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GİRİŞ

Bu satırlarla İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi’ne ilişkin çalışmamızın üçüncü 
cildine girmiş bulunuyoruz. Bu ciltte, fiilen savaşa girmemesine rağmen sa-
vaş ekonomisi koşulları içinde yaşamış bir ülke olan Türkiye’nin, bu süreçte 
karşılaştığı önemli ekonomik ve toplumsal sıkıntıları aşmaya çalışırken, ge-
leceğine nasıl baktığı çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu nedenle de bu cildin 
adının Savaşın İçinden Geleceğine Bakan İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi konul-
ması uygun görülmüştür.

Savaşın yarattığı zorlukları aşmaya çalışan bir ülkede, dikkatlerin, sorun-
ların aciliyeti dolayısıyla kısa erimli çözüm arayışlarına yöneleceği, uzun 
erimli çözüm arayışlarının ise gündemden kalkacağı düşünülebilir. Oysa ya-
şananlar bize bu kanının tersinin doğru olduğunu göstermektedir. Sanıla-
nın aksine, özellikle dünya savaşı dönemlerinde, dünya düzenine ve ülke-
lerin savaş sonrasında izleyecekleri politikalara ilişkin yeni arayışlar önemli 
bir yer tutmuştur. Özellikle topyekûn savaşların yapıldığı dönemlerde, sava-
şan ülkeler, askerlerine savaş sonrası için uğruna savaşılacak bir düzen vaat 
etme durumundadırlar. Bunun için geçmiştekinden daha iyisini tasarlayıp, 
olumlu bir beklenti yaratabilmelidirler. Dünya savaşları, savaşın başlamasına 
hangi olay vesile oluşturmuş olursa olsun, temelde dünyanın içinde bulun-
duğu ekonomik ve siyasal krizler dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası 
için önerilen çözümler ve yeni uygulamalar da, ya savaşın getirdiği yetersiz-
likleri aşmak için ya da savaşın çıkmasına neden olan krizi aşmak için geliş-
tirilmişlerdir. İşte bu nedenle, yani bir Dünya Savaşı’nın çıkışının nedenle-
rini ya da içinde yaşanılan sistemin yetersizliklerini daha iyi kavrayabilmek 
için, savaş sürecinde savaş sonrası için geliştirilen çözümleri yakından tanı-
mak gerekmektedir.
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında da savaşı kazanan ülkelerin yeni dünya 
düzeni önerileri uygulamaya konulacaktır. Birinci Cilt’te gördüğümüz üze-
re Müttefikler, savaşın bitmesi için, zaten fiilen kaybeden Mihverin kayıtsız 
şartsız teslimini şart koştuklarından, savaş sırasında önerdikleri BM ve Bre-
ton Woods projelerini uygulamakta zorlukla karşılaşmayacakları beklentisine 
sahiptiler. Ama Müttefik blok kendi içinde rejim tercihleri bakımından ho-
mojen değildi. Sovyetler Birliği’nin farklı bir rejim tercihi vardı ve bu tercihi 
yeni alanlara yaymak istiyordu. Önerilen sistemin tasarlandığı biçimde çalış-
mayacağı kısa sürede anlaşıldı; ve nitekim kazanan taraf kendi içinden dün-
yayı saran bir Soğuk Savaş çıkardı. Soğuk Savaş, dünyadaki ulus-devletleri, 
uluslararası siyaset kurumlarının mekanizmalarından yararlanarak bu yeni 
çatışmanın ekseni etrafında yeniden konumlandırdı.

Savaş’ın kaybeden taraflarının kayıpları ise çok büyüktü; üretim tesisle-
ri, kentleri, altyapıları ve insan sermayeleri büyük ölçüde yok olmuştu. Eko-
nomilerini ve ülkelerini yeniden kuracaklardı. Toprakları üzerinde savaş ol-
mamış olan ABD, savaştan büyük bir ekonomik ve askeri güç olarak çıkmış, 
“yeni dünya”nın hegemonik gücü olmuştu. Sovyetler de, çok ciddi bir nü-
fus kaybı yaşamasına ve topraklarının büyük bir kısmı üzerinde savaş cere-
yan etmesine rağmen, savaştan üretim gücünü geliştirerek ve büyük bir si-
lahlı güce sahip olarak çıkmıştı. İngiltere ise, dünyada artık savaş öncesinde-
ki konumuna, yani “topraklarında güneş batmayan imparatorluk” konumu-
na sahip değildi; Savaş sonrasında ABD’yle etki alanları paylaşımında kendi 
etki alanına bırakılan Ortadoğu, Türkiye ve Yunanistan’ı finansal sorunları 
dolayısıyla ABD’ye terk etmek durumunda kalmıştı.

