Og. Kd. ijtgm. Omer Faruk ARSLAN
Egitim, bilim ve sanattan olugan, toplu anlam~ylabir ulusun bilincidir.
Egitim bu bilinci olugturan eylemler butunudur. insan, yagaml ve zekisl,
anlay191ve kavrayq ile bulundugu zamanln ortamm ve ~evrenintutsag~d~r.
Bu tutsakhktan ancak gordugu egitim ile kurtulup ozgurlugune kavugur.'
Ayn~ baglamda
egitim
Cagdas,
ger~eklegtirilmesindede onemli bir yer tutar.

modern

bir

toplumun

ATATiJRK'un egitimle dugunce ve uygulamalar~n~gerqekten
anlayabilmek ic;in, ozellikle egitimin islevinin "ne olmas~gerektigi" uzerinde
durmak gerekir. Egitimciler, gunumuzde egitimin niteliginde belirli bir
anlagmazhgm oldugu konusunda ortak duguncelere sahiptirler. Erdemi soyut
olarak ele almalarmm ml ya da en iyi yagamayl amaC edinmelerinin mi dogru
olacag~hakkmda insanlar ortak bir goruge sahip degildirler. Bununla birlikte,
egitimin daha ~ o ak k ~ya
l da moral disiplinin gelistirilmesine mi yoneltilmesi
gerektigi kesinlegmemigtir. Bu nedenle egitim konusunda ileri surulen
gorugler, belli oranlarda taraflar bulabilmektedir. Egitim, iki ana baghk altmda
incelenebilir:'

1. Geleneksel anlamda egitim, ulusal varhgm sosyoekonomik ve
ozellikle kulturel aqldan devam~nl saglayan bir araC olarak kabul
edilegelmigtir. Bagka bir deyimle egitim son zamanlara kadar "kultur
aktarlmm~saglayan bir kurum ve sure$' gozuyle gorulmugtur.
2. Cagdag anlamda egitim ise, yeni ama~larboyutlar ve yeni nitelikler
kazanm~gt~r.
Bilim ve teknolojide geligme, bu geligmeye yo1 aCan ve bu
geligmenin sonucu olan bilgi patlamasr, dunya ve toplumun sosyal,
ekonomik ve kulturel yaplslnl hula degigtirmektedir.

Bu radikal degigme sureci, geleneksel anlamda bir "kultur aktarma"
aracl olan bir nitelige burunen egitimi, "kulturu asan" sosyal, ekonomik,
kijlturel degigmeden etkilenen ve bu degigmeyi etkileyen bir sureq ve kurum
olmaya zorlamaktadlr.
Bu a ~ ~ k l a m a l a r ~ mgore
~ z aegitimi goyle tan~mlayabiliriz;Egitim, kiginin
yeteneklerini kendi ihtiyaqlar~ ve toplumun a m a ~ l a r ~dogrultusunda
gelistirmesini saglayan ogrenme igi ve bu igin nasll yaprlacag~uzerindeki
yontem ve uygulamalarm tumudur.
-

-

' M. Rauf han; 'Ataturk'un Egitimci Kisiligi Cumhuriyet Devri Egitimi", Bilim ve Kultur Eserleri
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"... Turk milletinin hur yagama arzusuna ve vatan toprag~sevgisine
guvenerek Milli Mucadele'yi y ~ k ~ l m airadesiyle
z
organize etmig..."3 ve yeni bir
"Turk Devleti" kurmug olan Mustafa Kemal'e gore;4

