
CUMHURIYETIN ILK YILLARINDA

EGITIMIN HEDEFI
"MEKTEP ILE HAYAT ARASINDAKI ÇIN SEDDI KALDiRiLMALi"

FATMA ACUN*

Cumhuriyetin kurulusunu müteakiben pek çok

alanda inkilaplar yapilarak, yeni ve modern Türki-

ye'nin, yönetim biçiminden egitimine, hukuk sistemin-

den kültürüne kadar çesitli konularda takip edecegi

uygulamalar ve temel prensipler belirlenmistir. Büyük

bir kismi 1923-1930 yillari arasinda, "Inkilaplar Döne-

mi" diyebilecegimiz dönemde gerçeklestirilen inkilap-

larin yönetim, egitim, hukuk vb. sistemlerde ve günlük

yasamda hakiki ve esasli bir degisim meydana getirip

getirmedigi, getirdi ise bu degisimin mahiyeti, cumhu-

riyetin ilk dönemlerini yasayanlar arasinda enine bo-

yuna tartisilmistir: "Inkilabimiz satM bir hadise veya

siyasi bir tecrübe midir? Yoksa, esasli bir tahavvül hu-

sule getirebilecek bir mahiyette midir?' biçiminde for-

müle edilen soruya verilen cevap, inkilabin, "hakiki bir

degisim meydana getirecek nitelikte" oldugudur. Bu

yazida, dönemin düsünürlerinin esasli tahavvül/köklü

degisim olarak telakki ettikleri degisim unsurlari üze-

rinde durulacak ve bir degerlendirme yapilacaktir. Ko-

nu, egitim alanindaki degisimle, özellikle de, yeni

cumhuriyetin ideal insan tipini belirleme ve bu insan-

larin yetisecegi okullar hakkindaki telakkinin degisimi

ile sinirlandirilmistir.

.,Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi

ekim-Kasim 2006

Inkilabin ideal insan tipi nasildir? Bu tipte insan

yetistirmek için, inkilabin okullardan ve egitimden, o

zamanin tabiriyle maariften, beklentileri nelerdir? Bun-

lar üzerinde durmak gerekir. Öncelikle, inkilap klasik,

Osmanli tarzi insan tipinden öte bir insan beklemekte-

dir. Dönemin egitimcilerinden, Istanbul Darülfünunu

müderrislerinden Ismail Hakki [Balta çioglu] bu beklen-

tiyi, su cümleleriyle çok isabetlibiçimde ifade etmek-
tedir:

"Sükunet, sekinet, belagat ve mihaniki çalis-

kanlik... "gihi, Bahiali efendisi evsajini ariyoruz!.. Ye-

ni cemiyetiere has olan "ictimai hayat kabiliyeti, ibda'
hassasi, seciye metaneti, hedii idrak, insani mefku-

re..." gibi kahiliyetlerine çok dikkat etmiyoruz!.. he-

gendigimiz adam, en ziyade "eski adam "dir!.. Yeni

adami ariyoruz ve yetistiremiyoruz.'

Sakin, kontrollü, güzel söz söyleyen, çaliskan
Babiali efendisi vasiflarina sahip bir adamin halen ide-
al tip olugunu; halbuki, yeni toplumlara has, sosyal ya-

sam kabiliyeti, yaraticilik, karakter saglamligi, algilama
kabiliyeti, ideal sahibi olma gibi niteliklere sahip bir in-

san tipi yaratilmasi gerektigini, bu sözlerden anliyoruz.
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Peki, bu tipte insanlar nasil yaratilacaktir? Cumhuriye-

tin ilk yillarinda okuryazarlik oraninin ancak, %10 civa-

rinda oldugu bilinmektedir. Diger bir ifadeyle, nüfusun

çok büyük kismi, egitim almamis kitlelerden olusmak-

tadir. Buna, alfabe degisikligi dc:layisiyla yeni harfleri
ögretme ihtiyaci da eklenirse, egitilmesi gereken insan

kitlesinin nüfusun neredeyse tamamina tekabül ettigi

görülür. Bu kadar büyük bir kitlenin egitimi, hem de,

"yeni insan tipinde egitimi" hedefi düsünüldügünde,

egitimin, yeni cumhuriyet için hayati öneme sahip, en

önemli rehber unsur oldugu görülür. Inkilabin genel

hedefi topyekün kalkinma, buna ulasmanin yolu da

topyekün egitim olarak belirlenmistir.