Türkiye ise uyguladığı başarılı dış politikayla hem taraf olmuş hem de sa-
vaş dışı kalmayı başarmış, topraklarında bir savaş cereyan etmesini önlemiş-
ti. Bu yolla, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren geçen 16 yılda geliştirdi-
ği üretim tesislerini, altyapılarını ve kentlerini korumayı başarmış, yetiştirdi-
ği insan sermayesini de kaybetmemişti. Ama yine de sanayileşmemiş ve geri 
kalmış bir ülkeydi. Savaş öncesinde köktenci bir modernite projesi vardı. Bir 
yandan devlet eliyle sanayileşmek istiyordu, öte yandan altyapılarını ve mo-
dern kentlerini geliştirmek önemli bir hedefiydi. Ayrıca nüfusunu artırmak, 
modern eğitimi yaygınlaştırmak ve halkın sağlığıyla ilgili de önemli gelişme-
ler ortaya koymak istiyordu.

Savaş koşulları ve getirdiği ekonomik zorluklar Türkiye’nin bu hedefle-
rini gerçekleştirmesini önemli ölçüde geciktirmişti. Beklenilebileceği üzere 
Türkiye’nin savaş süresince savaş sonrası için yaptığı hazırlıkları büyük ölçüde 
yakın geçmişindeki köktenci modernite projesi belirleyecekti. Ama savaş döne-
mi, Türkiye’nin o yıllara kadar yaptıklarının yeterliliğinin sınanmasına ola-
nak vermiş, ülkenin ekonomik performansının hangi bakımlardan yetersiz, 
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hangi bakımlardan başarılı olabildiği açık olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca sa-
vaş içinde, daha önce kullanmadığı kaynaklarını da kullanmaya başlamıştır. 
Örneğin devlet çiftlikleri kurmuş, linyit kömürlerini işletmeye çalışmıştır. 
Daha önce kullanamadığı hangi olanaklarını kullanabileceği konusunda ye-
ni kavrayışlara ulaşmıştır. Türkiye, 1930’lu yıllardan itibaren siyasi kararla-
rını bir plan, program çalışmasıyla temellendirme pratiği içine girmiş oldu-
ğundan, savaş sonrası için giriştiği yeni arayışları da genellikle ana sektörler-
de bir plan ya da program geliştirerek ortaya koymuştur.

İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi kitabının bu üçüncü cildinde, Türkiye’nin 
savaş içinde yaşadığı sorunlar karşısında, savaş sonrası için ne tür hazırlıklar 
yaptığı üzerinde durulurken;

• Eğitim Alanında Yapılan Uygulamalar ve Geleceğe Yönelme
• Sağlık Alanında Yapılan Uygulamalar ve 10 Yıllık Sağlık Programı
• Tarımda Yeni Kurumsallaşma ve Çiftçiyi Topraklandırma Yasası ile 5 

Yıllık Planlama
• İvedili Sanayileşme Programı
• Yol, Su, Elektrik ve Liman Altyapısı Programlaması
• Çalışma Düzeninin Yeniden Kurulması
• Vergi Alanında Yeni Düzenlemeler
• Çok Partili Rejime Geçiş

şeklinde sıralanan sekiz konu ele alınacaktır.
Üçüncü Cilt’te, böyle bir sıra içinde ele alınacak olan bu ana konularda, 

esas olarak savaş sonrası için öngörülen programların gerisindeki mantık 
sergilenmeye çalışılacaktır. Ancak bu programların uygulanabilmesi sadece 
toplumun iç mantığına bağlı değildir, hatta daha büyük ölçüde savaş sonra-
sında dünyada oluşacak yeni düzenin nitelikleriyle ilişkilidir. Bununla bir-
likte bu kitapta İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan “yeni dünya düzeni” 
detaylı olarak ele alınmayacak, ama bu faktör her ana bölümdeki çözümle-
melerin gerektirdiği kadar hesaba katılacaktır.