"Egitimdir ki bir milleti ya ozgur, bag~ms~z,
$an11ve yuksek bir toplum
h6linde yagat~rya da bir milleti kolelige ve geri kalm~gl~ga
terk eder."
ATAT~JRK'u~
yagaml boyunca uzerinde titizlikle durdugu amaq, her
bak~mdantam bag~ms~zhg~
yakalam~g bir devlet yaratmakt~r. 0 boylece
Gagdaglagmanm ilk gart~olan tam bag~ms~zhg~
gerqeklegtirdikten sonra;
"Kurtard~g~
vatanm ve yeniden kurdugu devletin sonsuza kadar
yagayabilmesi bagka bir ifade ile varhg~n~
koruyabilmesi iqin, gerekli tedbirleri
de alm~gt~r.
ATATlJRK inkd5plar1a d n verdigimiz bu tedbirlerin amacl Turk
milletini gagdag uygarhga bir an once ortak h5le getirmektir."5
Ataturkqu dugunce ~grgmdaqagdag egitim sistemini anlatabilmek ve
ulag~landuzeyi gosterebilmek iqin; Osmanh egitim sistemi ile bat1 egitim
sisteminin karg~lagt~r~lmas~
yap~lmah ve "Cumhuriyet'in devrald~g~
egitim
miras~"hakk~ndabilgi sahibi olmahyrz.
Osmanl~Devleti ilk bilimsel kuruluguna, iznik Medresesi'nin Orhan
Bey (1326 - 1360) zamanmda aqlmasr ile sahip o l m u g t u r . ~ a t i hSultan
Mehmet ise, Avrupa'daki hukumdarlardan once "Turk Ronesanst"'~
tasarlam~g, bilime ve bilim adamlarma buyuk onem ~ermigtir.~
Osmanh
Devleti'nde XVI. ve XVII. yuzylldan itibaren sadece din adam1 yetigmesine
onem verilmig ve k ~ s asure sonra duraklama qagma girilmigtir. XVIII.
yuzy~ldanbaglayarak bu gerileme daha artmlg, bat~dakibilimsel geligmenin
d ~ y n d akalan Osmanh Devleti'ndeki medrese sistemi qokmugtur. Tek bilim
olarak geriat gorulmug; t ~ p ,fizik, matematik bile din ogretimi iqinde yer
alm~gt~r.~
Batrda ise, egitim Orta Cagda dinsel bir karakter tag~yordu. Egitim
kilisenin tekelindeydi. Din dogmalar~ile akla ve deneye dayanan bilgilerin
elde edilebilmesi ~ o kzordu. Ancak Avrupa XVI. yuzy~lda " a k ~ l c ~ lve
~k
deneycilik ile "Ak~l CagCna girdi. Bat~daki ekonomik geligme, egitim
hakk~nm yaln~z soylulara degil, daha bagka tabakalara da ait oldugu
gorugunu yerlegtirdi. Okumak, egitmek ve egitilmek bat1 toplumunun
ugragtrg~ bagl~ca konulardan biri olmugtur. Egitim yontemleri geligtirildi.
Devletler egitim iglerini uzerlerine alddar. XVIII. yuzyrlm sonlarmda bat~da,
hem butun bireylerin egitimden geqirilmesi hem de ust duzeydeki bilimsel
kuruluglar~geligmesini saglama yonunde ~ o onemli
k
ad~mlara t ~ l d ~ . ~
Abdurrahman Cayo; "Ataturk'un Eseri", Turk Kulturu, Say1 157, Kaslm 1975, s.16.
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Kurulugundan sonra her yonden yuksek bir yere ulagan Osmanh
Devleti, XVII. yuzyllln baglarmdan itibaren iq ve d ~ gnedenlerle gerilemeye
bag lad^. Bu gerilemeye engel olmak iqin qegitli duzenlemeler yap~ld~.
Bunlardan XVIII. yuzy~lakadar olanlar~eskiyi canlandlrmak amac~ylayap~lan
~slahatlard~.Cagdag nitelikli reformlar ise XVIII. yuzy~lda II. Ahmet
doneminde bagladl ve II. Mahmut doneminde genig kapsamh boyutlara
ulagt~. Tanzimat doneminde de gerqeklegtirilen reformlar ise Osmanh
Devleti'nin qagdaglagmasmda en buyuk etkiyi sag lad^.'^
Turkiye'de 1824'te ilkogretim zorunlu h2le getirildi ve aynl y ~ yurt
l
d q n a ogrenci gonderildi. 1838'de orta ogretim kurumlarlnm ilki olan Rugtiye
Mektepleri as~ldi.1869'da yay~mlananMaarif Nizamnamesi ile, Turk egitim
sisteminin qekirdegi olugturuldu. Nizamname, ogretim kururnlarln~s~byan,
Rugtiye, idadi, Sultani ve bunlara ogretmen yetigtiren "Muallim Mektepleri"
olarak ~ngormekte~di."

