve <;okmii§tiir. FranslZ 
dii§iiniirii Theophile Gautier'nin §oyle bir sozii vardIr: "Ge<;mi§ <;aglarda, 
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tipki bir merkezden l§lg,n etrafa yayIh§1 gibi, dinler, ilimler, gUzei sanatlar ve 
bUtlin §iirler, Batl'mn karanhkta kalml§ bolgelerine Dogu'dan yaYIhyordu." 

Ger~ekten, boyle bir ~ag ya§anml§tI. Fakat ne yazIk ki §artlar 
degi§mi§ti. 

Atlantik kIyIlarmdan Endonezya 'ya kadar uzanan 100 milyonlarea 
Miisliimanm geri kalml§hgl, esarete veya yan somiirge haline siiriiklenmi§ 
olmasI, akla ve ~agda§ bilime aykm bir egitim sisteminin sonueu idi. Qagm 
gereklerine, ~agda§ bilime ye akla aykm egitim, milletleri aneak esarete 
siiriiklerdi. 

Medrese, Ronesans'l ya§amaml§, bilim ve dii§iince alamnda XVI. ve 
XVII. yiizYIllarda ger~ekle§en biiyiik inkIlabI takip edememi§ti. Orta~agm 
bir boliimiinde ve Osmanh Devleti'nin ilk donemlerinde ger~ek birer bilim 
merkezi olan ve bti.tun muspet bilimlere yer veren medrese, Bah dunyaslnda 
bu bilimler goriilmemi§ bir hIzla ilerlemege ba§larken, kapIlanm biitlin bu 
yeniliklere, bilim alanmdaki geli§melere SImSIk, kapatmI§tI; kendi kendini 
klSlr bir skolastigin i~ine hapsetmi§; gitgide ~agm daha gerisinde kalml§tI. 
Medrese, gen~ kIzlara, yani gen,ligin yansma kapah idi. 

Dinle ilgisi olmayan hurafeler ve bahl inan,lar yal.mz medreselere 
sIzmakla kalmamI§, Dariilftinun'u bile etkilemi§ti. I924'te Dariilfunun'un 
bah,esinde baZI ogrencilerin fotograf ,ektirmeleri SUI' sayIlml§ ye bu 
ogreneiler eezalandmlml§lardI. Bunu Bursa'da ogrenen Atatiirk, beklendigi 
gibi son derece uziilmu§ ve ceza veren miiderrisler hakklnda kovu§turma 
yapilmasllli emretmi§ti. 

Her ne kadar liliklik ilkesi I92B'de ye sonradan 1937'de yapIlan 
degi§iklikler ile Anayasa'ya girmi§se de bu ilke, medreselerin kapatIlmaSI, 
teyhid-i tedrisada egitim birliginin saglanmasI ve kadmlar ile kIzlara e§it 
imkan saglanmaSI gibi tedbirlerle egitim ve ogretimde daha 1924'ten 
itibaren uygulanmaya ba§lamI§tIr. 

Egitimde Kadm Erkek E§itligi 
Atatiirk, kadmianmizm ye kIzlanmIzm erkekler gibi egitimin her 

kademesinden yararlanmalan i~in biiyiik ,aba sarfetmi§tir. 0, egitim ye 
ogretimde cinsiyet aynmlllill kalchnimasllll, her iki cinsin de egitim haklan 
ve imkanlanndan birlikte ve e§it olarak yararlanmalannm saglanmaSInI 
ama<; edinmi§tir. 

Atatiirk, bu konuda 3o.8.1925'te Kastamonu'da §unlan soylemi§tir: 

"Bir i~timai topluluk, bir millet, erkek ve ka:d1n denilen iki cins 
insandan miirekkeptir. Kahil midir ki bir kitlenin bir par~asmi terakki 
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ettirelim, digerine mlisamaha ede1im de kitlenin bliti.inli ilerletilebilmi§ 
olsun? Mlimklin mlidlir ki bir camiamn yaftSl topraklara zincirlerle bagh 
kaldlk"a diger klSml semalara yiikselebilsin? ~iiphe yok ki terakki adlmlan, 
dedigim gibi iki cins tarafmdan beraber, arkada§<;:a atIlmak ye terakki ye 
teceddiit sahasmdaki merhaleleri birlikte a§mak laZlmdlr. Boyle olursa 
inkIlap muyaffak olur." 