Bu konuların her biri ayrı ayrı ele alınırken eğitim ve sağlık sektörlerine ilk 
iki sırada yer verilmesinin bir nedeni bu sektörlerde yapılacak olanların top-
lumun geleceğini ciddi şekilde etkileyecek bir içeriğe sahip olmasıyken, di-
ğer bir nedeni İkinci Cilt’te ekonomik sektörlerin ayrıntılı olarak ele alınma-
sından sonra eğitim ve sağlık sektörlerinin araştırma dışı bırakılmasının ya-
ratmış olduğu eksiklik duygusunu ortadan kaldırmaktır. Bu iki sektörde ba-
şarılı olunmadan, tek başına ekonomide de başarılı olunamaz. Onun için bu 
eksikliğin tamamlanması gerekmektedir.

Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nın önemli kamu finansmanı sıkıntıları-
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na rağmen bu dönemde eğitim ve kültür alanında oldukça büyük bir atılım 
yaptığı söylenebilir. Bu başarı, yakından bakıldığında iki bakımdan ilginç-
tir. Bir yandan savaş döneminin koşullarını değerlendirmemize olanak ver-
diği ölçüde, sıcak savaşa girilmediği koşullarda, iç kaynaklarla geliştirilebile-
cek projeleri olanların bu projelerini gerçekleştirme olanağı bulabildiklerini 
kavramamıza yardım etmektedir. Öte yandan bu dönemde eğitim ve kültür 
alanındaki uygulamalarda elde edilen başarıların nasıl bir gelecek vizyonuna 
dönüştüğünü ortaya koymaktadır.

Eğitim alanında bu dönemde geliştirilmiş olan Köy Enstitüleri özel bir ye-
re sahiptir. Bu deneyimi, sadece, köyde yaşayan öğrencilerin ilkokul eğitimi-
ne kavuşturulması için öğretmen yetiştirilmesi diye yorumlarsak, yapılanın 
önemini kavrayamayız. Bu, tam bir geleceğe yönelme projesidir. İkinci Dün-
ya Savaşı sırasında Köy Enstitüleri’nin önemini en derinden kavrayan gaze-
teci Ahmet Emin Yalman olmuştur. 1944 yılında bu deneyimi Türkiye’ye Ya-
rının Türkiye’sine Seyahat başlığıyla yayınladığı kitabıyla tanıtmıştı. Kitabı-
nın Önsöz’ünde;

“Yarının Türkiye’sine giden yolları iyice kavramamız için: her Türk’ün, Köy 
Enstitülerinde nasıl çalışıldığını, köyden alınan Türk gencinin ne şartlar al-
tında yetiştiğini, yarın için neler yapmaya hazırlandığını öğrenmesi lazım-
dır” diyordu. Enstitüleri, Türkiye’de insanların nasıl azami verim verdiğinin 
sınandığı bir laboratuvar olarak görüyordu. Kitabına başlarken de “Her köy 
enstitüsü ayrı bir varlıktır... Bir köy enstitüsü, bir defa açıldıktan sonra taş 
kesilmez. Bir taraftan iyi seçilmiş bir yöneticinin geniş görüşü sevk ve idare-
sine, diğer taraftan beliren ihtiyaçlara göre bir düziye gelişir. Sonra bir tohu-
mu, filizlenen bir bitkiyi görmekle onun gelişmiş, çiçekli halini görmek aynı 
şey mi?” diye sormaktaydı.1

Üretici sektörlerdeki geleceğe yönelim üzerinde durmakta olan üçüncü ve 
dördüncü bölümlerden Üçüncü Bölüm’de, tarım sektöründeki geleceğe yöne-
lim mevzusu ele alınmaktadır. Savaş sırasında oldukça büyük bir ordunun 
beslenmesi gerekliliği, 1942 kışının çok soğuk geçmesi ve 1945 yılında yaşa-
nan aşırı kuraklık, devletin tarım alanına yeni kurumlar kurarak müdahale 
etmesine neden olmuştur. Savaş arifesinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ku-
rulması ve savaş içinde büyük Devlet Üretme Çiftlikleri’nin ve Zirai Dona-
tım Kurumu’nun kurulmuş olması devletin tarım alanına müdahale gücü-
nü artırmıştır. Ayrıca bu dönemde ormanların da devletleştirilmesi, Cumhu-
riyet’in köktenci modernite projesinin kent dışına da yayılması anlamına geli-
yordu. Köktenci modernite projesi, kıra, yalnız ekonomik yapıyı değil aynı 
zamanda sosyal yapıyı etkileyerek de ulaşmaya çalışmıştır. Birinci Bölüm’de 