Egitimini ilk, orta ve yüksek derecelerde nasil

yapilacagi, bunu gerçeklestirecek olan Maarif Vekale-

ti'nin (Milli Egitim Bakanligi) merkezde ve tasrada na-

sil teskilatlanacagi, bunlarin da ötesinde, benimsene-

cek olan yeni egitim sisteminin temel prensiplerinin

neler olacagi cumhuriyetin ilk yillarinda üzerinde tarti-

silan ve yerli yabanci pek çok egitimcinin danismanli-

gina ve önerilerine müracaat edilen konular olmustur.

Cumhuriyetin egitim sisteminin niteligini, yeni kurulan
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cumhuriyet'in niteligi belirlemistir. Yeni cumhuriyet la-

iktir, o halde, egitim de laik olacaktir.

Osmanli Imparatorlugu'nu Cumhuriyet'ten ayi-

ran en önemli özellik, din ve devlet islerini ayirmasidir.

Dini devlet, o dönemin tabiriyle, ladini devlete dönüs-

müstür. Bunun anlami, dünyevi islerde artik akla ve il-

me müracaat edilecegidir. Diger bir açidan bakildigin-

da, dinle birlikte, dünyaya, devlete, hayata, hükumete

vs. bakista, eski anlayislar degisecek, yerini yenileri

alacaktir. Cumhuriyet'in inkilapçilari, bilmektedir ki,
yeni fikirler ve yeni anlayislar en iyi, yeni nesiller tara-

findan benimsenir. Bu nedenle, inkilabin, yeni anlayi-

sa sahip nesiller yetistirmesi gereklidir. Yeni nesiller,

yeni anlayisa sahip okullarda yetistirilebilir. Yeni okul-

lar ise, ancak, yeni egitim anlayisi ve yeni egitim siste-

miyle kurulabilir.' Görüldügü üzere, birbirine baglanti-

libiçimde açiklanan degisim süreci, sonunda egitim

sistemine dayanmaktadir. Inkilaba sahip çikacak, yeni

hayat tarzini ve anlayisini benimseyecek nesilleri yetis-

tirmek ancak, yeni egitim sistemi ile mümkün olabile-
cektir.
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Beklentiler bu biçimde belirlenince, yeni egitim

sisteminin uygulanacagi okullara bÜyÜk vazifeler yÜk-

lenmis, okullar adeta degisimin kilit noktalari olarak

telakki edilmistir. Cumhuriyetin yeni nesillerini okul-

larda yetistirme, dolayisiyla, okullari "degisimin katali-

zörÜ olarak görme", cumhuriyetin ilk yillarinda egiti-

min temel çizgisini olusturmustur. Bu çizgi dogrultu-

sunda, okullara yÜklenen vazifeler en ince teferruatina

kadar belirlenmis, okullarin teskilati degistirilerek egi-

tim ve ögretim usulleri yeni esaslara baglanmistir. Bu-

rada, cumhuriyetin ilk yillarinda egitim teskilatinin ge-

çirdigi degisimden bahsedilmeyecektir. Bu zaten bili-

nen bir konudur.' Daha ziyade, cumhuriyetin ilk yilla-

rinda egitim ve okul anlayisinin ne oldugu, bunlardan

neler beklendigi Üzerinde durulacaktir. Konu incele-

nirken, 1926 yilinda Maarif Vekaleti'ne sunulan bir la-

yiha (rapor) bize yol gösterici olacak, burada öne sÜ-

rÜlen görÜsler Üzerinde durulacaktir."