I. Megrutiyet donemine gelindiginde egitim reformu geri donulmez bir
duruma gelmigtir. Ancak II. Abdulhamit zamanmda ilkogretim ve orta ogretim
hiqbir zaman Avrupa'daki emsalleri duzeyine ulagamarn~gt~r.'~
1908 - 1924 ylllari arasmda yuksek ogretim kurumlarlnin
yenilegtirilmesine qallg~lm~gt~r.
Butun bu qahgmalara karqn ATATURK % 7%
okuma yazma bilen, savaglarla tahrip edilmig bolgelerde oturan varlnl
yogunu "Kurtulug Savag~"iqin harcam~gbir halk ile Cumhuriyet'i kurmay~ve
qagda~lagmayolunda onemli at~hmlar~
gerqeklegtirmeyi bagarabilmigtir.
ATATURK, Osmanh egitim sistemi ile, yeni kurulan Turkiye
Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yagat~lamayacaglnl gormug ve yepyeni
ilkelere dayanan bir egitim sistemin kurulmas~zorunluluguna inanm~gt~r.
ATATURK doneminin egitim felsefesini de Ataturkqu felsefe
olugturmugtur. Ataturksu felsefenin "ah ilkesi", bu donemdeki egitim
yeniliklerini yonlendirmig ve gerqeklegtirmiStir.13