1 Ahmet Emin Yalman, Yarının Türkiye’sine Seyahat, Cem Yayınevi, İstanbul, 1990, s. 5-11.
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üzerinde durulan Köy Enstitüleri bu yönde bir müdahaledir ve kırda feodal 
dönem kalıntısı ilişkileri çözmeye yönelmiştir. Bu bölümde ayrıntılı olarak 
ele alınan, bir tür toprak reformu niteliğindeki Çiftçiyi Topraklandırma Ya-
sası da topraksız köylüye toprak dağıtarak Türkiye tarımının küçük üretici-
liğe dayanan yapısını sürdürmeye çalışmaktan ziyade, büyük toprak sahip-
lerinin ortakçılar ve marabalar üzerindeki denetimlerini kırmaya yönelmiş-
tir. Kırsal alana devletin güçlü araçlarla girmiş olması, bu bölümde ele alı-
nan 1948 yılı 5 Yıllık Tarım Planı’nın hazırlanmasına olanak vermiştir. Tür-
kiye, Savaş döneminde yaşanan gelişmeler olmadan, örneğin 1938’de böyle 
bir plan hazırlayamazdı. Çünkü planın dayanağını oluşturan kurumsallaşma 
henüz gelişmemişti.

Üçüncü Cilt’in Dördüncü Bölüm’ü İvedili Sanayileşme Programı’na ayrıl-
mıştır. Bu program, savaş döneminde elde edilen deneyimden, ilk üç bölüm-
de ele aldığımız konulardaki geleceğe yönelimden farklı bir biçimde etkilen-
miştir. İlk üç bölümde ele alınan konularda, savaş döneminde yapılan uygu-
lamaların alınan olumlu sonuçlarının getirdiği vizyon değişiklikleri, gelecek 
için yapılan proje önerilerini etkilemiştir. Oysa sanayi alanında durum fark-
lıdır. Kapital malları üretemeyen Türkiye, ithalat kesilince üretimini artıra-
mamış ve dar boğazlarla karşılaşmıştır. Türkiye, o günlerde kullanılan söy-
leyişle makine üreten makinelerinin bulunmayışının ne anlama geldiğini ya-
şayarak öğrenmiştir. Kapital ve ara malları üreten ve kendine yeterliliği olan 
güçlü bir sanayi kurmayı amaçlayan İvedili Sanayi Programı’nın Cumhuri-
yet’in köktenci modernite projesinin bir uzantısı olduğu açıktır. Savaş’ta ya-
şanan sıkıntılar da bu inancı güçlendirmiştir.

Bu cildin Beşinci Bölüm’ü yol, su, elektrik ve liman altyapısı programlama-
sına ayrılmış bulunuyor. Savaş sırasında Türkiye’nin lojistik sistemlerin İs-
tanbul ve İzmir merkezli olarak kurulmasının ne tür kırılganlıklar taşıdığı, 
altyapıdaki çeşitli yetersizliklerle birlikte açıklık kazanmıştır. Türkiye, bu 
konudaki çalışmalarını Savaş sırasında kendi kurumlarıyla yürütmüş, Sa-
vaş sonrasında da dünyadaki mühendislik birikiminden yararlanmaya çalış-
mıştır. Savaş sırasında dünyada yalnızca askeri alanda değil, inşaat makina-
ları alanında da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ve bu doğrultuda Savaş son-
rasında Türkiye’de de, ithal edilen yeni inşaat makinalarıyla, makinalı inşa-
ata geçiş yaşanmaya başlayacaktır. Hazırlanan programlarda bu geçişin izle-
ri sürülebilir.

Altıncı Bölüm’de emek alanının yeniden örgütlenmesi ele alınmaktadır. Sa-
vaş’ın son günlerinden itibaren, çalışanlara getirilen güvencelerle beraber 
Çalışma Bakanlığı ve SSK’nın kuruluşu Türkiye’nin gündemine girmiştir. 
Türkiye, emeğe ilişkin politikalarını gözden geçirmeye başlamıştır. Bu geliş-
mede bir yandan BM sistemi içinde dünyada yaşanan gelişmelerin, öte yan-
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dan Türkiye’nin çok partili rejime geçmesinin ve nihayet Savaş içinde yaşa-
nanların etkisi vardır.