EgitiDlde EkonolIlik ve Sosyal Kalkmma 
Atati.irk, egitim konusu ile ilgili olarak, lilkenin kliltlire1 Ye sosyal 

kalkmmasl yamnda ekonomik kalkmmasmm da onemi iizerinde dunnu§tur. 

17 §ubat 1923'te Izmir'de toplanan "Tiirkiye tktisat Kongresi"ni a<;:l§ 
konu§maslnda §oyle demi§tir: "Yeni devletimizin, yeni hiikumetimizin 
bii tiin esaslan, biiti.in programlan iktisat programmdan <;:lkmalldlr. ... 
evlcltlanmlzl 0 suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara 0 suretle ilim ve irfan 
vermeliyiz ki alem-i ticaret ve ziraatte faa} olsunlar. Egitim programlffilz, 
bunu saglayacak tarzda dlizenlenmelidir." 

Atati.irk'iin hedefi milleti refaha ye medeniyete gotiirmektir. Bunun 
i,in ogretim kurumlarma biiyiik gorey ye sorumluluk dii§tiigiinii 1 Kaslm 
1937'de TBMM'nin a,IlI§ konu§masmda §oyle a<;:lklaml§tIr: "Arkada§lar! 
Biiyiik dayanuz, en medenl ye en miireffeh millet olarak yarhglmlzl 
yiikseltmektir. 

Bu, yalmz kurumlannda degil, dii§iincelerinde temelli bir inkIiap 
yapml§ olan biiyiik Tiirk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kIsa bir 
zamanda ba§armak i,in, fikir ve hareketi beraber ylirlitmek mecburiyetin
deyiz. Bu te§ebbiiste balan, ancak esash bir planla ye rasyonel tarzda 
,ah§makla miimklin olabilir. Bu sebeple okuyup yazma bilmeyen tek 
yatanda§ blrakmamak; memleketin bliyiik kalkmma sava§mm ve yeni 
~atlSlmn istedigi teknik elemanlan yeti§tirmek, memleket davalanllill 
ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesle ya§atacak fert ve kurumlan 
yaratmak; i§te bu onemli umdeleri en klsa zamanda temin etmek, Kiiltur 
Vekaletinin iizerine aldIgl biiyiik ye aglr mecburiyetlerdir. 

i§aret ettigim umdeleri, Tiirk gen<;:liginin dimagmda ve Tlirk milletinin 
§uurunda daima canh bir halde tutmak, liniversitelerimize ye yiiksekokulla
nmlza dli§en ba§hca vazifedir." 

Egitimde Disiplin 
Atatiirk, egitim programmda disiplini bir temel ilke olarak kabul etmi§ 

ve I Kaslm 1925'te TBMM'ni a~l§ konu§masmda bu ilkeyi §oyle 
a,lklaml§tlr: "Hayatm her <;:all§ma safhasmda oldugu gibi, ozellikle egitim 
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hayatmda disiplin en onemli unsurdur. Miidiirler ve iigretim heyetleri 
disiplini saglamaya ye talebe, disipline uymaya mecburdurlar." 

Harf inkdll.bl 
AtatUrk'iin giri§tigi radikal reformlardan biri de Arap alfabesinin 

blrakIlarak yerine Latin alfabesi esasmdan ahnma bir alfabenin kabul 
edilmesidir. 

Bir ogrenci, ydlarca mahalle mektebinde, hatta medresede okudugu 
halde, yazmaYI ye okumaYI dogru dUriist agrenemiyordu. Oysa, Batl'da 
birka~ ay okula giden herkes kendi dilini yaZIp okumaYJ ogrenebiliyordu. 
Tanzimat aydmlan gii<;liigiin sebeplerini tartl§lfken dilin sadele§mesi, 
egitim ye agretim yollan ye imla kurallan tizerinde durmu§lar ye Arap 
alfabesini agrenmenin zorlugu da dikkatlerini <;ekmi§tir. Arap alfabesi 
balta, ortada ve sonda farkh bi,imlerde kullamldlgl i<;in 100'ti ge<;en harfe, 
daha dogrusu §ekil <;e§itliligine sahipti. Yazlda vokaller kullamlmadlgl i<;in 
bir kelimeyi birkao; turlu okumak mumkiin oluyordu. Kelime Turk<;e ye 
herkesin kolayhkla anlayabildigi bir kelime ise, dogru okunu§u karine ile 
bulmak zor olmuyordu. Ama kelime halkm anlamadlgl, yabancI dillerden 
gelme bir kelime ise, bunu dogru okumak ,ok gii<;tii. Sonra, Arap 
alfabesinde bulunan bazl harflerin kar§lhgl olan sesler Tiirk dilinde yoktu. 
Bu sebeplerle 1860 ytllanndan bu yana Arap alfabesinde degi§ikler yapmak, 
onu reforma tabi tutmak gibi konular tartl§llmaya ba§landl. Mesele boyle 
bir egitim sorunu olarak ortaya <;lktlgl halde, derhal din! ye siyas! fakttirler 
araya kan§tl ye taru§malarda bu faktarler aglr basmaya ba§ld!. Kuran'm 
Arap alfabesi ile yazIIml§ olmasl ve Miisliimanhkta alfabenin kutsal 
saYllmasl meseleyi din! alana <;ekti. Imparatorlugu meydana getiren 
milletlerin c;ogunun Miisliiman olmasl ve Arap alfabesini kullanmalarl 
yazlya siyas! bir bag niteligi veriyordu. Bunun ic;indir ki ne zaman bir alfabe 
meselesi ortaya atllsa hemen dine kaf§1 gelmek ve imparatorlugun 
dagllmasma sebep olmak gibi suc;lamalar saz konusu oluyordu. 

