
ATATURKCU CAGDASLASMA MODELINDE AKIL, BiLiM, EGiTiM VE 
YUKSEK OGRETiM 

Dog. Dr. Kur. Kd. Alb. Celalettin YAVUZ 

ATATURK'iin Cagdaglagma ve Uygarhk Ulkiisu 

ATATURK, bize Turk yurdunu ve insanlarlmiz~ da "qagdag uygarhklar 
duzeyinin uzerine qlkartmay~" vasiyet etmigtir. Cagdag uygarhklar, insanhgm 
ortak ma l~d~r .  Akla, bilime, insan haklarlna dayall uygarhgln, turn insanhgln 
mall oldugunu qok iyi bilen ATATURK; konuyla ilgili fikirlerini goyle 
aq~klarn~gt~r:' 

"ijlkeler qegitlidir; fakat uygarhklar birdir ve bir ulusun ilerlemesi iqin de 
bu uygarhga katllmas~ gereklidir. 

Osmanll Devleti'nin dugugu, batlya kargi elde ettigi zaferlerden ~ o k  
gururlanarak, kendisini Avrupa milletlerine baglayan baglarl kestigi gun 
baglamlgt~r. Bu bir hata idi. bunu bir daha tekrar etmeyeceg~z." 

Batl, henuz XVI. yuzydda fikir, vicdan, aragt~rma hurriyetini yok eden 
teokratik Orta Cag baskdarlndan uzaklagarak ak~lcl uygarhklara ulagmlgtlr. 
Bugunku batl, yani Avrupa kulturu dunyay1 bilim, a k ~ l  ve mantlk gucuyle 
fethetmeyi bagarmlgtlr. Yoksa zaman zaman iddia edildigi gibi, batlnln bu 
bagarls~ salt Hristiyan doktrininin gucuyle olmam~gtlr. Dolayls~yla. ~agdag 
uygarl~klarm aylrlcl nitelikleri herhangi bir dine bagllllk degil, dugunceye. 
insan akllna ve kigiligine deger verme, bilim ve teknolojide ilerleme ve 
hukukun ustunlugune saygd olmakt~r. 

Modernlegme, ya da qagdaglagma ATATURK tarafmdan asrilegme. 
~agdag  uygarhklar duzeyine erigme veya batllllagma terimleriyle ifade 
edi~migtir.~ Bu konuda. "Uygarliga gitmeyi arzu edip de batlya ulagmam~g 
devlet hangisidir?" diyerek, "batlndan kastedilen ifadenin, "qagdag dugunceye 
ve bilime, insan akllna ve kigilige deger veren, insana ve evrene objektif 
gijzle bakan anlaylg" oldugunu her f~rsatta aqlklamaya Fal~grnlgt!r. 

Cagdaglagma, bir bagka ifadeyle bugunu, dunden yararlanarak yarlna 
gore yasamak, bagka bir deyigle zamanln degigimine uymaktlr. Cagdag 
kigide dogmatizm degil, pragrnatizm esastlr. Toplum aqwndan 
~agdaglagmak ise. qaga uygun dugmek, duguncede, sanatta, teknikte ve 
bilimde onde bulunmak, insan onuruna yaraglr bir siyasal ortamda ileri bir 
yagam duzeyine sahip olmakt~r.~ 

igte ATATLJRK de bu dugunce dogrultusunda, bir taraflan 1922 y~llnda 
Lozan Konferansl'na katdan Turk heyeti. Turkiye'nin genel ve asri bir yasa 

3 Turhan Feyzioglu: Ataturk Yolu: Ak~lct. Bilimci. Gercekq! Yol. Atatllrk Aragttrma Merkezi, 
Ankara, 1987, s.38 Ayrlca Giirbuz Tiifekci; Atatllrkun Dugunce Yapw Ankara, Aydln 
Matbaaclllk Sanayii. 1981, s.79. 
'Ayrlntl i$in bk. Abdurrahman Caycl; OAtaturk'un Uygarl~k Anlay~g~", Belleten, c. LII. Say1 204, 
Kasm 1983, Ankara, TTK. s.1105-1107. 
Yllmaz Aliefendioglu; Cagdaglagma, Ataturk ve Hukuk. Anayasa Mahkemesi Yaytnlarl No. 3, 
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yapacag~n~ Bang Konferansl'na bildirirken, diger taraftan aynl tarihlerde 
Mustafa Kernal de Turk ulusuna, "Memleket behemehal asri, medeni. 
muteceddit olacaktlr. Bizirn iqin bu hayat davas~, mucadelelerimiz~n ana 
meselesi olmugtur." demigtir.4 Bu bat1 anlay171 kapsamlndaki rnuspet bilime 
inanan ve devrinin qagdag bir lideri olan ATATURK'u Vahdettin ile goyle 
karg~lagt~rm~glard~:5 

"Mutarekede, gerqekte Vahdettin'in gahslndaki cehalet, taassup ve 
gericilik ile, Mustafa Kemal'in gahslnda muspet bilim, ball anlay~y ve kulturu 
qarplgmlg; ikincisi ustun gelmigtir." 