Bu cildin Yedinci Bölümü’nde ise vergi alanındaki yeni düzenlemeler yer 
almaktadır. İkinci Cilt’te Türkiye vergi sisteminin belkemiğini oluşturan Ka-
zanç Vergisi’nin, savaş döneminde kamu finansmanında nasıl yetersiz kal-
dığını, yine aynı dönemde yüksek gelir sağlama fırsatı elde eden ticaret ke-
simini büyük ölçüde vergi dışı bırakarak vergi yükünü çalışanların üzerine 
yıktığını, kısacası verimli bir vergi olmadığını görmüştük. Ardından uygula-
nan Varlık Vergisi’nin de, Türkçü güdülerle uygulandığı için bu haksızlık-
ları gidermek yerine başka türlü haksızlıklara yol açtığı ortaya konulmuş-
tu. Kısacası Savaş dönemi, Türkiye’nin vergi sistemini yeniden düzenleme-
sini acil bir gereklilik haline getirmişti. Nihayet yeni vergi sisteminin belke-
miğini oluşturan Gelir Vergisi, o dönemde İstanbul Üniversitesi’nde bulu-
nan Fritz Neumark’ın önemli katkılarıyla oluştu. Böylece çok partili bir reji-
me geçen Türkiye, vergi sistemini daha adil hale getirmek için de önemli bir 
adım atmış oluyordu.

Sekizinci Bölüm’de ise savaşın bitmesine doğru Türkiye’de tek parti reji-
minden çok partili rejime geçiş projesinin uygulanma süreci ele alınmaktadır. 
Bu projenin uygulamaya konulmuş olması diğer projelerin hangilerinin uy-
gulanıp uygulanmayacağını da belirlemiştir. Bu geçiş projesiyle Türkiye’nin 

İnönü 1930’ların sonunda bir konuşma yaparken (İsmet İnönü Albümü).
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köktenci bir modernite projesi uygulamasından, popülist bir modernite pro-
jesi uygulamasına geçtiği de söylenebilir. Tek partili rejimden çok partili re-
jime geçiş ve bunun Türkiye’nin ekonomi politikaları üzerindeki etkilerinin 
yarattığı değişiklikler, Türkiye’nin siyasal ve ekonomik tarihinde genellikle 
1950 yılında CHP’nin iktidarı DP’ye devretmesinden sonraya tarihlenmek-
tedir. Ancak bu oldukça kaba bir tarihlemedir. Oysa bu ciltte yapıldığı gibi 
İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş sonrası için köktenci modernite proje-
lerinin uygulamada nasıl nitelik değiştirerek, popülist bir modernite proje-
si haline geldiğinin izini sürerseniz, bu geçişin henüz iktidar el değiştirme-
den 1948 yılında tamamlanmış olduğunu fark edebilirsiniz. Tabii bu açık-
lanması gereken bir husustur ve bu açıklamayı, çok partili rejime geçerken 
CHP içinde yaşanan yeniden yapılanma sırasında CHP’ye davet edilmiş bu-
lunan Anadolucu grubun faaliyetleriyle ilişkilendirerek yapmak da olanak-
lı görülmektedir.

Sekizinci Bölüm’de ayrıntılı bir şekilde ele alınan süreç, aynı zamanda üç 
ciltlik serinin sonuç bölümünün yazılmasına da iyi bir köprü görevi göre-
cektir. Sonuç bölümünde de Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı deneyiminin 
geleceğe etkileriyle beraber genel bir değerlendirmesi yapılacak ve bu döne-
min Türkiye’de tarih yazıcılığınca ihmal edilmemesi gerektiği konusunda bir 
farkındalık yaratılmaya çalışılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

