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Hollanda Mektupları, İsmail Hakkı 
Tonguç ve Köy Enstitüleri

Ali KAYMAK  

Hollanda Mektupları, “Türk Pestalozzi”si diye adlandırılan, aslında, 
dünya eğitim literatürüne, hem kurumsal ve hem de pratik olarak, 
Pestalozzi’den daha fazla katkıda bulunan İsmail Hakkı Tonguç’un 

yazdığı üç mektupdan oluşuyor.
Bu “sunuş” yazısı, “Hollanda Mektupları”nın Türkçe ve Hollandaca iki 

dilde yayınlanması düşünülen oldukça kapsamlı bir “değerlendirme”nin kısa 
bir özetidir.

“Sunuş”, başlıktan da anlaşılacağı gibi üç “bölüm”de ele alınıyor:
a. “Hollanda Mektupları” üzerine,
b. İsmail Hakkı Tonguç üzerine,
c. Köy Enstitüleri üzerine.

a. “Hollanda Mektupları” Üzerine 
“Hollanda Mektupları” II. Dünya Savaşı’ndan sonraki iki kutuplu dünyadaki 

“soğuk savaş” koşullarında, Türkiye’de adım adım gerçekleştirin karşı devrimci 
“San Fransisco demokrasisi”nin “Cadı Kazanı”nda kaynatılmak istenen her 
yurtsever gibi İsmail Hakkı Tonguç’un da uğradığı saldırılara karşı verdiği 
demokratik savaşının sonunda emekli olmak zorunda kaldığı, ama 1954 
yılında başvurduğu emeklilik isteminin ancak iki yılda gerçekleştirilmesiyle 
1956 yılında emekli olduğunda aldığı “emeklilik ikramiyesi”yle Temmuz 1956 
yılında demir taşıyan bir yük gemisiyle, bir tankerle Doğu Akdeniz’deki liman 
kenti İskendurun’dan Kuzey Batı Avrupa’ya çıktığı gezinin izlenimlerini 
içermektedir.

Bu mektuplar, ilk kez, 50’lili yıllarda Göller Bölgesi’nde (Isparta-Burdur 
yöresinde “Demet” adı altında yayınlanan eğitim dergisinde çıkmıştır. Bu 
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İ.H. Tonguç’un Hollanda gezi durakları
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dönemde, Köy Enstitüsü olarak kurulan ve bir yasal düzenlemeyle ilköğretmen 
okuluna dönüştürülen Ortaklar İlköğretmen Okulu’nda öğretim görürken 
okul kütüphanemize gelen Demet’i sürekli olarak okuyordum. Bu bağlamda 
Tonguç’un mektubunu da okumuş, hiç mi hiç unutamamıştım. Çünkü, 
Erasmus ve o’nun klasiği Deliliğe Övgü temelinde beni “humanizm” derinden 
etkiliyordu.

Hollanda’da, Rotterdam Belediyesi’nde eğitim görevlisi olarak çalışırken 
1990’da, Köy Enstitüleri’nin 50. kuruluş yıldönümünde Tonguç’un 
“mektupları”nı iki dilde yayımlamak Hollanda ile Türkiye arasındaki sosyal-
kültürel etkileşim sürecine önemli bir katkı olabilirdi. Tam da bu süreç 
öncesi değerli dostum, usta gazeteci, İ. H. Tonguç’un ve giderek bütün Köy 
Enstitülülerin ve Köy Enstitüsü dostlarının “Karaoğlan”ı, Mustafa Ekmekçi, 
sağlık sorunları nedeniyle Holanda’ya gelirken bana telefon etmiş, bir “isteğim 
olup olmadığını” sormuştu. Ben de “mektuplar”ın fotokopilerini istedimdi. 