1927 YJhmn Haziran'mda, uygun vaktin geldigine karar veren Atatiirk, 
Egitim Bakanhgmdan Latin alfabesinin kabulii i<;in gerekli bazlrhklann 
yapIlmasml istedi. Atatiirk'iin Latin alfabesini kabul etmeye karar 
vermesinde en biiyUk roW, memlekette Arap harfleri ile okuyup yazma 
bilenlerin orammn % 6'YI ge<;memesi oynaml§ olmahdlf. 

Atatiirk, 1 Kaslm 1928'de yeni TUrk harflerinin kabulii miinasebetiyle 
yaptlgl TBMM'ni a<;l§ konu§masmda yine yazl inblftbmm iinemine 
deginmekte ye aym zamanda ogretmene yerdigi onemi !oylece 
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be1irtmektedir: "Her vasltadan once, hUyiik Turk milletine, onun biitiin 
emeklerini klSlr yapan ~orak yol haricinde kolay bir okuma yazma anahtan 
vermek liizlmdn. Buyuk Turk milleti cehaletten az emekle, klsa yoldan, 
ancak kendi guzel ve asil diline kolay uyan boyle bir vaSlta ile Slynlabilir. .. 
Basit bir tecrube, yeni Turk harflerinin Turk diline ne kadar uygun 
oldugunu, §ehirde ve koyde ya§l ilerlemi§ Turk evliitlannm ne kadar kalay 
okuyup yazdlklanm gune§ gibi meydana ~lkarml§l1r ... 

Buyuk Millet Meclisi'nin karanyla Turk harflerinin kesinlik ve 
kanuniyet kazanmaSl, bu memleketin yukselme mucadelesinde ba§hba§ma 
bir ge~i t olacakl1r. 

Milleder ailesine munevver, yeti§mi§ buyuk bir milletin dili olarak 
elbette girecek olan Turk~eye bu yeni canhhgl kazandlracak olan u~uncu 
Buyuk Millet Medisi, yalmz ebed! Turk tarihinde degil, buti.in insanhk 
tarihinde mumtaz bir sima olarak kalacakl1r. 

Turk harflerinin kabulUyle hepimize, bu mernleketin butiin vatamm 
seven yeti§kin evlatlarma mlihim bir vazife tevecclih ediyor; bu vazife, 
milletimizin karnilen okuyup yazmak i~in gosterdigi §evk ve a§ka bilfiil 
hizmet ve yardlm etmektir. Hepimiz, husus! ve umumi hayal1mlzda rast 
geldigimiz okuyup yazma bilmeyen erkek kadm, her vatanda§lmlza 
ogretmek i~in tehaluk gostermeliyiz... Vatanda§lanmlZl cehaletten 
kurtaracak bir sade muallimligin vicdam hazzl varhglrnlzl kaplaml§l1r. 

Yuksek ve ebed! yadiganmlzla biiyuk Turk milleti yeni bir nur alemine 
girecektir. " 

Egititn ve Gibel Sanatlar 
Atatlirk, guzel sanadara ve bu arada ozellikle ~agda§ bir Turk 

musikisinin geli§tirilmesine buyuk onem vermi§tir. [ Kaslm 1934'te 
TBMM'ni a~arken yapllgl konu§mada, " ... en onde gotilriilmesi gerekli 
alan, Turk musikisidir'l demektedir. 