ATATURK'un kendi ifadelerine gore; "Ak~l  ve mantlgm 
halledemeyecegi h i ~ b i r  mesele yoktur". Bu ifade. ATATURK'un tum yagarnl 
boyunca temel hayat felsefesi olmugtur. A k ~ l c ~ l ~ g ~  sonucu bat1 felsefesini 
aragtlrlp incelemi~tir.~ ATATURKqulugun ozu, aklm ve bilimin onderligini 
kabul etrnektir. Bilim demigken burada. Deniz Harp Okulu ve istanbul Teknik 
ijniversitesinin kurulug tarihi olarak kabul edilen 1773'te gecen bir olayin 
k~saca anlat~lmasmda yarar gorulmi~gtur. Bilindigi gibi. Baron de Todd'un 
gayretleri ile 1773'te Haskoy'de, ileride kurulacak Bahriye Mektebi ve 
Muhendishaneye temel tegkil edecek olan "Hendesehane" aq~lrnlgt~. Her 
nedense baa gelenekqi egitimciler bu oluguma karg~ q~km~g, bunun uzerine 
Todd da bu k i~i ler i  bir smavdan geqirmigti. Sorusu bir uqgenin iq aqllarlnm 
toplam~n~n kaq derece ettigi idi. Sonuq tam anlam~yla bir feliketl. Zira. 
soruyu bilen qkmam~g. ~tkrnamak bir yana bazllarl da "uqgenine gore 
degi$rn diyerek cevap vermigti.' Goruluyor ki, gerek Deniz Harp Okulu. 
gerekse Istanbul Teknik Universitesinin temellerinin henuz yeni atlldlg~ 
gunlerde bilim ne yazlk ki qok da yak~n~m~zda degilmig. 

Cagdag uygarhk duzeyine ulagrnan~n yolunun dugunce ve fikirlere 
aqlk, qagdag ulkelerle iligkileri bilhassa bilim ve teknik konularda surdurerek 
olduaunu savunan ATATURK, bu husustaki duguncelerini goyle ifade 
etmektedir:' 

"Gozlerimizi kapay~p yalnlz yagad~g~rnlz~ farz edemeyiz. Ulkemizi bir 
qember i ~ i n e  altp dunya ile ilgisiz yagayamaylz. Aksine ileri, uygar bir ulus 
olarak uygarllk sahaslnm uzerinde yagayacaglz. Bu hayat, ancak bilim ve 
teknik (fen) ile olur. Bilim ve teknik neredeyse oradan alacag~z ve ulusun her 
bireyinin kafaslna koyacaglz. Bilim ve teknik iqin kay~t ve $art yoktur." 

ATATURK devrimleri dugunce ve eylemi birlikte yuruten, yureklilikle, 
duraksamadan ve odun vermeden Turk toplumunu qagdaglagtlrrnaya 

- p~ 

A ~y r l n t l  iFin bk. Halil Inalclk; "Ataturk ve Turkiye'nin Modernlegmesi", Belleten Ataturk Ozei 
Saylsl, cLII. TTK, Ankara, s.985. 
SFeyzi@lu. 

Ahmet Mumcu; ''Turkiye'nin Akll Gagma Gegmesr, Ataturk Aragtlrma Merkezi Dergisi, c.11. 
Say, 6, Temmuz 1986, s.680. Burada Afet inan'dan a lmlara  gore yazllm~$tlr. 
' a.g.e.; s.669. Bahriye Mektebi hakklnda ayrlnt! iGin bk.. Celalettin Yavuz: Osmanll 
Bahriyesinde Yabanc~ Misyonlar, Istanbul, Dz. Ik. Grp. Komutanllg~ Baslm Evi. 2000, 5.25-27. 
' Utkan Kocaturk: 'Turk Toplumunda Cagdaglagma Geregi'. Ataturk Aragtlrma Merkezi Dergisi, 
c.1. Say1 2 ,  Mait 1985. s.328. 
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yoneliktir. Bu ~agdaglagma gayretlerinde, yenilegme eyleminde qagdag 
uygarhk duzeyine ulagrn~g ulkelerin uygulamalarmdan yararlan~lm~gt~r.g 

Cagdaglagma yolunda atdacak admlarm ancak egitim ve bilimle 
mumkun olabilecegine inanan ATATURK, Milli Mucadele sonunda 
Alagehir'de halka hitaben agag~da sunulan sozleri ile bilim ve egitim 
konularma verdigi onemi ~ u r ~ u l a m ~ g t ~ r : ' ~  

"Arkadaglar! Bundan sonra ~ o k  onemli zaferlere kavugacag~z. Fakat 
bu zaferler sungu zaferleri degil, ekonomi, bilim ve egitim ogretim zaferleri 
olacakt~r. Ordumuzun gimdiye kadar elde ettigi zaferler ulkemizi ge r~ek  
kurtuluga kavugturmug say~lamaz. Bu zaferler, ancak gelecekteki 
zaferlerimiz i ~ i n  klymetli bir zemin haz~rlam~gt~r. Askeri zaferlerimizle magrur 
olmayal~m, yeni bilim ve ekonomi zaferlerine haz~rlanahm." 