İsmail Hakkı Tonguç’un gezi yolu:

1. İskenderun’dan demir yüklü şileple yola çıkıyor.
2. Anamur kıyıları
3. Yunan adaları
4. Bizerte
5. Septe
6. Cebelitarık
7. Okyanus
8. Manş
9. Kuzey Denizi’nden Emden Limanı’nda şilepten iniyorlar
10. Groningen
11.  Leeuwarden
12. Harlingen
13.. Sneek
14. Assen
15. Meppel
16. Grijpkerk
17. Rotterdam
18. Utrecht
19. Amsterdam
20. Den Haag
21. Arnhem
22. Leiden
23. Haarlem
24. Zandvoort
25. Bloemendaal
26. Hilversum
27. Nijmegen
28. Enschede
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Bunlarıda ancak Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu değerli ağabeyim 
Sayın Dursun Kut’tan edenebileceğini söyledim. Nitekim öyle de oldu. Sevgili 
Ekmekçi “mektuplar”ın bir tomar fotokopileriyle geldi Hollanda’ya. Aramızdan 
erken yaşta ayrılan Ekmekçi’nin ışıklar içinde yatmasını diliyorum. 

Bu projeyi, Hollanda-Türkiye Öğretmenler Birliği’ne (H-TÖB) önerdim. Ne 
var ki kolayca kestirilebilecek nedenlerle bunu gerçekleştiremedim.

İşte Kebikeç’te yayımlanan “mektuplar”ın kısa öyküsü...
Ankara’da etkin, verimli ve olumlu çalışmalar yürüten Köy Enstitüleri ve 

Çağdaş Eğitim vakfı, Köy Enstitüleri ile ilgili bütün kaynakları, ilgili bilgi 
ve belgeleri yayımladı ve yayımlıyor. Ancak, Tonguç’un “Hollanda Mektupları” 
ilk kez Kebikeç’te yayımlanıyor. Bu nedenle Kebikeç yayın kurulunu coşku ile 
kutluyorum.

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere, İ.H. Tonguç’un “mektupları” 
1956’da yazılmış olup Mayıs 1957’de Demet dergisinin 49. sayısında “Avrupa 
Mektupları” başlığı altında yayınlanmıştır. Ancak “mektuplar”ın içeriği büyük 
ölçüde Hollanda üzerine olduğu için “Hollanda Mektupları” başlığı altında 
yayımlıyoruz.

Türkiye’de genellikle emeklilik ikramiyeleri ev almak gibi yatırımlara 
harcanır. Oysa Batı’da, emeklilik kazanımları dünyaya tanımaya yönelik 
gezilere ayrılır. Tonguç da bunu yapıyor. Tonguç, bir yük gemisiyle Ankara’dan 
İskenderun’a giderek gezisine başlıyor. 

“Mektuplar”dan da açık biçimde anlaşılacağı üzere Tonguç: 
Gezi için ön hazırlık yapıyor, ayrıntılı bir gezi planı hazırlıyor. Gezinin 

amacının bir ömür meslek yaşamındaki uygulamalarının Batı’da nasıl 
gerçekleşmiş olduğuna dikkat çekiyor. Batı’yı Batı yapan “eğitim”in belirleyici 
özelliklerine vurgu yapıyor. 

Hollanda toplumunun gelişme doğrultusu ve düzeyi ile eğitimin niteliği 
arasındaki ilişkiyi ve bunun bireydeki oluşum ve yansılamalarını belirtiyor. 

Bütün bu gözlemlerin çıkarttığı sonuçları Türkiye ile ilişkendiriyor. Bir 
zamanlar öğrencileri olan genç meslektaşlarını genelde gelişmiş Kuzey 
Batı Avrupa’daki, özelde Hollanda’daki olgular ve eğitim gerçeği konusunda 
bilgilendirerek Türkiye’de yapılması gerekenlere değiniyor.