Önerileri önemli bulundugu için Maarif Vekale-

ti Mecmuasi'nda yayinlanan bu raporda, okullarin va-

zifeleri özetle söyle ifade ediliyor: Laik TÜrkiye Cum-

huriyeti'nin bilinçli vatandaslari olarak yeni nesle, ken-
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dilerine gerekli olan bilgiyi, fikri, ahlakl, siyasi anlayis

ve aliskanliklari kazandirmak; sahip olduklari liyakat

ve kabiliyetleri azami ölçÜde gelistirmek suretiyle,

çevrelerine en faydali hale getirmek, kisaca, yeni nesli

yeni toplum dÜzenin ve halk devletinin kuruculari ve

savunuculari olarak yetistirmektir. Okullara ve burada

yetisecek olan yeni nesle dÜsen vazifede, AtatÜrk'Ün

"Gençler, cumhuriyeti biz kurcluk, onu yasatacak ve

yÜceltecek sizlersiniz' sözÜnÜn yankilandigini görÜ-

yoruz.

Dönemin egiticileri, egitimin asil gayesinin in-

sanlari, kendi kabiliyet ve istekleri ölçÜsÜnde, egilimli

olduklari alanlara yönlendirmek, bu alanlarda Üretici

ve yaraticilÜle getirmek oldugunun farkindadirlar. Ye-

ni nesiin gelecekte yasayacagi sosyal, ekonomik ve

kÜltÜrelortam çok farkli olacaktir. Bu nedenle, okulun

en önemli vazifesi, yeni nesle, laik TÜrkiye Cumhuriye-

ti'nin suurlu vatandaslari olmak için gereken bilgileri,

fikri, ahlaki, siyasi telakki ve aliskanliklari kazandir-

mak ve egilimleri olan alanda kabiliyetlerini gelistir- .

mektir. Okullarda yetisecek olan yeni nesil, gelecegin

meslek sahibi sahislaridir.' Dolayisiyla, bu bilinçle ye-
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tismelidir. Bugün için bize gayet tabii gelen bu düsün-
celer, çogu meslegin okullarda degil de, usta-çirak

usulü ile okul disi ortamlarda ögretildigi düsünüldü-
günde, meslek sahibi olmanin bir sisteme baglandigini
göstermesi açisindan önemlidir. Diger bir ifadeyle,
okul hayati tamamiyla gerçek hayata yönelik olmalidir,

ona hazirlamalidir. Bu konuda daha da ileri giden dö-
nemin egitim bilimcilerinden Ismail Hakki, Ingiliz
okullarinda takip edilen ve amaçlari yeni nesil yetistir-
mek olan New School (Yeni Okul) lardan birinin ku-

rucusu olan Badley'in, "Yeni okullarin gayesi hayata

hazirlamak degil, fakat bu hayati dogrudan dogruya

yasatmaktir' sözüne atifta bulunarak, onunla hemfikir
olur,('Bu görüslerin dogruluguna kanaat getiren döne-
min idarecileri, Amerika'dan meshur pedagog ve prag-
matist filozof John Dewey'i Türkiye'ye getirerek, Ma-

arif Vekaleti'nin yeniden teskilatlandinlmasinda ve egi-
tim prensiplerinin belirlenmesinde görüslerinden isti-
fade etmislerdir.7 Cumhuriyetin ilk yillarinda Dewey'in
pragmatist görüslerinin, acil egitim bekleyen yeni nesil
için en iyi çare olarak benimsendigini ve uygulamaya
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konuldugunu görüyoruz. Bu yillarda benimsenen

pragmatist yaklasimin bir tezahürü olarak, okullarin,
bütünüyle hayata dönük olmasi ve okul ile hayat ara-
sinda bir sinir olmamasi prensibi benimsenmistir.
"Mektep ile hayat arasindaki Çin Seddi kalkmalidir"

cümlesinde ifadesini bulan bu düsünce dogrultusun-
da, daha sahsi ve tüketime yönelik oldugu belirtilen

Osmanli egitiminin aksine, cumhuriyet egitiminin sos-
yal, katilimci ve dogrudan üretime yönelik olmasi
planlanmistir.