Mustafa Kemal, egitim igine Kurtulug Savag~s~ras~nda
sok buyuk bir
onem vermigtir.l4 Turkiye Buyuk Millet Meclisinde egitim sorunu 26 Nisan
1920'den itibaren tart~ylmayabaglanm~gtrr.'~
Sakarya Zaferi'nden once 16
Temmuz 19211de, Birinci Maarif Kongresi toplanarak yeni Turk Egitim
ATATURK, bu
Sistemi'nin kurulmas~yonunde onemli bir adrm at~lrn~gt~r.
kongreyi aqarken y a p t ~ gkonugmada
~
egitimin onemini goyle ~ u r ~ u l a m ~ g t ~ r : ~
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"Simdiye kadar takip olunan egitim ve ogretim yontemlerinin
milletimizin geri kalmasmda en onemli etken oldugu kan~smday~m."
Anlag~lacag~
uzere ATATURK Osmanl~Devleti'nin qokugunde, uygulanan
egitim sisteminin onemli bir etken oldugu inancmdad~r.ATATURK 1922'de
y a p t ~ gkonugmalarda;
~
bir ulusun gerqek kurtulugunun ancak milli egitim
iglerindeki bagarwna bag11 oldugunu; "ulus olmanm, baymd~rbir vatan
kurman~n" da egitime gereken onemin verilmesiyle gerqeklegebilecegini
belirtmigtir.17
ATATURK'un 30 Agustos 1924'te y a p t ~ g ~
bir konugmas~nda da
vurgulad~g~
gibi; "Hayat ve geqime egemen olan kurallarrn zaman ile
degigme, geligme ve yenilenmesi zorunludur. Medeniyetin buluglar~nm,
teknigin, harikalarm dunyay~degigiklikten degigiklige ugratt~g~
bir devirde,
a s ~ r l ~kohne
k
zihniyetlerle, geqmige bagl~hklavarhgm korunmas~mumkun
degildir."18
ATATURK'e gore, "Turk ulusunun yurumekte oldugu geligme ve
uygarl~kyolunda, elinde ve kafasmda tuttugu megale, a k ~ ve
l bilimdir."lg
Anlag~lacag~
uzere Turk ink1l8b1,Turk ulusunu "qagdag uygarhk duzeyine
yukseltmeyi" amaq edinmigtir.
Bu amaca ulagmanm yolu ise, ATATURK'un "milli egitim ve ogretim"
istedigi temel ilkelerdir. ATATURK'U~milli egitimde
konusunda uyulmas~n~
uyulmasm~istedigi bagl~cailkeleri tespit edebilmenin tek yolu yine onun
sozleri ve bu alanda gerqeklegtirdigi inkrliplard~r.ATATURK'un "milli egitim
ve ogretim" konusunda, uzerinde durdugu ilkelerin en onemlileri gunlard~r:
a) Egitim milli olmahd~r;
ATATURK, "her anlam~yla milli bir nitelikte" egitim zorunlulugu
uzerinde durmugtur. "Turk milletine gidecegi yolu gosterirken, dunyanm her
turlu biliminden, buluglarmdan, ilerlemelerinden yararlanacakt~r;ancak temel
kendi iqimizden q~karrlrnal~d~r."
diyen ATATURK'e gore "Mustakil ve mesut
kalmak isteyen her milletin egitimi milli olmal~d~r."ilkesini uygulamak
zorundad~r.~~
ATATURK'un "millilik anlayrg~qagdag bilime ve dunyaya tam olarak
aq~kbir anlay~gt~r.
ATATURK'un istedigi "milli egitim", ilim ve fennin, sanatm
her bolumunde ilerlemeye ve yenilige a q ~ kolan bir egitimdir.*'
b) Milli egitimde ogretim birligi ilkesi;
Egitimde takip edilmesi gereken ikinci onemli ilke ise, egitim ve
ogretim birligidir. Turk milletinin butun bireylerine egit f~rsat verilmelidir.
~ konugmada "egitimde
ATATURK 30 Eylul 1924'te Dumlupmar'da y a p t ~ gbir
17
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ogretim birligi" ilkesinin onemi hakkindaki "Savag milletlerin qarp~gmasidir
...
Bilim ve teknik alanmdaki seviyeleriyle, ahlGklariyla, kulturleriyle kisacasi
butun maddi ve manevi g u ve
~ nitelikleriyle ve turlu vas~talar~yla
~arp~gt~g
bir smav alan~d~r."
demigtir.22Goruldugu gibi, "Turk vatanin1 fethetmek fikrini,
Tiirk'u esir etmek hayalininZ3ortadan kald~rmakiqin, ogretirn ve egitimde az
zamanda yuksek bir duzeye ulagabilecek bir millet olmamiz gerekmektedir.
3 Mart 1924'te hilifetle birlikte Seriye ve Evkaf Vektdetinin kaldir~larak
devlet yonetiminde ikilige son verildigi gibi, aynl gun ogretimde de ikilige son
verilmigtir. ATATURK'U~bu ilkesi (egitim birligi) ile hi^ kugkusuz kadinlar~da
egitimin i ~ i n ealacakt~r.ATATURK erkek ve kiz qocuklarm egit ~ekilde
egitilmelerine onem verilmesini pek qok kez vurgulam~gt~r.
Ornegin 31 Ocak
1923'te izmir'deki bir soylegi sirasmda ATATURK, milletimizin kuvvetli bir
millet olmaya azmettigini belirttikten sonra konugmas~ni goyle
s~rdurmugtur:~~
"Bugunun ihtiya~larmdan biri de kad~nlarim~z~n
her konuda
yukselmelerinin saglanmas~d~r.Buna dayali olarak kadmlarim~z anne
olrnanin yanl sira egitimli bilimsel dugunceye sahip olacaklar ve erkeklerin
ge~tikleri sosyal yagamm her alaninda erkeklerle beraber yuruyecek
birbirlerinin yard~mcis~
ve tamamlay~cis~
olacaklardir." "Cumhuriyet sizden,
fikri hur, vicdan~ hur, irfani hur nesiller i ~ t e r . " ' ~sozleri ile ATATURK,
ogretmenin asil gorevinin ne olmasi gerektigine dikkat ~ekmigtir.
ATATURK yeni bir kugaga ortak degerler ve politik b i l i n ~
kazand~rmanmtek yolunu, egitim orgutleri ve kurumlar~ninbirlegtirilmesinde
gormugtur. Bir cumle ile ifade etmek istersek, ATATURK'un istedigi egitimin
iki temel ilkesi vardir: Birincisi "milli egitim" ikincisi "egitim birligi"dir.
ATAT~JRKDoneminde Egitim Alanmda Yap~lanCali$malar
A) "Tevhidi Tedrisat KanunuVnunKabulu
Osmanli imparatorlugu: XIX. yuzy~lmbaglarma kadar, egitim ve kultur
konularinda genel bir politika benimsememigtir. Egitim ve ogretim faaliyetleri
hiilen Orta Gag islsm Sleminin kurumlari olan medreseler ile
surduru~mekte~di.~~
XIX. yuzyilm baglarina gelindiginde egitim ogretim
kurumlarinin iyice gerilemesi ve nitelikli insan gucunun yetigmemesi
nedeniyle Osmanli Devleti, surekli geligen bir dunyada toplumun ihtiyaqlar~n~
karylayamaz duruma gelmig ve sonucjta bir dizi yenilikler yapma yoluna
gitmigtir. Fakat bu yenilegme ~abalari;eski kurumlarin islahatmdan ~ o yeni
k
kurumlarm a~ilmasiyonunde uygulandigindan, zaten var olan egitim ve
22
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kultur karmagas1
b~runememigtir.~'

iyice

pekigmig;