Özetle Tonguç, bunu yaparken Hollanda toplumunu yer yer idealize etmekle 
birlikte, “Tanrı Hollanda’yı, Hollandalı da Hollandayı yarattı” özdeyişindeki 

“eğitim”in belirleyici niteliğine dikkat çekiyor. Çünkü Tonguç’a göre eğitim, 
toplumun temel dinamiklerinin başında gelir. Bu bağlamda eğitim, toplumu 
ekonomik, sosyal, kültürel v.b. bakımlardan canlandıran bir etkinliktir. 

Nitekim, 1. mektubunda şöyle diyor: “Hollanda’da ne varsa hepsi insan 
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zekası ve emeği ile yaratılmış. Bir toplumda bireyler eğitilip yaratıcı duruma 
yükseltilmedikleri taktirde hayatın gelişmesi, insanların refaha kavuşması 
asla mümkün değildir. Herşeyin başında insanı yetiştirmek gelmektedir”.

Bu bağlamda şöyle de söylenebilir: Uygarlık eğitimle yaratılır ve uygarlık 
doğaya egemen olmak demektir. 

Son olarak şunu da belirtelim ki, Tonguç’un Hollanda mektupları çağdaş 
pedagojinin temel niteliklerini belirtirken, Türkçe’nin zengin anlatım 
özelliklerini sanatsal bir yaratıcılıkla nasıl kullanılacağını gösteren yazılsal 
mektup örnekleri sunuyor, bize. Tonguç evrensel eğitim dünyasını aydınlatmayı 
bugün de sürdürüyor.

b. İsmail Hakkı Tonguç Üzerine (Silistre 1897 – Ankara 1960)
İsmail Hakkı Tonguç 1897 yılında,  XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. 

yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan, bugün 
ise Bulgaristan sınırları içinde kalan Tuna nehri kıyısındaki Silistre’de 
doğmuştur.

İsmail Hakkı Tonguç
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Bu dönemde Osmanlı için Silistre demek “vatan” demektir. Nitekim, 
“vatan” kavramını toplumun bilincine çıkaran ve “Jön Türkler”in önde gelen 
liderlerinden biri olan düşünür, şair, yazar ve gazeteci Namık Kemal, “vatan 
yahut Silistre” adlı tiyatro yapıtında “vatan” kavramını daha 1873’te çok çarpıcı 
bir biçimde işlemiştir.

Tonguç, 1918 yılında İstanbul İlk Öğretmen Okulu’nu bitirmiştir. Daha 
sonra Almanya’da Ettlingen Öğretmen Okulu’na devam etmiş; savaş yüzünden 
kesintiye uğrayan öğrenimini Almanya’ya tekrar giderek tamamlamıştır. 

Eskişehir, Konya, Ankara, Adana Öğretmen okullarında ve Ankara Orta 
Öğretim Okulu’nda resim-iş öğretmeliği yapmıştır (1919-1925).

Milli Eğitim Bakanlığı Pedagoji Müzesi Müdürlüğü (1926-1935), İlköğretim 
Genel Müdürlüğü (1936-1946) görevlerinde bulunmuştur. Bu dönemde Köy 
Enstitüleri’nin kurulmalarına öncülük etmiştir (1940).

1947’de Talim Terbiye Kurulu üyeliğine atandı. 
Ankara Atatürk Lisesi resim-iş öğretmenliğinde bulundu (1949).
1954’te emeklilik başvurunda bulundu ise de ancak iki yıl sonra emekli 

olabildi.

Başlıca Yapıtları:
* Mürebbinin Ruhu ve Muallim Yetiştirme Meselesi (1931)
* İş ve Meslek Terbiyesi (1933)
* Almanya Maarifi (1934)
* Köyde Eğitim (1938)
* Canlandırılacak Köy (1938)
* İlköğretim Kavramı (1946)
* Eğitim Yolu ile Canlandırılacak Köy (1947)
* İş Eğitimi İlkelerine Göre Hazırlanmış Öğretmen Ansiklopedisi (1949)
* Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü (1953)
* Pestalozzi Çocuklar Köyü (1960)