Goruldugu gibi, bir ulkenin ve toplumun ayakta durabilmesi, qagdag 
uygarl~k duzeyine ulagabilmesi i ~ i n  sadece askeri gucun yeterli 
olamayacaglna, mutlaka bu gucun yanmda bilgi ve ekonomik gu~lerin de yer 
almas~ gerektigine igaret etmektedir. 

"...Turk milletinin yurumekte oldugu geligme ve uygarl~k yolunda, 
elinde ve kafaslnda tuttugu meg'ale muspet bilimdir ...",ll "Ge~migte saylslz 
uygarhk kurmug bir ulusun qocuklar~ oldugumuzu ispat etmek gin. 
yapmamlz l6zm gelen geyierin hepsini yaptlglmm ileri suremeyiz. Bugune 
ve yarma b~rak~lmlg daha b i r ~ o k  biiyuk iglerimiz vard~r. Bilimsel aragt~rmalar 
bunlar arasmdad~r ..." geklindeki ifadelerinden de an lag~ld~g~ uzere 
ATATURK, dunyada uygarhk, yagam ve bagar~ @in gereken en ger~ek  yo1 
gostericinin bilim ve teknik oldugunu, bunlarln d~g~nda  yo1 gosterici aramanln 
gereksiz ve cehalet oldugunu v ~ r ~ u l a m a k t a d ~ r . ' ~  

ATATiJRK bize, her ele a l d ~ g ~ m ~ z  igte gelenege gorenege 
saplanmadan ak l~m~z l  kullanmay~, her geyi muspet bilimlerin tg~glnda, aklm 
ve bilincin suzgecinden ge~irmeyi ogretmigtir. Buyuk onder bunu gu sozleri 
ile ifade etmektedir:13 

"Ben manevi miras olarak h i ~ b i r  ayet, h i ~ b i r  dogma, hicbir donmug ve 
kal~plagm~g kural b~rakm~yorum. Benim manevi miras~m bilim ve ak~ ld~r .  
Benden sonrakiler, bizim agmak zorunda oldugumuz ~ e t i n  ve koklu zorluklar 
karysmda, belki gayelere tamamen eremedigimizi, fakat asla odun 
vermedigimizi, aktl ve bilimi rehber edindigimizi onaylayacaklard~r. Zaman 
sur'atle ilerliyor, uluslarln, toplumlarin, bireylerin mutluluk ve mutsuzluk 

Suna Kili; Ataturk Devrimi - Bir Cagdaglasma Modeli. Turkiye I$ Bankas, Kultur Yaylnlarl. 
Ankara, 1981. 5.192. 
10 Feyzioglu; 5.41 Ayr~ca Turhan Oguzkan; "AtatWkgu Egitim Politikasl ve Milli Egitim'. 
Ataturkqubk, ikinci Kitap, Istanbul. Milli Egitim Baslm Evi. 1988, 5.119. 
31 Ataturkquluk. Birinci Kitap: l0'uncu YII Nutku'ndan Altnll. Milli Egitim Basm Evi. 1988, s.88. 
12 Serif Mardin. Ataturk ve Pozitif Dugunce. Ataturk ve Cumhuriyet Ddnemi Turkiye'si, Tuhiye 
Ticaret Odalart, Sanayi Odalarl ve Ticaret Borsalar~ Birligi. Ankara, Ongun Kardegler 
Matbaaclltk, 1981. s.57. 
I ,  Ataturkquluk, Birinci Kitap; s.289. 

61 



anlaylglarl bile degigiyor. Boyle bir dunyada asla degigmeyecek hukumler 
getirdigini iddia etmek, aklm ve bilimin geligmesini ink& etmek olur. Benim 
Turk ulusu iqin yapmak istediklerim ve bagarmaya qal~gt~klar~m ortadad~r. 
Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver uzerinde, ak~ l  
ve bilimin rehberligini kabul ederlerse, manevi mirasq~lar~m olurlar." 

Milletinin "Gazi"si iken egitime verdigi buyijk onemle bu kez de 
'Bagogretmeni" olan ATATURK, bir ulkenin ve insanlarlnm var olabilmesi 
iqin gerekli kogullarm neler oldugunu ortaya koyarken, egitim kurumlarlm ve 
egitimcileri Silahh Kuwetlerin yararlar~ ile yan yana ve egdeger tutmug. 
egitimin qagdaglagma yolundaki en onemli unsur oldugunu goyle 
vurgulam~gt~r:'~ 

'Ulusumuzun gerqek hedefine, mutluluk hedefine ulagt~rmak iqin iki 
orduya ihtiyaq vard~r: Biri vatanln hayatm kurtaran asker ordusu, digeri 
ulusun gelecegini yoQuran egitim ogretim ordusu ... Bu iki ordunun ikisi de 
hayatidir. 