Ataturk, bir milletin kultur bakImmdan ~agda§ yeniliklere uymasmda 
musikide degi§ikligi alabilmesini ve kavrayabilmesini ol~u olarak gorrnekte 
ve §u beyanda bulunmaktadlf: "Bugun dinletilmeye yeltenilen musiki yuz 
agartacak degerde olmaktan uzaktlr. Bunu a~lk~a bilmeliyiz. Vlusal, ince 
duygulan, du§unceleri anlatan; yuksek deyi§leri, soyleyi§leri toplamak, 
onlan bir gun once, son musiki kurallarma gore i§lemek gerektir. Ancak bu 
duzeyde Turk ulusal musikisi yukselebilir, evrensel musikide yerini alabilir." 

I KaSlm 1935'te de, "Vlusal musikimizi modern teknik i~inde 

yilkseltme <;ah§malarma bu yll daha ~ok onem verilecektir" demektedir. 
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1 KaSlm 1 936'da ise TBMM'ni a~arken "Giizel sana tiara da alakamzl 
yeniden canlancllfmak isterim. Ankara'da bir konservatuvar ve bir temsil 
akademisi kurulmakta olmasml zikretmek benim i~in bir hazdlr. 

Giizel sanadann her §ubesi ic;in, Kamutay'm gosterecegi al:1ka ve 
emek, milletin insani ve medeni hayau ve c;ah§kanhk veriminin artmasl ic;in 
~ok tesirlidir" demi§tir. 

Yiiksekogretimde Reform 
Atatiirk, Dariilfiinun'un kendi kendini yenileyebilmesi i~in on yd 

sabula beklemi§tir. Nitekim 1922 Kaslm'mda Dariilftinun Edebiyat 
Fakiiltesine, kendisine fahr! miiderrislik payesinin tevcihi dolaylSl ile 
gonderdigi cevab! telgrafta, bu hususa: "Eminim ki mill! istikJalimizi ilim 
sahasmda fakiilteniz ikmal edecektir" sozleriyle ipret etmi§ bulunmaktadlr. 

Oniversitede bir reform ihtiyac. ~ok belirgindi. Ancak profesorlerin bir 
klsml buna kar§.ydliar ve direniyorlardI. Bular, kendi yerlerini koruma 
endi§esi i~inde, gerekli 'koklti tedbirler'den ~ekinmekteydiler. Ote yandan 
biiyiik bir klSm. ise, ~ok yonlii eksiklik ve yetersizliklerin farkmdayddar. 
Bunlar uygun bir reform beklemekteydiler; bunun .i~in yapdacak 
~ah§malara katllmaya da haz.rdllar. 

Ataturk, Cumhuriyetin kurulu§undan on yll sonra, hiri Ankara'da 
Yiiksek Ziraat Enstitiisii'niin kurulmaSl, digeri de lstanbul'da Dariilftinun' 
un yeniden diizen/enmesi §eklinde, 1933'te nihayet koklii bir yiiksekogretim 
reformunu ger~ekle§tirmi§tir. 

lnkIlap~. bir degi§im siirecine girmi§ olan bir toplumda, tutucu bir 
tiniversitenin gorevini yerine getiremedigini ve gen;ekle§tirilen reformun 
ltizumunu, Maarif Vekili Dr. Re§it Galip, 1.8.1933'te, yeni tstanbul 
Oniversitesi'nin a~I1.§mda yaptIgl onemli konu§masmda §U sozlerle dile 
getirmi§tir: 

