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G‹R‹fi
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflu ve ard›ndan yap›lan ink›lâplar, 18. yüzy›l›n bafllar›na (Lale Devri 1718-1730) kadar uzanan ve günümüzde de halen
devam etmekte olan, Türk modernleflme sürecinin önemli bir aflamas›n› teflkil
etmektedir. ‹nk›laplar›n yo¤un olarak yap›ld›¤› 1923-1934 dönemi ve bu dönemle birlikte seyreden ink›lâplar›n yerlefltirilmesi süreci, önceki dönemlerde
giriflilen modernleflme çabalar›yla ideolojisi, aktörleri, yöntemleri, orijinalli¤i
ve problemleri konular›nda farkl›l›klar oldu¤u kadar, benzerlikler de arz etmektedir. De¤iflme ve süreklilik olarak adland›raca¤›m›z bu farkl›l›k ve benzerlikler, Cumhuriyet modernleflmesinin söylemini oluflturmaktad›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda geliflen modernleflme söylemi ba¤lam›nda, Cumhuriyet
dönemi e¤itiminin temel unsurlar›ndan birini teflkil eden “laik e¤itim” prensibinin yerlefltirilmesi sürecinin incelenmesi, makalenin konusunu teflkil etmektedir.
En genel manada, “din ve devlet ifllerinin birbirinden ayr›lmas›” anlam›na
gelen laiklik, Avrupa’da ortaya ç›km›fl bir de¤erdir Ortaça¤larda bafllayan, Rönesans ve Ayd›nlanma ile olgunlaflan laiklik, Frans›z ihtilali (1789) ile siyasi
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alanda kurumsallaflma sürecine girmifltir. Ortaya ç›kt›¤› Avrupa ülkelerinde
yerleflmesi yüzy›llar alan laikli¤in en ateflli savunuculu¤unu yapan Fransa’da
bile kanunlaflmas›, yüz y›ldan fazla zaman al›r: Kilise ile devleti ay›ran kanun
1905’de ç›kar›lm›fl, laiklik ilkesi Frans›z Anayasas›’na ancak, 1946’da girmifltir.
Türk modernleflme sürecinde ise, Osmanl› döneminde yap›lan bir dizi giriflimlere ra¤men, laikli¤in kurumsallaflmas› ve kanunlaflmas›, Cumhuriyet döneminde gerçekleflmifltir. Halifeli¤in kald›r›lmas›yla birlikte ayn› gün ç›kar›lan üç kanun: fier’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kald›r›lmas›, Tevhid-i Tedrisat
Kanunu ve fier’iyye Mahkemeleri’nin kald›r›lmas› (3 Mart 1924) ile laikli¤in
temelleri at›lm›flt›r. 1937’de Anayasa’ya laiklikle ilgili madde konulmas›yla,
Türkiye laikli¤ini dünyaya ilan eden ilk ülke olmufltur. Laiklik Anayasa’n›n
de¤ifltirilemez ilkeleri aras›ndad›r.
Üst yap›da, kanunlar ve kurumsal düzenlemeler yoluyla yerlefltirilmeye çal›fl›lan laiklik, alt yap›da, yani toplum düzeyinde, k›l›k k›yafete yönelik düzenlemeler, medeni kanunun kabulü, e¤itim vb. uygulamalarla sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Avrupa’da yerleflmesi yüzy›llar alan, Türkiye’de ise, di¤er ink›lâplarla birlikte yap›lmas› ve yerleflmesi, on befl y›l (Atatürk dönemi) gibi k›sa bir döneme s›¤d›r›lan laikli¤in e¤itim alan›ndaki uygulamalar› ile gerçekte laik e¤itim sistemi tam manas›yla gerçeklefltirile bilinmifl ve e¤itimde laiklik prensibi tam manas›yla yerlefltirilebilmifl midir? Yoksa, gerçeklefltirilen, laik e¤itime
dayal› geliflme yoluna girmek midir? Bu, makalenin araflt›rma sorusunu oluflturmaktad›r. Bu soru, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, seçkinlerin zihinlerini biçimlendiren modernleflme söylemi ba¤lam›nda ele al›nmaktad›r.
Cumhuriyetin Modernleflflm
me Söylemi
18. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan, (Lale Devri 1718-1730) bafllayarak günümüze
de¤in yaklafl›k üç yüz y›ld›r (1839 Tanzimat Ferman› ile bafllat›ld›¤›nda yaklafl›k iki yüz y›l) devam ede gelen ve günümüzde Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde yeni bir safhaya geçmifl olan modernleflme süreci, Türk toplumu için,
problemlerle dolu bir alan› temsil etmektedir. Osmanl› son döneminde, imparatorlu¤u yaflatmak için baflvurulan çare olan modernleflme çabalar›, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde adeta bir hayatta kalma meselesi haline gelerek, dönemin Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt’un ifadesiyle, “yaflamak karar›nda
olan bir millet için flart” olarak alg›lanm›flt›r (Vatandafl, 2006:117). Cumhuriyetin kurulmas›n›n hemen ard›ndan adeta bir cankurtaran simidi gibi sar›l›nan modernleflme ideali, dayan›lmaz biçimde caziptir. Ayd›nlanma döneminden (18. yüzy›l) beri tüm dünyan›n kap›ld›¤› bu idealden ne Osmanl›, ne de
Cumhuriyet ayd›nlar› uzak durabilmifltir.