Bir ulus, savag meydanlarmda ne kadar zaferler elde ederse etsin, o 
zaferlerin kallc~ sonuqlar vermesi, ancak egitim ogretim ordusuyla 
mumkundur." 

Uygar ve qagdag bir toplum yaratmaya kararh olan ATATORK, bunun 
yolunun siyasal, toplumsal, ekonomik, kulturel bir atlllmla mumkun 
olabilecegine, ancak bunun iqin de her geyden once yurttaglarlnm egitilmesi 
gerektigine inamyordu. Bu maksatla bir soylevinde goyle ~oylemektedir:'~ 

'...En onemli, en esasll nokta egitim S O N ~ U ~ U ~ .  Egitimdir ki bir milleti 
ya hur, baglmslz, ganh, yiiksek bir toplum hslinde yagat~r ya da bir milleti 
kolelik ve yoksulluga terk eder." 

Ataturk~u pgdaglagma modelinde egitim hem birey hem de toplum 
iqindir. Bunun iqindir ki 1928'de getirilen harf devrimi ile toplumun buyiik bir 
kesimi okuma yazma seferberligine girmigtir. Bu seferberlige devlet daireleri 
gibi meclis ve bizzat hukQmetteki bakanlar da dshil olmugtur. Harf devrimi 
baglanglcmdan itibaren diger ulkeler gibi ingiltere tarafmdan da qok 
yakmdan izlenmigti. hgiliz argivlerine gore. baglang~qta harf devriminin 
bagar~l~ olabilecegine devrin Turkiye'deki ingiliz hariciyecileri pek fada Sans 
tanmyordu. Ancak takvimler28 Nisan 1930'~ gosterdiginde, bu kez aynl 
lngiliz hariciyecileri ewelce okuma yazma bilmeyen halkm okuma ve 
yazmayl ogremenin getirdigi mutluluk ile. qocuklar~nm da yeni alfabeyi 
ogrenebilecek olmalarlnm gururu iqinde olduklarln~ yazmadan 
edememi~lerdi.'~ 

'Davran~g, dugunce ve varl~k plinmda, teknoloji sanat ve 
duguncelerinin bir iletigimi olarak kendi iqinde qok onemli bir toplumsal olay" 

I. a.9.e.; s.291. 
15 Mahmut Adem: Cumhuiiyet'in EQitim Devlimi Denilince Ne Anla$d~yoR. 77. Ylllnda Qretim 
Bitiiinin Neresindeyiz?. Ankara L)niverritesi Egiim Bilimkri Fakultesi Yaylnian. Ankara, 2001, s.19. 
16 Selahi R. Sonyel: 'lngiliz Gizli Belgelerinde Turk Yaz~ Devrimi". Turk Dili, YII 29, c. XL. Say1 
338. s.294. 
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olarak tanlmlanan egitimin bilime konu olan uq boyutu bulunmaktadtr. Bunlar 
tarihi, felsefi ve toplumsal boyuttur. Uquncu yani, toplumsal boyutuyla egitim, 
uygulamah incelemelere konu olmaktad~r. Bir toplumun geligmigligi veya geri 
kalmlgllgl ile o toplumun egitim sistemi arasmdaki kaqlnllmaz iligki, kalkmma 
modellerinin de duyarlt konular~ arasmda yer almaktad~r. Bu nedenle. "insan 
davranlglarm, dolayls~yla insanl egitim yolu ile degigtirmeden hiqbir sosyal, 
ekonomik ve siyasal geligmeyi, klsaca sagllkll kalklnmayl bagarmak 
mumkun degildir." Bu ifadeyi biraz daha derinlegtirirsek egitim sadece 
egitilen bireyi degil, egitilenlerin ailesinden baglayarak butun toplumu 
etkileyen bir faaliyettir.17 Bunun iqindir ki ATATURK, harf devrimi ile oncelikle 
genq kugaklarm ailelerinin egitilmesini de gerekli gormugtu. 

ATATURK, egitim kurumlarl vas~tas~yla Cumhuriyet'in gelecegi genq 
kugaklartn inanq ve duguncelerinde ozgur yetigtirilmesine buyuk onem 
veriyordu. Genq kugaklarda yuksek karakter, dugunce saglamllgt, bilgi 
dolgunlugu ve bedeni giiq yanmda ozgur bir dugunce ve inanq dunyas~ da 
gormek istiyordu. Zira, kurdugu Cumhuriyet'in temel felsefesine gore 
ilerleme ve yenilegme, bilimde ve teknikteki geligmelerle fikir alanmdaki 
geligmelere aqlk olmayl gerektirmektedir. ATATURK'un bu maksada yonelik 
bir ifadesi goyledir:18 

"Yeni Turkiye'nin birkaq ylla s~gd~rdlgl askeri, siyasi ve idari inkll8plar, 
sizin, sayg~deger ogretmenler, sizin toplum yagaylgl ve dugunce 
inktlabmdaki bagarlntzla guqlenecektir. Hiqbir zaman hat~rlnlzdan q~kmastn 
ki Cumhuriyet sizden fikri hur, vicdan~ hur kugaklar ister." 