"Bugiin ilga edilen Dariilfiinun, Tiirkiye'de bu adla kurulan 
miiesseselerin ii~iinciisii saydabilir. lik Dariilfiinun tesisi hiikmiinii 23 
Temmuz 1846 tarihli resm! tebligde goriiyoruz. Halbuki, menfi 
mukavemetlerin ,iddeti kaI"§lSmda te§ebbiis ve icra takatmm ~elimsizligi 
yiiziinden ilk defs, ancak, '5 Ocak ,863'te, yani on yedi y.1 soma 
ba§layabiliyor. Ba§langl~ta dersler yanm yamalak hikmet, 
hayvanat,nebatat ve tarihten ibaretti. Tabi! cografyamn bunlara iH'tvesi 
ancak daha sonraki ydda miimkiin olabilmi§tir. Cografyanm geciktitili§i, 
diinyamn yuvarlakhg. davasmm miinaka§asmdan korkulmaSl yiiziinden
di ... 
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Miiesseseye "Dariilfiinun" adlmn verilmesincle medreselerin zihniyeti
nin tesir ve ntifuzu olmu§tur. "Fen" kelimesi 0 zamanlar sadece teknik ve 
tatbik! bilgilere delillet eden bir tabir oldugu halde, Turkiye'de yeni ilmi, 
yani irfam temsil etmek i<;in a'i11an miiesseseye Dariilftinun adl verilmesi ne 
bir yanh§hk ne de bir lisan zuhulu neticesi idi. Bu, 0 zamanki zihniyeti ~ok 
manah bir surette ifade etmek iizere verilmi§ bir isimdir. Riyaziyat, fizik, 
kimya,tarih, cografya, hayvanat vesaire gibi ilimlere 0 zamanki meclrese 
ulemasl ancak "fenler" denilmesine miisaade ediyorlardl. Qiinkii onlarIn 
itikadmca hakik! ilim, yalmz ye munhaSlfan nakl! bilgilerdi. "llmin" yeri 
ancak medrese olabilirdi. 

tlk dariilfununu kuranlar, "fen" ve Dnun cemi alan "ftinun" tabirini 
kullanmakla memlekette medreseye kaf§l muteyaZl, hatta urkek bir 
muessese ~lkarml§ oluyorlardl... 

Mill! maarif i§lerini faaliyet programmm en ba§ma koymu§ olan 
Cumhuriyet, bir taraftan Teyhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseleri 
kaparken abilr taraftan da Dartilfiinuna elini uzattI. Bu miiessesenin kendi 
inki§aft, terakkisi Ye tekitmulti i~in ba§ta hukm! phsiyet ye ilm! muhtariyet 
imtiyazlan olmak iizere maddi, manevi her tlirlti imkanlan temin etti. 
1923'ten 1932'ye kadar ge~en 9 yll zarlinda, Turkiye'nin butun 
muneyyerleri gozlerini Dariilftinuna diktiler. Her sahada inkiiaplar ge~iren 
yeni Turkiye'de Darulftinunun memleket hayatmm umum! gidi§ine uygun 
bir teki'tmul gostermesini beklediler. Memleketin hi~bir meselesi dartilftinun 
i§i kadar umumi ali'tka uyandIrmadl. Hi~bir muessese, onun kadar t~nkide 
ugramadl. Li'tkin buttin. bu ali'tkalara, buttin bu tenkitlere ragmen Istanbul 
Darulftinunu, Turkiye muneyyerliginin bekledigi salaha, inki§afa ye 
terakkiye eremedi. 

Memlekette siyas!, i~tima! buyiik inkllaplar oldu. Darulftinun bunlara 
kaf§l bitaraf bir mu§ahit kaldl. Iktisad! sahada esash hareketler oldu. 
Darulftinun bunlardan habersiz gorundu. Hukukta radikal degi~iklikler 
oldu. Darulftinun yalmz yeni kanunlan tedrisat programma almakla iktifa 
etti. Harf inkIli'tbl oldu, oz dil hareketi ba§ladl, Darulftinun hi~ tmmadl. 
Yeni bir tarih teli'tkkisi, mill! bir hareket halinde biittin ulkeyi sarch. 
Darulftinunda buna bir ali'tka uyandlrabilmek i~in u~ yd kadar beklemek ye 
ugr~mak Ii'tZlm geldi. Istanbul Darulftinunu artlk durmu§tu, kendisine 
kapanml§tl, yusta! bir tecerrut i~inde haric! alemden elini ayagml ~ekmi§ti. 

Turk camiasmm hayat seyri i~inde bu kadar tecerrut halinde kalabilen 
Istanbul Darulftinunu, dunyamn ba§ka yerlerindeki ilim hareketlerine kaf§l 
da bittabi yakmhk ye alaka gosteremezdi. Ve bunlardan da uzak kaldl. 
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istanbul DartilfUnunu, ilm! ara§tIrma ye tetkikler i~in bir faaliyet sahasl 
olamadl. ~ahs! mesai i,in fmat ye imkanlar veren bir ,ah§ma muhiti haline 
giremedi. Tedrisatlmn tarz ve usuliinii mtimasil garp miiesseselerindeki tarz 
ve usullere uygun bir hale getiremedi. Turkiye gibi radikal bir inkllap 
memleketinde, vatamn miistakbel zimamrlarlanmn terbiyesi, hayattan bu 
kadar uzak kalan, inkIlabm seyrinden bu kadar uzak duran bir muesseseye 
artlk daha uzun muddet tevd! edilemezdi. 