c. Köy Enstitüleri Üzerine
Ne	zaman	kuruldular	
Köy Enstitüleri, resmi olarak 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile 

kurulmuştur. 
Ancak, Köy Enstitüleri’nin dayandığı eğitim felsefesi, amaç ve içeriği ile 

programlarına bakıldığında onların temelde ve eğlemli (de facto, fiili) olarak 
11 Haziran 1937 tarihli ve 3238 sayılı “Köy Eğitmenleri yasası”nın kabulü ve 
bu yasanın uygulanması ile başladığı söylenebilir.
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Köy	Enstitüleri’ni	Doğuran	Nedenler	ve	Sonuçları
Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

I. Dünya Savaşı sontasında, bağlaşığı Almanya’nın savaşı yitirmesi nedeniyle 
yenilmiş sayılarak “yedi düvel” (yedi emperyalist devlet) diye adlandırılan, 
başını İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya, Amerika ve onların güdümündeki 
Yunanistan, Ermenistan gibi devletler tarafından paylaşılarak işgaline karşı 
verilen Kurtuluş Savaşı sonunda yapılan Lozan Anlaşması ile kurulmuştur.

Türkiye, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda kadın-erkek, genç ve 
üretken iş gücü ile birlikte doğal zenginlikleri, sermaye gibi bütün üretim 
güçlerini önemli ölçüde yitirmişti. Ayrıca, Lozan’da Osmanlı İmparatorluğu’nun 
bütün borçlarını da ödemeyi yükümlenmişti.

Buna bir de feodal Osmanlı Devleti’nin ideolojisi dinsel gericiliğe dayalı iç 
ayaklanmaları, 1929 dünya ekonomik krizini de eklerseniz Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin içinde bulunduğu ekonomik, toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel 
v.b. son derece olumsuz ve elverişsiz koşulların ne derece ağır olduğu kolayca 
anlaşılır.

Bu kadar da değil. Dahası var, bu elverişsiz koşulların içinden çıkarken 
bağımsız, ulusal, laik, demokratik, çağdaş toplumu da yaratmak gerekiyordu. 
Bu ise bir dizi , toplumsal ve kültürel dönüşüm, yenilenme ve ilerleme, sözcüğün 
tam anlamıyla bir “devrim” demekti.

Ayrıca bu toplumsal dönüşümler, yeni toplumsal reformları gerektiriyordu. 
Örneğin, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi seçilmişti. Bu da toplumda zaten 
%10-15’lerde olan okuma-yazma oranını neredeyse sıfıra indiriyordu.

İşte bütün bu gerçekler eğitimi, geleneksel yaklaşımların dışında “yeni 
toplum”un “yeni insan”nını yaratacak bir yeni eğitim, felsefe ve sistemini 
gerektiriyordu.

“Eğitim”in temel işlevleri şunlardır:
Bireyde istendik davranış değişiklikleri yaratma amacıyla;
a. Bireye temel bilgi ve beceriler kazandırmak,
b. Bireyde değer yargıları değişikliği yaratmak,
c. Bu bağlamda, bireyin çok ve tüm yönlü kişilik gelişimini sağlamak,
d. Toplumun talep ettiği nicelik ve nitelikte iş gücünü yetiştirmek.
İşte çağdaş eğitim, eğitimin yukarıdaki bütün işlevlerini gerçekleştirmek 

üzere örgütlenmelidir.
Buna göre Köy Enstitüleri, öncelikle “ümmet”ten ulus, “kul”dan “yurttaş” 

yaratmak çabalarına katkı yapmak amacıyla kuruldu.
O nedenle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu ve öncü liderlerinden 

olan, “ikinci adam” İsmet İnönü, “İlköğretim davası, millet olma davasıdır” 
diyerek eğitimin buna göre örgütlenmesini öngörüyordu. Dönemin Milli 
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Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı 
Tonguç bu amaçla Köy Enstitüleri’nin kurumlaşmasını gerçekleştirdiler. Köy 
Enstitüleri’nin eğitim felsefesi “iş içinde, iş aracılığı ile iş için eğitim” diye 
özetlenebilir.