Ataturkqu ~agdag  dugunce sisteminde egitim; insanlarl bagar~ya, 
toplumlar~ ise ilerlemeye goturen bir araqtlr. Bir bagka ifadeyle egitim hem 
bireyin hem de toplumun qagdaglagmasl iqin ilk ve vazgeqilmez koguldur. 
Zira, bilgiye ulagmanm tek yolu egitimdir. Egitimde ATATURK'un lsrarla 
uzerinde durdugu husus, gelenekqi egitim sistemini terk etmek, egitimde 
surekli olarak yenilige ve qagdagl~ga ulagmaktlr. 

ATATURK, geleneksel egitim ve ogretim yontemlerinin yaratlclltg~ 
engelleyici yanlar~n~ qok iyi gormug ve her flrsatta yetersiz bularak elegtirmig. 
degigtirilmesini istemigtir. Zira, yalnlzca ezbercilige dayanan gelenek~i egitim 
sistemi. "yaptcl ve yaratlcl kugaklar" yetigmesini saglamaktan qok uzaktlr. 
Gelenekqi egitim sistemini ortadan kaldlran ATATURK, yeni egitim 
sisteminin ilkelerini de belirlemekte, hatta, Harf Devrimi'ni aqlklarken yaptlg~ 
gibi, qogunlukla bizzat kendisi uygulama agamaslnda ilk harc~ ve tuglayt 
koyarak, bu binanm duvarlarlnln saglam temeller uzerine kurulmas~nda 
onderlik yapmaktadlr. Egitimin pratige ve bagarlya endeksli, insan ve toplum 
yagamlna mutlak surette pozitif katk~ saglamaslnln onemine igaret eden 
yuce ATA, sozlerini goyle ifade etmektedir: 

i l  Ayrlntl iqin bk. ismail Dogan: Modern Toplumda Vatandagllk, Demokrasi ve Insan Haklar!, 
Pegem A Yaylnclhk, Ankara, 2002, s.89. 
18 Kemal Ayta~;  Ataturk'un Egitim Goru~u, Atatijrkquluk. Birinci Kitap, 5.303. 
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"Egitimde ve ogretimde izlenecek yol, bilgiyi insan iqin bir sus, bir 
hukmetme aracl ya da uygar bir zevk olmaktan qok maddi hayatta bagar~ 
saglayan pratik ve ige yarar bir araq haline getirmektir."'g 

ATATURK'un yukar~daki ifadelerini biraz daha a~arsak egitimin amacl; 
"birtak~m kuru bilgilerin ogretilmesi geklinde degil, ogrenilenlerin gerqek 
yagamda uygulanmas~" olarak hat~rlanmal~d~r. insana ve topluma yararl~ olan 
her qaba, egitimin temel faaliyetleri i~erisinde yer a l~r .  Bu qabalarm temel 
unsurlar~ olan bilim adamt, egitici, ogretmen ve bilge kigiler tum insanhk 
tarihinde her zaman hak ettikleri saygln yeri alm~glard~r.~' 

Ataturkgu Cagdaglapna Modelinde G e n ~  Kugaklarda Bulunmas~ 
Gereken Nitelikler 

Ebedi bagogretmenimiz, egitim ve ogretimde ~agdag  qizgiyi yakalama 
ve izlemede en onemli gorevler yukledigi egitimcilerin kutsal ve saygln bir 
meslek sahibi olduklarm gu davran~yyla en Carplcl bir b i~ imde gostermigtir. 
Dolrnabahqe'deki bir toplant~da ATATURK'un oturmasl iqin ~ o k  goz ahc~ ve 
muhtegem bir koltuk bulunmug, yanlndakilerin koltuga oturmas~ i in surekli 
~srarlarma ragmen oturmamlg ve ''0 koltuk profesijrlere l6ylktlr!"' diyerek, 
egitimcilerin degerini ortaya koymugtur. Yagamakta oldugumuz XXI. yuzyllln 
bag~nda, bag dondurucu bir hlzla gelisen dunyan~n ~agdagllk qizgisine ayak 
uydurabilmemiz i ~ i n  bugun egitimcilerin katk~s~na tum diger meslek 
erbabmdan qok daha fazla ihtiyac~m~z vardr. Cunku, yuce onder Turkiye 
Cumhuriyeti'nin gelecegini genq kugaklara emanet etmigtir. Yaln~zca 
kusursuz bir egitimle yetigebilecek Cumhuriyet'in genq ve qagdag 
kugaklarmda bulunmas~ gereken nitelikler goyledir: 

- Geqmigin bog hurafelerinden tamamen arlnmlg. 