Esa,en on Ylldan beri istanbul Dartilftinunu kendi kendisini lSlah i~in 
kendisine verilmi§ alan ve her yll tekrarlanan bol ve geni§ fIrsatlardan 
istifade etmedi. Ge~en zaman ile ge,irilen teerube de kafi idi. Buyuk Millet 
Meclisi, Dariilfiinunun 1932 biit<;esini, ancak bir ecnebi miitehasSls 
getirilerek bu muesse,enin esash bir surette lSlah ve tensiki §artlyla kabul 
etmi§tir. Bu maksat i~in ~agnlan eeneb! miitehasSIS, ge,en yd Dariilfiinunda 
esash tetkikler yaplI. Gordiiklerini ve dii§iindiiklerini bir raporla hiikumete 
bildirdi. A§aglda birka, maddede tespit edilen nok,anlar ecneb! 
mutehaSSlSln raporunda da ayn ayn zikredilmi§tir. 

Bunlan belliba§h §oyle tasnif edebiliriz: 

- Dariilfiinunun fakiilte ve mtiesseseleri araslnda ilmi mesai te§rikini 
temin edecek bir irtibat bulunamamasl, 

- Bazl fakuItelerin miinhaSIran tedrisat ile alakadar olarak bir meslek 
mektebi vaziyetinde kalmalan, 

- Tedris heyetinin, ekseriyet itibariyle, kendisini yalmz muayyen 
saatlerdeki derslerden mesul sayarak ilm! tetkik ve taharrilerden uzak 
kalmasl, 

- Talebe ile tedris heyeti arasmdaki miinasebetin dershane hududu 
dahilinde kalarak, bunun harieinde talebenin her ttirlu rehberlikten uzak, 
kendi ba§ma kalmaSl, 

- Tedrisatm gene ekseriyet itibanyle miirlerrisin takririne inhisar 
etmesi, talebenin ogrenme mesuliyetinin de muayyen bir kitabm sahifeleri 
veya miiderrisin takririnden tutulan notlar dahilinde kalmaSl, 

- Seminerlerin ekseriyetle, lafZ-l murat bir halde kalmaSl, 

- Laboratuvarlarda ekseriya, daha ziyade demonstrasyonla iktifa 
edilerek talebenin §ahs! faaliyette bulunmaSl ye tetkik usullerine ah§masl 
imkanlarmm asgar! hadde indirilmesi, 

- Telifat ve ne§riyatm yok deneeek dereeede azhgl, 

- Ekser! muderris ve muallimlerin (profesor ve do~entler), haric! i§ ve 
alakalannm ,oklugu yiiziinden DartilfUnundaki vazifelerini ikinci derecede 
sayacak kadar muesseseye ili§iklerini azaltmalan, 
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Dariilftinun tedrisatmm memleketin hayat ve faaliyederiyle temasml 
kaybederek nazari bir tecerriit halinde kalmasl, '" 

Bu hal kar§lsmda 1stanbul Dariilftinununu lslah etmek i~in yapdacak 
te§ebbiislerin semeresiz kalacaglna kanaat getiren Hlikumet, bu mliessese
nin ilgaslm teklif etmeyi, menlieketin Him ve irfam i~in en kestirme haYlrh 
hareket sayml§tu." 

Re§it Galip'in konu§masmda soziinii ettigi yabanCl uzman, 1stanbul 
Dariilftinunu'nun lslahl ile ilgili bir rapor hazlrlamak iizere davet edilen 
Cenevre Oniversitesi ogretim iiyelerinden Profesor Albert Malche idi. Bu 
zat, ayrmuh raporunda genellikle §U konular iizerinde durmu§tur: 

Dariilftinun'un toplumdan kopmu§ olmaSl, i~ine kapanml§ bulunmaSl 
ve ara§urmalara yeterince yer vermemesi reformu gerektiren ba§hca 
sebepler arasmda idi. 