~abalar bir

reform

niteligine

"Sonu$ta XIX. yuzyilm sonlarma gelindiginde; Osmanh dGhilinde,
duygu ve dugunce apstndan degigik insan tipleri yetigtiren u~ farkh egitim
sistemi Turk milletinin kulturel yaptsma ve sosyal yagamma egemen
olmugtur. ~ u n l a r : ' ~
(1) Dinsel ogretim kurumlar~S~byanmektepleri ve medreseler,
(2) Genel ogretim kurumlar~ve meslek okullan: Rugtiye, idadi Tibbiye,
Harbiye, Mulkiye, Muallim mektepleri,

igte Kurtulug Savay yrllarma gelindiginde; bir sure sonra buyuk bir
zafer sonucu kurulacak olan Turkiye Cumhuriyeti'nin alacag~egitim - ogretim
miras~boyle bir tablo ~iziyordu.igte ortaya qkan bu kar~g~khg~n
onlenmesi
ancak egitim ve ogretimin bir elden ve bir esasa gore yonetilmesiyle,
medreselerin kaldmlmas~ ve butun okullarm Milli Egitirn Bakanlrgma
baglanmas~ylamumkun olabilirdi.
Ogretim birligini saglamada gecikmenin meydana getirecegi zararlar
buyuk olacag~i ~ i n
3 Mart 1924 tarihinde "Tevhidi Tedrisat Kanunu" ~ ~ k a r ~ l d
Boylece Turkiye d5hilinde tum okullar Milli Egitim Bakanhgma bag land^. Bu
kanunda medreselerin kapat~lmastnailigkin bir madde olmamakla birlikte;
Milli Egitim Bakanhg~n~n
yuksek ogrenimli din uzmanlar~ yetigtirmesi iqin
ilihiyat Fakultesi ve imam Hatip Okullar~ aqmakla gorevlendirilmesi bir
ol~udemedreselerin kald~r~lmas~n~n
a q k ~ aifade edilmemig gekliydi. K ~ s abir
sure sonra da ogrenim birligine aykm oldugu gerek~esiyle medreseler
kald~r~lm~gt~r.~~
Genel bir egitim devriminin ilk buyuk a d ~ molan
~ "Tevhidi Tedrisat
Kanunu" ile mill1 birlik ve beraberligi bozucu ogretimde ikilik sonunda tarihe
kar~gm~gt~r.
B) Maarif Tegkil5t1Kanunu

1926 yhnda qkar~lan bu kanun gunumuze dek ulagan egitim
sistemlerinin temelini olugturmugtur. Bu kanunla ilkogretim zorunlu ve
parasiz k~lmm~gtir.Tum ogretim kurumlarmda ogretmen say~lar~n~n
arttlrllmasma gidilmig; teknik, meslek ve uzmanhk okullar~ a~tlmaya
baglanmig ve yogun bir okuma yazma seferberligine gidilmigtir. 1925 yhnda
Ankara'da bir hukuk yuksek okulun ac~lmas~,
1935'te Dil ve Tarih - Cografya
Fakultesinin kurulmas~, 1933'te istanbul Universitesinin a ~ ~ l m aegitim
s~
ink~lGb~n~n
ilk somut ve dev ornek~eridir.~~
27
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Bu kanunla birlikte ilkogretim okullar~koy ve gehir okullar~olmak uzere
ayr~lm~g;
gehirdeki okullar~nogretim suresi 5 yll kiiydeki okullarm ise 3 yrl
olarak belirlenmigtir. (Bu uygulama 1939 yhna dek surmug; bu tarihte koy
ilkokullar~n~n
da suresi 5 y ~ l aqrkar~larakkoy ve gehirlerde ogretim, sure
apsmdan egitlenmigtir.)
Yine 1926 yllmda kabul edilen Medeni Kanun ile kadm haklar~
konusunda yenilikler yap~lmcaokullarda k ~ zve erkek ogrencilerin birlikte
okudugu karma egitime geqilmig ve bu uygulama 1928 y ~ l ~ nsonlarma
~n
dogru tum sisteme yayg~nlagm~St~r.31