- Pozitif bilimin temellerine dayanan egitim ogretim gormug, 

- Duguncesi, bilgisi, kulturu ve vicdan~ ozgur. 

- Guzel sanatlar~ seven. 

- Ulke sorunlarln~ anlayabilecek ve anlatabilecek duzeyde. 

- Cumhuriyetqiligi, demokrasiyi ve l6ikligi ozumsemig. 

- Ahl6k anlaylgl, dunya ve ahiret cezalar~ korkusu yerine ozgur, temiz 
ve durust bir toplum duzenine dayanan, erdem sahibi, 

- Duguncede oldugu gibi bedeni yonden de guqlu ve saghkh. 

Yuce onderin. Cumhuriyet'in bu say~lan ozellikteki genq kugaklam 
yetigtirecek egitimcilere verdigi gorev ozetle goyledir: 

I9 Ataturk~uluk. Birinci Kitap, s.299. 
20 Dogan; s. 91 
21 Galfp Karagoroglu; Ataturk inkflablnln Yerlegmesinde ve Gerqeklegmesinde Egitimin Rolu ve 
Yeri, Atatvrkquluk, lkinci Kitap, s.133. 
22 Serafeltin Turan, Ogretim Birligi Neden Zorunludur?. 77. Ylllnda Ogretim Birliginin 
Neresindeyiz?. 5.39. 
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"Muallimler, yeni nesli; Cumhuriyet'in fedakAr ve muallim ve 
murebbileri, sizler yetigtireceksiniz. Yeni nesil sizlerin eseri olacaktlr. Eserin 
k~ymeti, sizin maharetiniz ve fedakArllglnlzln derecesinde mutenasip 
bulunacaktlr. 

Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yuksek 
karakterli rnuhaflzlar ister. Yeni nesli bu kalite ve yetenekte yetigtirmek 
sizlerin ellerindedir. Mumtaz vazifenizin ifasma Ali hirnmetlerle hasrl 
mevcudiyet edeceginize asia guphe etmem."23 

ATATLJRK, vatan1 kurtarma konusunda ne kadar kararh ve tutarh ise. 
egitim ve ogretimin qagdaglagmas~ konusunda da o kadar kararl~, tutarh ve 
tutkulu idi. Bu maksatla Kurtulug Savagl'nln en qok k l z ~ g t ~ g ~  Sakarya Meydan 
Muharebesi oncesinde, vatan iggal altmda ve olum kahm mucadelesi 
verilirken, henuz dogru durust egitim kurumlarl bile bulunmaz iken, Milli 
Mucadeleye paralel olarak egitim ve ogretim igine de el atmlg, 16 temmuz 
1921'de Ankara'da ilk "Maarif Kongreshi icra etmiStir.24 Bu icraat; 
ATATURK'un, egitim ve ogretim konusunu yurdun savunulmas~ kadar 
ciddiye aldlglnln ve harbin aglr kogullarl altlnda dahi ertelenemeyecek bir 
mesele olduguna inand~gmn en belirgin kanhd~r.  Cunku ATATURK. 
egitimde durursak, geride kalacag~mlzl, geride kallrsak sadece egitim ve 
ogretim sektorunde degil, hemen her sahada qag kalacaglmlzl, bu 
kaylplarln telsfisi iqin gerekecek zaman ve ugragllarm nelere ma1 olacaglnl 
qok iyi biliyordu. 

A t a t u r k ~ u  C a g d a ~ l a ~ m a  Modelinde Egitimcilerde ve Yuksek 
dgret im Kurumlarmda Aranan Nitelikler 

Sadece mukemmel bir asker ve kahraman degil, aynl zamanda bir 
dAhi, bir filozof ve bir aksiyon adam1 olan ATATURK'e eibette ki tum 
dijgunce ve fikirleri vahiy yoluyla gelmemigti. 0 her geyden once bilime ve 
egitime inandlg~ iqin, sadece okul ve Harp Akademisi y~llar~ndaki ogretimiyle 
yetinmemig, kendisini daha da geligtirebilmek i ~ i n  saylslz kitaplar okumug. 
bu kitaplarda onemli buldugu yerlere igaretler koymug, hemen her soylevini 
kendi ifadeleri ile yazmlgtl. lgte yuce onderin okudugu ve igaret koydugu bir 
ifadeye gore dort buyuk bilgisizlik kaynagl vardlr. Bunlar; basklya boyun 
egmek, eski toreler, cahil halkm ne diyecegini dugunmek, egitim ve ogretime 
engel olan buyuklenme ve bog gururdur.25 

ATATURK, bu d6rt bilgisizlikle hayat~ boyunca mucadele etmigtir. igte 
Bagogretmen ATATiiRK'un emanet ettigi Cumhuriyet'i bu dort bilgisizlige 
Ataturk~u qagdaglagma modeli ile karg~ koruyabilmek iqin gunumuzun 
egitimcilerinde bulunmasl gereken ozellikler goyle olmal~d~r: 