Burada şunu dikkatinize sunmamıza izin veriniz: Başka hiçbir ülke yoktur 
ki “eğitim”, “eğitim ve bilim”, “eğitim ve kültür” gibi bakanlıkların başına “milli” 
nitelemesi gelmiş olsun. “Uluslaşma” sürecini gerçekleştirmede geç kalmış 
ama bağımsız, özgür, laik, çağdaş olmaya yazgılı bir toplum için kaçınılmaz 
idi.

Bunun anlamı ise geleneksel (extensive) tarımdan yoğun (intensive) tarıma 
geçerek yaratılacak artı değerle endüstrileşmeye kaynak yaratmaktır. Nitekim, 
3803 sayılı Köy Enstitüleri yasasının 1. maddesi: “Köy öğretmeni ve köye 
yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazi 
bulunan yerlerde Maarif vekilliği’nce Köy Enstitüleri açılır” diyerek durumu 
çok belirgin bir şekilde açıklıyor olsa gerektir.

İşte Köy Enstitüleri kırsal toplumu (köyleri ve köylüleri) canlandırarak 
toplumsal dönüşümün dinamiğini oluşturacaktır. Nitekim, 1940-1946 
yılları arasında yaklaşık 17500 “yeni öğretmen”, sağlık görevlileri kooperatif  
aktivistleri yetiştirmiş, %30’lardaki okuma yazma oranını %60’lara 
çıkartmıştır.

Köy Enstitüleri, eylemli (de facto) olarak 1946’da, resmi olarak da 1954’te 
engellenip kapatılmamış olsalardı, eski MEB müsteşarlarından Nuri 
Kodamanoğlu’nun Türkiye’de Eğitim: 1923-1960, adlı araştırmasına göre 
Türkiye’deki okuma-yazma oranı 1960’ta %100 gerçekleşmiş olacaktı.

Bilindiği gibi, bugün (2008) Türkiye’deki okuma-yazma oranı hala %85’e 
ancak ulaşmış bulunuyor. Bu oran, kadınlarda, doğu ve güney doğu bölgeleri ile 
İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerin varoşlarında çok daha düşük olduğunu 
belirtmeye sanırım gerek yoktur.

Son olarak, şunu da belirtelim. Mustafa Kemal Atatürk daha 1930’lu yılların 
başlarında gezegenimizin hızla II. Dünya Savaşına doğru sürüklenmekte 
olduğunu görüyordu. Türkiye de buna hazırlıklı olmalıydı. Özellikle gelişen 
savaş endüstrisinin ürünleri yeni silahları kullanabilecek okur-yazar, nitelikli 
iş gücünün ivedilikle yetiştirilmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekiyor ve 
bunu gerçekleştirebilecek biçimde eğitimin örgütlenmesini öngörüyordu. Bu 
amaçla, Köy Eğitmenleri yasası 1937’de çıkartılmış ve hemen uygulanmasına 
geçilmiş, bu gereksinimin doğal sonucu olarak da Köy Enstitüleri açılmıştır.
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Özet: Bu makalede İsmail Hakkı Tonguç [1897-1960] ve Köy Enstitüleri anlatılmakta; 

ayrıca kendisinin 1956 yılında çıkmış olduğu Kuzey Batı Avrupa gezisindeki Hollanda 

izlenimlerinden bahsedilmektedir.

Anahtar sözcükler: İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitüleri, Hollanda, eğitim.

Abstract: This article talks about Ismail Hakki Tonguc [1897-1960]  and village Institues; 

and also his impressions about The Netherlands when he was on a journey to the North west 

Europe in 1956.

Key words: Ismail Hakki Tonguç, village Institues, The Netherlands, education.