Tiirkiye'de Dariilftinun idaresinde, Dariilftinun dl§mda belli bir 
yonetim ve denetim mercii mevcut degildir. Bilindigi gibi 1svi~re, Bel~ika ve 
Avusturya gibi Avrupa iilkelerinde universiteler, biiyiik 6l~iide hiikumet 
organlannm denetimi altmdadlrlar ve bu makamlara kaf§l sorumlu 
tutulurlar. 1ngiltere ve Amerika Birle§ik Devlederi gibi iilkelerde ise iist 
duzeydeki boyle bir denetim ve g6zetim, hiikumet yerine, genellikle 
hiikumetlerce atanan baglmslz miitevelli heyeder tarafmdan yapdlr. 
Dariilftinunda ve ona bagh fakiiltelerde yonetimle ilgili makamlara se~imle 
gelindiginden, ogretim uyeleri araslnda ihtiras, sllrtu§me ve 
anIa§mazhklarm dogmu§ olmaSl ve dl§andan etkin bir denetimin 
bulunmamaSl da bu koklii degi§iklik ihtiyaclm doguran sebepler 
arasmdadlr. 

Qagda§ yabanCl iilkelerde a~lk kadrolara yapllacak atamalarda 
profesorler, genellikle iiniversite dl§mdaki adaylar arasmdan iiniversite 
tarafmdan se~ilir ve atamalar iiniversite dl§l bir makam tarafmdan 
onaylamr. Halbuki Dariilftinunda durum tamamen ba§ka idi. Burada 
profesorlerin atanmasmda c;gretim iiyelerinin miistakbel ~ah§ma 

arkada§lanm se~me yetkisine bizzat sahip olmalan dolaYlSlyla bu kurumlar, 
dlpndan gelecek kabiliyetlere biiyiik ol~iide kapah kalml§tlr. Profesor 
Malche, raporunda bu konu ile ilgili olarak §oyle demektedir: "Hi~bir 
mesele, iiniversitenin istikbali i~in profesorlerin intihabl ve tayini kadar 
miihim degildir. Halen tatbik edilen sisteme gore hocayl, alilkadar diger 
hocalar buhnaktadlrlar ... Alakadarlar fena hakimlerdir. Onlann gorii§leri 
ahnmah, fakat karar ba§ka makamlarca verilmelidir." 
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1 Agustos 1933'ten itibaren yiiriirltige girmi§ bulunan diizene gore, 
istanbul 0 niversitesi'nin idaresi, kurullar yerine rekWre verilmi§tir. RekWr, 
Milli Egitim Bakam'mn inhasl iizerine mu§terek kararname ve 
Cumhurba§kam'mn tasdiki ile, dekanlar da rekt6riin inhaSI iizerine Milll 
Egitim Bakanhgl'nca atanmaktadu. Rektor, tiniversiteyi temsil etmek, 
iiniversite te§kihlt ve tedrisannl yurutmek ve denetlemek, universitenin 
biitiin kurumlarla muhaberelerini yapmak, mall konularda ita amiri olmak 
gibi yetkilerle donalIlml§lIr. Rektor, fakiilte meclislerini ayn ayn veya bir 
arada toplanlIya davet edebildigi gibi, bunlara ba§kanhk da edebilmekte
dir. 

Bir profesorltik kadrosu bo§aldlgtnda, Fakiilte Medisi tarafmdan 2-3 
aday gosterilmekte, rektor, adaylar hakkmdaki gorii§iinii Milll Egitim 
Bakanhgl'na bildirmekte, Bakan da bunlardan birini tereih ederek 
atamaktamr. Bakan, adaylardan hi~birini uygun bulmadigi takdirde, yeni 
aday gosterilmesini isteyebilmektedir. 

Bundan elli yll once yiiriirltige girmi§ olan tiniversite yonetimi ve 
profesorlerin atanmaSI ile ilgili mevzualIn benzerleri bugiin bile, demokratik 
parlamenter sistemle yonetilen Avrupa iilkelerinde de uyguianmaktadir. 

Atattirk, kiiltiir merkezlerinin ve ytiksekogretim kurumlanmn yalmz 
1stanbul ve Ankara'ya inhisar ettirilmemesini, yurt sathlna yayllmasllll 
istemi§tir. Ktiltiir Bakam Saffet Ankan'a verdigi bir direktifte: "Van Golti 
sahillerinin en giizel bir yerinde, her §u beden ilkokullan ve nihayet 
iiniversiteleri ile modern bir kiiltiir §ehri yaratmak yolunda §imdiden 
faaliyete ge~ilmelidir" demektedir. 