2 1  Ataturkquluk, Birlnci Kitap: s.303. 
24 Mucteba ilgurel: Millet Mektepleri, Dogumunun 100. Yhnda Ataturk'e Armagan, Istanbul 
Universitesi Edeblyat Fakdtesi, 1981, s.25 Ayrlca Adem; s.16. Ayr~ca Selahattin Meydan; 
Ogretim Birligi Yasasl, 77. Ylllnda Ogretim Birl$ginln Neresindeyiz?. s.51 
25 GllrbUz Tufekqi; Atatiirk'im Okudugu Kitaplar, Turkiye i$ Bankas1 Kultur Yaymlarl, Ankara, 
Yonca Matbaasl. 1983, s.150. 
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- Uygun ortam bulunamad~g~nda asla sisterne darlllp kusmemeli ve 
kolayca boyun egip sinmemelidir. Karanhgl aydlnlatmak iqin en az~ndan bir 
mum yakrnayl denemeli, heyecan yaratmalld~r. 

- Degigime ac~k olmal~, eski allgkanllklarmdan kurtulrnah ve degigimi 
denemeli, yeni yollar kegfetmeli, olumsuz duygular~ denetlemelidir. 

- Egitilenlerin iqindeki yetenekleri ortaya q~karmal~, etkili degigim 
yaratmah, iz b~rakmal~ ve kararh olmal~d~r. 

- Cal~grnak ve dinlemekten zevk alan; ancak disiplinsizlige flrsat 
verrneyen ortam yaratrnahdlr. 

- Yaratm ~ozumler ureterek dersin ve gorevin sadece uzmanl degil. 
aynl zamanda lideri de olmaltd~r. 

ATATURK'un qagdaglagma konusundaki duguncelerinin 
olgunlagrnas~nda Sehbenderzade Ahmet Hilmi'nin yer a l d ~ g ~  san~lmaktad~r. 
Tasvir gazetesi yazarlar~ndan ve Hikrnet gazetesi sahibi olan Ahmet 
Hilmi'nin; Osmanl~ toplumunun Orta Cag hayatmdan qagdag yagama 
g e ~ m e k  zorunda bulundugunu one suren, bu surecin ise uzun sureli ve 
yavag bir geligme degil, h lz l~ bir ilerleme, yani bir devrimle ger~eklegmesi 
gerektigini belirttigi 191 1 tarihli yapltlarl. ATATURK Silvan'da iken okumugtu. 
Ahmet Hilmi'ye Gore; "Orta Cag hayatmdan qagdag hayata geqnek 
zorunlulugunda kalm~g bir ulusuz. Pek k u ~ u k  bir azlnhk bak~m~ndan bu 
hukurn dogru olmasa bile, genellikle dogrudur. Surasc var ki, yukar~da soz 
ettigimiz "Geqit G e ~ m e "  ag~r  bir geligme ile, uzun bir  sure^ ile yap~lmaz. 
Cunku uygarhk, bizim hatcrlm~z i ~ i n  bizi beklemek uzere ilerlemesinden 
vazgeqip duraklayarnayacag~ndan. oyle kaplumbaga gidigiyle biz hiqbir vakit 
uygarhk kafilesine yetiSemeyiz."26 

ATATURK, gent kugaklara sahip olmakla Turkiye Cumhuriyeti'nin 
~agdag uygarl~klar duzeyinde hak ettigi yeri alabilecegine, genC kugaklarm 
yanmda turn yurttaglarlnln qahgkan, bilgili, kulturlu, yaratlcl, verirnli, varhkl~, 
kigilikli, onurlu, uygar ve qagdag dugunce yaplstna sahip olmas~n~n y e g h e  
ve en dogru yolunun egitim olduguna yurekten inanlyordu. 

0 h2lde bu ~agdag qizgiye ulagmadaki hedeflerden biri; h~zh bir 
degigim yagayan ~ag~rntza paralel degigimlere ugrayan egitim ogretim 
teknolojilerini takip etmek, uygulamak, ihtiyaqlar~ belirleyip ternini iqin 
ugragmak, bu konuda lsrarcl olmaktlr. 

Bir diger onemli hedef ise, Cumhuriyet'in emanet edildigi gent 
kuvaklarl istenilen duzeye getirebilmek iqin dogru, sagllkh, zamanmda ve 
eksiksiz egitim ogretimi verebilmektir. Gunumuzun qagdag egitim ve ogretim 
modelinde esas olan, ihtiyaq duyulan bilgilere nereden ve en klsa surede 
nas~l  ulag~lacaglnm ogretilmesidir. Cagdaglagma ve bilimin birbirine en iyi 

26 Serafettin Turan: Ataturk'un Dugunce Yapls~nl Etkileyen Olaylar, Du$unurler. Kitaplar. TTK. 
Ankara. 1982. s.22. 
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uyum saglad~g~ alanlardan biri de yuksek ogretim kurumlar~d~r. Egitim ve 
ogretimde geleneksel ve qag dl51 yontemlere savaS aqan ATATiJRK'un; 
"egitimde qagdaglagma modeli" qerqevesi iqerisinde qagdag ve bilimsel bir 
yuksek ogretim kurumunda aranan ozellikler gunlard~r: 