C) Yeni Turk Harflerinin Kabul Edilmesi

Turk toplumlar~tarafmdan 13 asrrhk tarih boyunca farkll donemlerde
Gokturk, Sogd, Uygur, Mani, Brahmi, Suryani, Arap, Grek, Ermeni, ibrani,
L&in ve Slav alfabeleri olmak uzere 12 degigik alfabe k u l l a n ~ l m ~ g t ~ r .
isl8miyeti benimseyen Turkler dininde etkisiyle Arap alfabesini kullanmaya
baglamlglard~r.Ama daha sonra islim dininin kutsal kitab~Kur'an~kerim'de
Arap harfleriyle yaz~lmas~
nedeniyle, Arap alfabesi ve dili kutsal bir nitelik
kazanmrgt~r.Dolay~s~yla
belli bir kesim d~gmda;halk~ngeneli okuma yazma
ogrenmekten yoksun kalm~gve cehalete suruklenmigtir.
Arap harfleri hem Turk diline hem de Turk toplumuna bir turlu uyum
saglayamam~gtr.Bu uyumsuzlugun en buyuk gostergesi ise 1928 y111oncesi
okuma yazma oranlnln yaln~zca%7 o l m a s l d ~ r . ~ ~
" ... Bir ulusun, bir toplumun yuzde onu okuma yazma bilirken, yuzde
doksan~bilmezse bundan insan olarak utanmak gereklidir."34 "Ulusumuz
yaz~slyla, kafas~yla butun uygarhk dunyas~nm yanmda oldugunu
gostereceklerdir."35diyen ATATURK onderliginde yap~lanhaz~rhklar1 Kaslm
1928'de Litin kokenli yeni Tiirk alfabesinin kabulu ile bir devrim niteligi
kazanmtg Turk toplumunun ve Turkqenin yapisma, ulusal hedef ve ilkelere
uygun bir dil ve alfabe sitemi yaratma yolunda yeni bir doneme geqilmigtir.36

Nitekim bu pl8nlar yonunde ilk ig olarak 11. 11. 1928'de yeni Turk
hamerini ogretmek ve yaygmlagt~rmak, okuryazar insan sayrslnr artt~rmak
amac~yla"Millet Mektepleri Tegkil8t1" kurulmugtur. Bu mekteplerde yalnlzca
okuma yazma degil aynl zamanda gunluk hayatta kullan~labilecekbaa temel
bilgi ve becerilerde verilmigtir. Boylece ilk beg y ~iqinde,
l
Millet Mekteplerinde
yaklag~k 1,5 milyon yetigkine okuma ve yazma ~ g r e t m i g t i r .ATATURK
~~
" 1.