Atatiirk, Yiiksekilgrenime verdigi onemi ve geli§mek i~in koklti tedbirler 
ahnmaSI gerektigini 1 Kasim 1933'te §u sozleri ile vurgulamaktadIr: 
"Arkada§lar! Oniversite tesisine verdigimiz ehemmiyeti beyan etmek 
isterim. Yanm tedbirlerin klS1f olduguna §iiphe yoktur. Biitiin i§lerimizde 
oldugu gibi maarifte ve kurulan iiniversitede de radikal tedbirlerle yurumek 
katf karanmlzdlf." 

1981 Yiiksekogretim Reformu 
6 KaSlm 1981 Yuksektigretim Reformu Atatiirk'un 1933'teki 

Oniversite reformundan esinlenerek ger~ekle§tirilmi§tir. 

Bilindigi gibi istanbul Oniversitesi, 1933'ten sonra, reformun getirdigi 
yeni duzen ve imkanlar sayesinde ve buyiik ol<;iide de tamnml§ yabanCl 
bilim adamlanmn egitimkadrosuna katIlmalanyla 12 yll allIn ~agmi ya§adl. 
1946'dan itibaren Oniversiteler Kanununda yapIlan deg;§iklikler sonunda 



668 IHSAN DOQRAMACI 

iiniversitelerimizde, rektorierin yonetim ye denetimdeki yetkileri azalnhyor, 
kararlar ~ok say.da ogretim iiyelerinden olupn kurullar tarafindan 
ahnmaya ba§lamyordu. nekanlar ye rektiirler ayn heyeder tarafmdan 
se~ildigi gibi, dekanlann ye okul miidiirlerinin goreve getirilmelerinde de 
rektiire hi~bir soz hakkl tamnm.yordu. Boyle bir diizenin ba§ka bir iilkede 
benzerini bulmak ger~ekten kolay degildi. 

1960 sonlannda ba§layan Ye 1970'lerde tehlikeli boyudara yaran 
anal"§ik harekeder, iiniversitelerimizi biiyiik ol~iide etkilemi!; egitim ye 
ogretim aksaml§; baZl tiniversitelerde ise tamemen felce ugraml§tlr. 

Rektor ye dekan se~imlerinde yer yer siyas! kutupla§malar ba§ 
gostermi§; bu se~imler, baz. iiniyersitelerde ancak haftalar ve aylarca siiren 
uzun turlardan sanra sonuc;lanabilmi§tir. Ege Oniversitesi, rekWrunU ancak 
alt. ayda se~ebilmi§tir. 

12 Eyliil1980 harekah iilkemizi u~urumdan kurtarnu§ ve iilke sathmda 
giiyen saglanml§t.r. Bu donemde yiiksekogrenimde koklii bir reform 
yapIimasma oncelik yerilmi§ ve bu da ger~ekle§tirilmi§tir. Bu yap.hrken de 
yine tek ilham kaynag. Atatiirk'ten ba§kas. degildi. Qiinkii, Atatiirk 
yaptIklanyla bilen insan degildir. Her ku§akta yeniden bajlayan insand.r. 
Atatiirk, "fanl yiicudu toprak olduktan sonra" da yeni ku§aklan etkilemege 
deyam eden insand.r. Atatiirk, oliimiinden yIilarca sonra da fikirleriyle, 
eserleriyle dipdiri ayakta duran, bunahm donemlerinde milletine hala 
kurtulu§ yollanm gosteren, dii§iinceleriyle karanhklan aydmlatmaga 
deyam eden onderdir. 

6 kas.m 1981 yiiksekogretim reformunun gosterdigi hedefler ve 
getirdigi yenilikler, Atatiirk'iin ger~ekle§tirdigi 1933 reformunun getirdikle. 
rinin paralelindedir ve deyam.d.r. Bugiin yiiksekogretim kurumlanm.z yurt 
sathma yay.lm.§, akademik hiyeral"§i saglanm.§, ogretim iiyesi a~lg. biiyiik 
Ol~iide kapat.lm.§, ara§hrmalarda saYI ye nitelik yoniinden ilerleme 
kaydedilmi§ ye egitimde ba§an yiikselmi§tir. Uniyersite toplumla 
biitiinle§mi§ ye onun hizmetine girmi§tir. Atatiirk'iin ger~ekle§tirdigi 1933 
reformunun amac. da bu degil miydi? 



ATATDRK AND EDUCATION 

(Abstract) 

The author deals with the importance Atattirk attached to education in 
Turkey, explains the nationalistic character of his concept of education and 
presents a brief summary of what has been achieved in the field of education 
during the Atatiirk period. The author emphasizes the renovations made in 
secondary educations as well as the university reform carried out in 1933. 
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