Bu çizgide düzenlenen müfredatta talebelerin,

çogu dersi tatbiki usullerle ögrenmesinin programlan-
digi ve uygulandigini görüyoruz. Talebelerin okul çev-
resine tenezzühlerde (inceleme gezileri) bulunmasi,
okulda mevcut laboratuvarlarda ders yapmalari ve
özellikle köyokullarinda, ziraat, hayvancilik, tamirat
gibi islere yönelik çalismalarda bulunmalari, okulda
ögretilen bilgilerin günlük hayatla birlestirilmesinin en
güzel örnekleridir. (Cumhuriyetin ilk yillarinda 0926-
1927) okullarda derslerin islenisi için bkz. 1,2,3).
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Okullarda okutulacak derslerin tatbiki olmasi-

nin yani sira, derslerin konularini bulundugu çevreden

almasi da gerekmektedir. Bu manada, örnegin sitma-

nin oldugu mahallerde sivrisinekler, Adana'da pamuk,

ve pamuk ürünleri, sekerkamisi (bkz. Fotograf 4), Iz-

mir'de incir, üzüm ve tütün, diger mahallerde ise çesit-

li meyveler ve bunlara musallat olan böcekler ve has-

taliklar üzerinde inceleme yapilacak ve bunlara karsi

alinmasi gereken tedbirler ögretilecektir. Bu suretle,

okul hayatini günlük hayata baglamak, gençleri çevre-

lerindeki servet kaynaklarini ve ürünleri incelemeye ve

ihtiyaçlarini anlamaya sevk etmek mümkün olacaktir.'

Okullarin hayata baglanmasiyla, ailelerin ve

toplumun günlük hayatiyla siki ve sürekli temas halin-

de olunacak, neticede, okulun günlük hayattaki fay-
dalari herkes tarafindan bilinecektir. Okuldan alinan

bilginin günlük hayatta tatbikinin mümkün olmasi,

okulu ailelerin ve toplumun nazarinda itibarli bir mev-

kiye koyacaktir. Neticede, okullarin aileler ve toplum
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üzerindeki tesiri ve nüfuzu artacaktir. Gençler, bulun-

duldari mahallerin zirai ve diger türlü Faaliyetleriyle,

daha okul hayatindan itibaren fiilen mesgulolacak,

kendi mesleklerini belirleyecekler, bu suretle hayata
daha mükemmele n hazirlanacaklardir.9

Ülkenin ekonomik yönden kalkinmasinda,

mektepler üzerine büyük vazifeler düsmektedir. Ülke-

nin topraginin ürünlerinin zengin ve çesitli olmasina

karsin, çok az ürün elde edilmektedir. Çünkü, ziraat ve

sanayi faaliyetleri tabiata ve talihe terk edilmistir. Ör-

negin, Adana'da toplanan bir Pamuk Kongresinde, uz-

manlar 30 milyon degerinde olan mevcut pamuk üre-

timini, fenni usuller sayesinde 600 milyon liraya yük-

seltmenin kabil olacagini söylemislerdi. Durum diger

ürünler için de aynidir. Sirf bilgisizlik, vukufsuzluk ve

fenni usullerin kullanilmamasi yüzünden ürünlerin.

önemli bir kismi kaybedilmektedir. Netice itibariyla,

okulun egitim ve ögretimini mahalli sartlara ve ihtiyaç-

lara göre düzenlemeyen bir egitim sisteminin basarili
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Okulun egitim ve ögretimini mahalli sartlara ve ihtiyaçlara göre düzenlemeyen bir
egitim sisteminin basarili sonuçlar vermesi mümkün degiIdir. Büyük sikintilarla kazanilan

siyasi hakimiyet ve istiklalin ve büyük fedakarliklarla basarilan inkilabin, ziraat, ticaret ve

sanayi alanlarinda yapilacak inkilaplarla tamamlanmasi gerekmektedir.