SAVAŞA RAĞMEN UYGULANAN KÖKTENCİ EĞİTİM PROJESİ  
VE GELECEK PLANLAMASI

1. CUMHURİYET EĞİTİME KÖKTENCİ MODERNLEŞME ARAYIŞININ 
TEMEL ARACI OLARAK YAKLAŞIYOR

Cumhuriyet yöneticilerinin, daha Kurtuluş Savaşı sürerken bir eğitim kong-
resini toplamış olmaları, savaş sonrasında çok önemli eğitim sorunlarıy-
la karşılacaklarının bilincinde olduklarının bir göstergesi olarak alınabi-
lir. Mustafa Kemal, Ankara’da 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında topla-
nan Maarif Kongresi’nin açılışında, bir yandan “Millî Maarif” vurgusu yapar-
ken, öte yandan bu kongreden eski usullerin devamını değil, yeni bir sanat 
ve marifet yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni nesli yürütmek için 
rehber olmak gibi mukaddes bir hizmet beklendiğini ifade etmiştir.1 Ancak 
Kongre sırasında, Yunan kuvvetlerinin saldırısı karşısında başarısızlıkla so-
nuçlanan Kütahya Eskişehir Muharebeleri de sürmektedir. Ordu geriye çe-
kilmeye başlayınca, bu koşullarda Kongre yarım kalmıştır. Kurtuluş Savaşı 
kazanıldıktan sonra 15 Temmuz - 15 Ağustos 1923 arasında toplanan “Bi-
rinci Heyet-i İlmiye”de, Cumhuriyet eğitim sistemi için çok yönlü bir prog-
ram geliştirilmiş, uygulama için gerekli kanun layihaları ve nizamname pro-
jeleri hazırlanmıştır.2

13 yıl süren bir savaştan yeni bir ulus-devletin kuruluşuyla çıkılıyordu. 
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun utangaç 
modenleşme yaklaşımını terk ederek, köktenci bir modernite projesi uygu-

1 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1952, s. 16-17.
2 Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Ankara, 1954, s. 28.
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layacaktı. Böyle bir modernleşme projesinin en önemli etkinliği eğitimdi; 
bir diğer deyişle projenin uygulanması eğitimde başarılı olunmasına bağlıy-
dı. Nitekim Mustafa Kemal, 24 Temmuz 1924’te Muallimler Birliği Kongre-
si üyelerine “[s]izin muvaffakiyetiniz, Cumhuriyet’in muvaffakiyeti olacak-
tır[....] Türkiye’nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, siyasi, idari, inkılâbat si-
zin, muhterem muallimler, sizin içtimai ve fikri inkılâpteki muvaffakiyeti-
nizle teyit olunacaktır. Hiçbir zaman hatıralarınızdan çıkmasın ki, Cum-
huriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister”3 diye sesle-
nerek modernleşme projesinin başarısını büyük ölçüde öğretmenlere bağlamış 
oluyordu.

Bir köktenci modernleşme projesi uygulamak ve ulus-devlet oluşturmak 
bakımından Cumhuriyet’in çözmek durumunda kaldığı temel sorunları aşa-
ğıdaki gibi sıralayabiliriz.4

• Osmanlı’nın utangaç modernleşme döneminde Maarif Nezareti mo-
dern eğitimi örgütlemeye çalışırken, medreseler Evkaf Nezareti’nin yö-
netimi altında eğitimlerini sürdürüyordu. Bir taraftan modern eğitim 
kurumları kurulurken, geleneksel eğitim sisteminin kurumlarına do-
kunulmamış, bunların önemini kaybederek varlığını korumasına izin 
verilmişti. 1924 yılındaki kayıtlara göre ülkede 479 medrese ve 18.000 
medrese öğrencisi bulunuyordu. Ama gerçekte, öğrenci sayısının ancak 
6.000 kadar olduğu söyleniyordu.

• Ülkede devlete ait okulların yanı sıra yaygın bir misyoner okulları siste-
mi de vardı. Ulusçuluğun güçlendiği Kurtuluş Savaşı sonrası ortamın-
da, bu okulların yaptığı eğitim, ülke bağımsızlığı için bir tehdit olarak 
algılanıyordu.

• Devralınan sistemde ilk eğitimin finansmanı yerel idarelere bırakılmış-
tı. Ancak eğitim için aşardan ayrılması gereken pay genellikle verilmi-
yordu. “Masarif-i Mecbure” diye halktan alınan eğitim salması ise ye-
tersiz kalıyordu. Eğitimin finansmanının yerel yönetimlere bırakılmış 
olması, bu yönetimlerde söz sahibi olan yerel eşrafın eğitim örgütünün 
genişlemesi konusunda bir direnç göstermesi için uygun bir ortam ya-
ratıyordu.