- Akademik unvanl~ ogretim uyeleri (prof.,  do^., dr.) nin qoklugu, 

- Ogretim uyelerinin uluslararas~ dergilerde yay~mlanan yaz~lar~, 
aragtirma, geli~tirme qal~gmalar~, bu qal~ynalar~n toplumsal degigim ve 
geligmeye katk~lar~, 

- Uluslararas~ ve ulusal seminer, kongre, sempozyumlara bildirilerle 
k a t ~ l m ,  

- Bizzat o kurum tarafmdan bilimsel konularda uluslararas~ ve 1 veya 
ulusal seminer, kongre ve konferans duzenlenmesi. 

- Ogretim uyelerinin diger yuksek ogretim kurumlar~ tarafmdan ders, 
konferans, sempozyum gibi maksatlarla istenmesi. 

- Ayr~ca; mezunlar~n~n begenilmesi, muracaat eden aday ogrenci 
saylslnln fazlahg~d~r. 

Bunlardan ilk b e ~ i  bir yuksek ogretim kurumunda gorevli ogretim 
uyelerini ve yoneticilerini dogrudan ilgilendirmektedir. Zira, yuksek ogretim 
kurumlar~nda art~k ogretmen degil; doktor, doqent ve profesor gibi, akademik 
unvanh ogretim uyelerinin istihdam~ qagdag egitimin vazgeqilmez ko~ul lar~ 
hsline gelmi$ir. 

Ataturkqu pgdaglagma modelinde egitim ogretim prensiplerinin 
icrasmda sadece ogrenmeyi ogretmek dahi yeterli olamamaktad~r. Bunun 
iqin bir a d ~ m  daha ileriye gitmek, ogrenmeyi ogretmenin yanmda, dugunmeyi 
de ogretmek gereklidir. Zira, bir unlu filozofun deyigiyle, "Dugunmuyorsak 
ogrenmek yararslz, ogrenmeden dugunmek ise tehl ike~idir."~~ 

Dugunmenin en sag l~k l~  ve kolay ogretilebilecegi egitim kurumlar~ ise 
yuksek ogretim kurumlar~d~r. Bunun iqindir ki yuce onder, Kurtulu? Savag~ 
sonras~nda ba~la t~ lan egitim ogretim seferberliginin ikinci agamas~nda, 
yuksek ogrenim kurumlarma ve bilimsel kurumlarm kurularak qogalt~lmasma 
da fikirleriyle onderlik etmigtir. 

Onceki sat~rlarda "Ataturkqulugun ozu, akl~n ve bilimin onderligini 
kabul etmektir." diye yaz~lm~gt~.  Bu nedenle, turn yuksek ogretim 
kurumlarmdaki ogrenciler gibi, Turkiye Cumhuriyeti'nin ve Silshl~ 
Kuvvetlerimizin emanet edilecegi mustakbel kara, deniz, hava ve jandarma 
subaylar~ olacak, harp okullarmdaki ogrencilerimizin de aklm ve bilimin 
onderligi esaslarma gore hareket etmeyi, egitimcilerin verdikleri ile asla 
yetinmeyip, kendi kendilerini egitmeyi ogrenmeyi bir qagdavlagma ilkesi 
olarak benimsemeleri son derece GnemlidirZira qaglmlzda bilgi ve teknoloji 

21 Bu sozun orijinali iinlii Alman filozofu Goethe'ye ailtir. 
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bag dondurucu bir hlzla degigmekte ve geligmektedir. Her dort yllda bir, 
insan bilgisi ikiye katlanmaktadlr. Bu olgu karglslnda, egitim ve ogretimin 
sadece okullarla slnlrll kalmasl helinde bilgi art~glndaki hlza ayak uydurmak 
mumkun olamayacaktlr. Zira yetigkinler ile yeni kugaklar arasmdaki mesafe 
aqlacaktlr. Bu geligme karg~sinda yaphas1 gerekenlerin bagtnda, egitim ve 
ogretimi yagamin ozundeki ger~eklere uygun olarak okullarm dlglnda da 
siirdurmenin Gaga ozgu yo1 ve yontemlerini de uretmek ve uygulamak 
gereklidir. Bir bagka ifadeyle, mademki okullarda ogrenilenlerle omur boyu 
yetinmek mumkun degildir, o helde egitirn ve ogretimden gerekli yararl 
saglayabilrnek iqin surekli olarak egitim ve ogretim faaliyetlerinin i~erisinde 
yer almak, vazge~ilmez ve yagamsal bir onem t a y m a k t a d ~ r . ~ ~  so nu^ 
itibarlyla. "Bilgiye hakim olanln dunyaya hakim olacagl" ger~egini unutmak 
bir gibi luksumuzun bulunmad~gt asla unutulmamalld~r. 