Tekeli; "Osmanl~irnparatorlugu'ndan Gunumuze Egitim Kurumlannm Geligimi", Cumhuriyet
Donemi Turk Ansiklopedisi, c.3, s. 663.
32 Turan; Turk Kultur Tarihi, istanbul, 1990, s. 73-82.
33 Kemal Ozerdim; "Half Degigikliginde Turk Kulturiine Etkileri", Ataturk Onderliginde Kultur
Devrimi RCD Semineti Tebligleri, s.93.
Ataturk'un Soylev ve Deme~leri;c.11, s.253.
35a.g.e.;c.1, s.359.
Bagoz Wilson; s. 119.
37
a.g.e; s. 119.
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onderliginde yap~lanharf ink~liibrile: "ummet toplumundan millet toplumuna"
geqig yolunda Turkiye Cumhuriyeti Devleti bir ad~mdaha atm~gt~r.
"Milli egitim", devletin, butun bireylerini yetigtirmenin sadece bir aracr
degil; aynl zamanda, ozellikle kalkmmayi hrzland~racakve gerqeklegtirecek
verimli bir y a t ~ r ~olarak
m
gorulmelidir. ATAT~JRK,yagamanm tek kogulunun
uygarhk yolunda yurumek ve bagar~yaulagmak oldugunu gorebilen buyuk bir
0 , bilimin insan ya~amrndakietkin rolunu ve onemli yerini
devlet adam~d~r.
hayat~ boyunca her zaman vurgulam~gt~r.Mustafa Kemal, uygarlrk yolu
uzerinde ilerlemeyi degil de geriye b a g l ~ l ~benimseyenlerin,
g~
uygarl~gm
cogup gelen seli altmda bogulmaya mahkClm olacaklar~n~bildiginden,
Cumhuriyet Turkiye'sinin yepyeni ilkelere dayanan bir egitim sistemini
kurmak zorunda olduguna inanm~gt~r.
Mustafa Kemal, Osmanh egitim sisteminin duzeltilmesinin olanaks~z
olduguna inandtj~iqin yeni ve qagdag ilkelere dayanan bir Turk milli egitim
temellerindendir. Yani, ulusal,
sistemini kurdu. Bu ilkeler, Turk ink~l%b~n~n
demokratik ve I%ik bir egitim sistemdir. Bu sistem ile, egitim alanmda da
ikiligin yok edilmesi ve devletin egitim igleriyle dogrudan dogruya ilgilenmesi
ilkesi benimsenmigtir.
Turkiye Cumhuriyeti (Osmanl~Devleti'nin son y~llarmdaoldugu gibi),
batrl~lagmay~yalnrzca devleti kurtarmak iqin bagvurulan bir yo1 olarak
gormemig, uluslararas~uygarhk yarlgmaslnln ana amaclnln Turk insan~n~n
mutlulugunu saglamak iqin tek yo1 oldugu gerqegini benimsemigtir.
Uluslararasr uygarlrk yarlgmaslnrn qogu zaman aclmaslz bir mucadeleye
donugtugunu bilen ATATURK, uygarhgm getirecegi mutluluga sahip olmak
ve ondan yararlanmak iqin, Turk insanrna da kendisine dugen qabay~
gostermesi gerektigi bilincini verecek bir egitim sistemini kurmugtur.
ATATuRK'~ gore, bu uygarhga katrlmada sadece geri kalmama qabasr
gostermekle yetinilemez; uygarlrk geligmelerini olugturma qal~gmalarmada
etkin olarak kat~lmakgerekir. Bunun iqin de uygarl~gm(bat1 uygarhgm~n)
temelinde yer alan bilime ve bilimsel geligmeye katk~da bulunmak
gereklidir... Turkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yagatmak idealinin
tek yolu da budur. "Ataturkqu dugunce" rg~gmdakurulan ve geligen "Turk
milli egitim sistemi" ise bu amact gerqeklegtirmek iqin bir vas~tad~r.
ATATURK'U~onderliginde ger~eklegtirilen "milli egitim alanmdaki
qahgmalar ile m1
i 15 egitim sistemi": onun goruglerine uygun olarak egitimin
"mi115" olmas~,egitim ogretim birliginin temel ahnmas~,milli egitim sisteminin
bilime dayandrnlmas~,Iiikligin esas almmas~,egitimin yayg~nlagt~r~lmasr,
kadmlarrn egitimine egit biqimde onem verilmesi, egitimde dugunce ve
hareket birliginin saglanmas~,uygulamaya da oncelik verilmesi, ogretmenlik
mesleginin qekici hile getirilmesi gibi ilkeler ~erqevesindeduzenlenmigtir.
Bu ilkeler uyguland~g~
iqin; ATATuRK doneminde ulusal egitimin her
alanmda qok buyuk ilerlemeler gozlenmigtir. "Yeni Turk egitim sistemi" ile:
"Tevhidi Tedrisat Kanunu" kabul edilerek egitim ogretimde ikilige son
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verilmig, Iaik bir egitim sistemine geqilmig, Latin kokenli yeni Turk alfabesine
ge~ilerek,Turk~eninyaplslna uymayan Arap harfleri kaldmlmrg, tarih ve dil
alanmda yap~lan qal~gmalarla uluslagma yolunda onemli bir atrlrm
ger~eklegtirilmig,Turk halkma Turk olmaktan kwanq duyma bilinci verilmig,
"Turkiye Cumhuriyeti'ni kuran Turkiye halkma Turk milleti denir." felsefesi
benimsenmig, universite reformu yap~lmrg,aq~lanbircok yeni kurumla genig
kitleler egitilmig yap~landiger qahgmalarla "ulkede kulturel butunluk ve ulusal
kimlik bilincinin geligmesi hrzlandlr~lm~gt~r."
Sonuqta; "Turk mill1 egitim
sistemi" temel gorevi olan, Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin v a r l ~ g ~ n ~ n
siirdurulmesi iglevini yerine getirecek bir yaplya kavugturulmugtur.
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