sonuçlar vermesi mümkün degildir. Büyük sikintilarla
kazanilan siyasi hakimiyet ve istiklalin ve büyük feda-
karliklarla basarilan inkilabin, ziraat, ticaret ve sanayi

alanlarinda yapilacak inkilaplarla tamamlanmasi ge-
rekmektedir. Bunun için de, okullardan beklenenler-
çoktur. Okulun bir hayat okulu olmasi, is okulu olma-

si beklenmektedir. Ekonominin gelismesi için mahdut

sayida yurt disina gönderilen talebeler yeterli degMif.
Genis halk kitlelerinin umumi seviyesini yükseltmek,
bÜtün vatandaslari üretici duruma getirmek, bunun

için de onlari gerekli bilgi ve becerilerle donatmak ge-
rekmektedir.lO

Yeni kurulmus cumhuriyetin okullardan bekle-

digi iki önemli vazife vardir. ilki, yeni nesli yetistirmek

ve ülkeye faydali hale getirmek. ikincisi, Osmanlidan

kalma eski nesli de, eldeki bütün vasitalar araciligiyla

egitmektir. Ekonomik ve kültürel yönden ilerlemeyi te-

min için yeni nesiin yetismesini beklemek uzun zaman

alir, bunu beklerneye vakit yoktur. Bu nedenle, özel-

likle köy ve kasaba gibi, toplumsal hareketlilikten uzak

kalmis muhitlerde okullari, gelismenin ve uyanisin

merkezleri haline getirmek gerekmektedir.

Okullar toplum hayatinin muhtelif faaliyetlerine
katilarak, cemiyet hayatinda müstesna bir yer isgal
edeceklerdir: Herkese açik kütüphanesi, oyun meyda-

ni, kulüp, numune tarlasi, bahçesi, müzesi, sergisi,
konferansiari, müsamereleri, temsilleri ve konserleriy-

le, toplum hayatinin gerçekten merkezi ve gelisme
kaynagi olacaktir. Okullar bu surette tanzim ve teskil

........ @ --

edildigi takdirde, yeni kurulan cumhuriyetin yenilesme

ve ilerleme tesebbüslerinde rehber olacaktir.

i Ismail Hakki [BaltaciogluJ, "Mektepteki Buhran",

Terbiye, Istanbul 1932, s. 124.

2 Baltacioglu, "Inkilabimiz ve Maarif", Terbiye, s.
43-44.

3Cumhuriyetin ilk yillarinda egitim teskilatinoa'k.i oe-
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la, Maari! Vekiileti Mecmuasi'nda yayinlanmistir (Sayi: 7(Ma-

yis 1926), s. 135-246). Rapor metninde hazirlayani belirtil-
memistir. Dönemin egitim anlayisi ve teskilatinda on yillik bir

planlamayi öngören bu raporda gelisme programi, okul ve

egitim hakkindaki anlayisin köklü biçimde degistirilmesi,

okul sistemi, ögretmenlerin yetismesi meselesi, Maarif Veka-

leti'nin merkez ve tasra teskilati vb. konularda yeni görüsler

ve öneriler ileri sürülmüstür. Bu rapora dikkatimi çeken ve

kendi yaptigi Latin harfli çeviriyi istifademe sunan, MEB Ata-

türk Egitim Müzesi uzmanlarindan Abdurrahman Üzülmez'e

tesekkürlerimi sunarim.

\ "MaarifTeskilati Hakkinda Layiha", s. 146.

6 Baltacioglu, "Maarifin Mesuliyeti", Terbiye, s. 16.

7 Dewey'in Türkiye'ye gelisi ve göiiisleri hakkinda
bkz. Baltacioglu, "John Devvy Kimdir", Terbiye, s. 293-297.

8 "Maarif Teskilati Hakkinda Layiha", s. 147.

9 "MaarifTeskilati Hakkinda Layiha", s. 147.

10 "Maarif Teskilati Hakkinda Layiha", s. 148