• Utangaç Osmanlı modernleşmesi, modernleşen ülkelerin sanayi öncesi 
dönemin az sayıda ayrıcalıklı kişiyi eğiten sisteminden kitlesel eğitime 
geçebilmesi için gerekli olan alfabe ve dil devrimlerini gerçekleştireme-
mişti ve bunun sorunları yaşanıyordu.

3 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II, s. 174.
4 Bu konuda bkz. İlhan Başgöz, Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitim ve Atatürk, 

Dost Yayınları, Ankara, 1968.
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• Tanzimat’tan beri sürdürülen eğitimde modernleşme çalışmaları, 
1880’den sonra ülke sathında bir ölçüde yaygınlaşmış olsa da bu yay-
gınlaşma kentlerle sınırlı kalmıştı. Köylerde bulunan eğitim kurumla-
rının sayısı ise çok azdı. Bu alandaki büyük açığın kapatılması gereki-
yordu.

• Ülkede ilk eğitim yaşını geçmiş nüfus içinde okur-yazar olmayanların 
sayısı çok yüksekti. Bu çok büyük kitlenin okur-yazar haline getirilme-
sinin kanallarının yeniden açılması gerekiyordu.

• Teknik eğitim kurumlarının sayısı ve yetiştirdiği öğrencilerin pratikle 
ilişkisinin yeterince kurulmamış olması eleştiri konusu oluyordu.

• Genel olarak devlet okullarındaki eğitimin kalitesi yetersiz bulunuyor-
du. Bu yetersizlik büyük şehirlerden uzaklaştıkça artıyordu.

• Varolan öğretmen yetiştirme kuruluşlarının sayıları sınırlıydı, eğitim 
alanında yapılacak bir atılım için yetersizdi.

Her biri oldukça önemli olan bu sorunlar, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çık-
mış, zaten sınırlı olan eğitilmiş insan sermayesini de uzun savaş yılları içinde 
kaybetmiş bir ülkenin kısa sürede çözebileceği sorunlar değildi. Bu sorunla-
rın üstesinden gelebilmek için, Mustafa Kemal’in Birinci Maarif Kongresi’nin 
açılışında söylediği gibi yenilikçi çözümlere ihtiyaç vardı. Tabii bu kolay de-
ğildi. İkinci Meşrutiyet döneminde Darülmuallim’in başına getirilmiş olan 
Satı Bey’in başlatığı pedagoji tartışmaları, Darülfünun’da pedagoji alanında 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi kişilerin yetişmiş olması ve Darülmuallim’in 
mezunlarından bir kısmının Avrupa’da Fransa ve Almanya’ya eğitime gön-
derilmesi gibi hususlar dönemin pedagoji bilgisine sahip küçük ama değerli 
bir kadronun yetişmesini sağlamıştı. Bunlar arasında Selim Sırrı Tarcan, Ce-
vat Dursunoğlu, Rüştü Uzel, Kadri Yörükoğlu, İhsan Sungu, Nafi Atuf Kan-
su, İsmail Hakkı Tonguç, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, H. Fikret Kanad, Hıfzı-
rahman Raşit Öymen vb. sayılabilir.5 Cumhuriyet’in maarifi büyük ölçüde 
bunların elinde oluşacaktır. Bu kadronun formasyonunda iş içinde eğitim, 
Kerschensteiner’ın “çocuğa kendisinin bulabileceği hiçbir şeyi söyleme” il-
kesi ve Alman sosyal demokratlarının programlarının paralelinde gelişmiş 
olan eğitim sisteminin merkezîleştirilmesinin gerekliliğine inanç önemli bir 
yer tutuyordu. Bu kadronun yurtdışından çağırdığı John Dewey, Alfred Kü-
hne ve Omar Buyse gibi eğitimciler de yeni eğitim yaklaşımları geliştirmeye ve 
denemeye yatkındılar.6

5 Bu konuda bkz. Hüsnü Ciritli - Bahir Sorguç (Editörler), Cumhuriyet Dönemi Eğitimcileri, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, 1987.

6 Bu konuda bkz. Mustafa Ergün, Atatürk Devri Eğitimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğraf-
ya Fakültesi, Ankara, 1982, s. 109-117.