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En soyut biçimiyle, eskiden farkl›laflma ve ondan üstün olma anlam›nda
kullan›lan modernleflmenin, Cumhuriyet seçkinlerinin zihninde ald›¤› biçiminin üç temel niteli¤i bulunmaktad›r:
1- Modernli¤in Bat›l›laflarak gerçeklefltirilmesi (muas›rlaflmak/ça¤dafllaflmak).
2- Modernli¤in, toplumun bütün katmanlar›n› sürece dahil edecek biçimde
gerçeklefltirilmesi (topyekün modernleflme).
3- De¤iflimin halk için, halk ad›na ve halk istemese de, yukar›dan etkiyle,
aniden gerçeklefltirilmesi (yukar›dan afla¤›ya do¤ru, vurufllar halinde modernleflme) (Vatandafl 2006: 130).
Bu nitelikler, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda gerçeklefltirilen ink›lâplar›n hedefini de belirliyordu. Ancak, bu hedeflerin bütünüyle gerçeklefltirildi¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Örne¤in, Bat›l›laflarak modernleflme ideali II. Meflrutiyet (1908)’ten beri ayd›nlar aras›nda hep bask›n e¤ilimi oluflturmufltur. De¤iflimi, yukar›dan etkiyle ve ani bir flekilde gerçeklefltirme, yine Meflrutiyet’ten beri modernleflmenin gerçeklefltirilmesi konusunda benimsenen yöntem olurken, topyekün modernleflme konusunda ayn› kararl›l›k gösterilmemifl, modernleflmeyi yürütenlerin flahsi fikir ve kararlar› modernleflme konusunda de¤iflik tav›r al›fllara, hatta sapmalara yol açm›flt›r. Bunlar, modernleflme tarihimizin problemlerini teflkil etmektedir.
Bat›l›laflarak modern olma idealini benimsemesi, Cumhuriyet modernleflmesinin en belirgin niteli¤idir. Bu ideal Osmanl›’da, do¤rudan “Bat›l›laflma”,
ad›yla an›lm›fl, Cumhuriyet’e gelindi¤inde ise, “muas›rlaflma” idealine dönüflmüfltür. Ancak, muas›rlaflma idealine ulaflmada, baz› s›n›rlamalarla birlikte,
model al›nan yine Bat›’d›r. Osmanl›’n›n “k›smî” modernleflmesine karfl›n,
Cumhuriyet “topyekün” modernleflmeyi tercih etmifl, Osmanl›, Bat›’n›n maddi
ve manevi kültür unsurlar›n› alma konusunda seçici davran›rken, Cumhuriyet, bunlar›n birbirine ba¤l› ve ayr›lmaz oldu¤unu düflünerek, tümünü almay› tercih etmifltir. Cumhuriyet’i kuran kadrolar›n anlay›fl›na göre “medeniyet
demek Bat› demektir”, dolay›s›yla, Osmanl› dönemindeki k›smî ve sentezci
Bat›l›laflmay› temsil eden Ziya Gökalp’in ölümünden (1924) sonra, en üst düzeyde Bat› kültürüne yönelinir ve Bat›’n›n önemli kurumlar› oldu¤u gibi benimsenir. Benimseme e¤itim, hukuk, ekonomi ve sosyal alanlara s›n›rl› kalmaz, siyasi tercihleri de etkiler. Nihai hedef, kültürel, siyasi ve iktisadi yönleriyle, topyekün biçimde Bat› medeniyetine yönelmek ve Bat› medeniyetinin
standartlar› üzerinden muas›r medeniyete ulaflmakt›r. Belirlenen bütün bu
hedeflerin devlet eliyle ve toplumun bütününü harekete geçirmek suretiyle yap›lmas› öngörülür. (Vatandafl, 2006:116). ‹nk›lâplar, halk ad›na, halk›n terci-

221

kebikeç / 24 • 2007
hi sorulmadan ve ani vurufllar halinde gerçeklefltirilmifltir. Bu topyekün ve tavizsiz Bat›l›laflma öngörüsü, Cumhuriyet dönemindeki modernleflme çabalar›n› di¤er dönemlerden ay›rmaktad›r. Konuyu derinlemesine tahlil eden araflt›rmac›lar›n vard›klar› neticeye göre, “Atatürk devrimini orijinal k›lan özellik,
ça¤dafllaflmay› bir bütün olarak gören, o do¤rultuda devleti, toplumu eyleme sokan ilk Türk ça¤dafllaflma hareketi olmas›d›r” (Kili 1983:110). Cumhuriyet’i
kuran kadrolar, temel niteliklerini belirlemeye çal›flt›¤›m›z modernleflme söyleminin hedeflerini gerçeklefltirmenin yolunun e¤itimden geçti¤inin fark›ndad›r.
E¤itimde Laiklik Prensibi ve Baz› Problemler
Modernleflme sürecine ve onunla paralel biçimde seyreden e¤itimde modernleflme hareketlerine bak›ld›¤›nda, günümüzde kullan›ld›¤› manada “halk
e¤itimi"nden ilk defa 1846’da, Sultan Abdülmecid’in bir iradesinde söz edildi¤i görülür. Bu, ça¤dafl (/laik) ve topyekün e¤itime geçiflimizin bafllang›c› olarak kabul edilir. Takip eden yüzy›l içerisinde (1846-1946), “toplumun, hiç ölmeyen ve daima inkiflaf eden bir yap›” oldu¤u görüflünün benimsenmesi ve
gerçeklefltirilen plan ve programlarla buna uygun bir evre yaflanmas›, 19241946 y›llar› aras›na tekabül eder. 22 y›l gibi çok k›sa bir süreyi kapsayan bu
dönem, Atatürk taraf›ndan bafllat›larak 1938’e kadar bizzat onun taraf›ndan,
takip eden y›llarda ise, dönemin Milli E¤itim Bakanlar›n›n çabalar›yla sürdürülmüfltür. Hem, Atatürk’ün öncü olmas›, hem de Cumhuriyet’in ilk y›llar›na
tekabül etmesi nedeniyle, bu dönem, kendinden sonraki dönemleri de etkileyecek prensip ve politikalar›n biçimlendi¤i, önemli bir dönemdir. Bu dönemde
e¤itim alan›nda yap›lan ink›lâplar›n anlafl›lmas›, e¤itim tarihimizi ayd›nlatmas›n›n yan› s›ra, Atatürk’ün ve dönemin e¤itim anlay›fl›n›, uygulamalar›yla
birlikte, daha iyi kavramam›za f›rsat sa¤layacakt›r.
E¤itimin Cumhuriyetin ilk dönemindeki (1924-1938) hedefi ve nitelikleri
araflt›rman›n varsay›mlar›n› oluflturmaktad›r. Hedef, köylüsü ve kentlisi ile
toplumun bütün katmanlar›n›, “e¤itim yoluyla kalk›nd›rmak” t›r. Bu hedefe
uygun olarak e¤itim, “ilkö¤retim a¤›rl›kl› ve halka okuma-yazma ö¤reterek temel konularda bilgilendirmeye” yönelik biçimde düzenlenmifltir. Bu yap›l›rken
de, e¤itimin tabana yay›lmas› ve laiklik prensipleri benimsenmifltir. Di¤er bir
ifadeyle, incelenilen dönemde e¤itimin temel prensipleri flunlard›r; 1- Millidir,
2- Laiktir, 3- Herkes içindir, 4-Kad›n ve erkek için eflittir. Belirlenen bu prensiplerden, laiklik ve laik e¤itim uygulamalar›n›n yerlefltirilmesi süreci çal›flmam›z›n konusunu teflkil etmektedir.
E¤itimin laik olmas›yla kastedilen, iman ve inanç yerine akl›n egemenli¤ine, sorgulay›c› ve araflt›r›c› bir anlay›fla sahip e¤itim sistemidir. Laik e¤itim
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sisteminde, e¤itim dünyevidir. Dünyevi olmas›yla da, geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi, ahiret de¤il, bu dünya yönelik bilgiler sunmas›, düflünceyi daraltan
her türlü dini etkilerden uzak olmas› kastedilmektedir. Laiklik ilkesinin, Anayasa’dan önce (1937) e¤itim alan›na sokulmas› (1926) ilginçtir ve ileriye dönük bir yönlendirme olarak da nitelendirilebilir.
Yukar›da özetlenen modernleflme söylemi ba¤lam›nda düflünüldü¤ünde,
takip eden sorular, araflt›rman›n problemati¤ini oluflturmaktad›r.
1- Laik e¤itim süreci, Bat›l› kurum ve kurulufllar›n bütünüyle model al›nmas›yla m› gerçeklefltirilmifltir? Bu modelde, toplumun kendine has sorunlar›na kendine has çözümler üretecek düzenlemeler de yap›lm›fl m›d›r?
2- Laik düzenlemeler geçmiflten kopuflu simgelemifl midir?
3- Toplumun bütün katmanlar› laik e¤itim sürecine dahil edilmifl midir?
4- Laik e¤itim halk için, halk ad›na ve halk istemese de, yukar›dan etkiyle, aniden mi gerçeklefltirilmifltir?
Bu sorular› cevaplamak üzere, afla¤›da takip eden parametreler incelenecektir: A- E¤itimin yap›ld›¤› binalar ve s›n›flar, B- Dersleri ö¤retme yöntemleri, C- Ö¤retmenler, D- Ö¤renciler.
Belirlenen bu parametreler incelenirken, tamam›yla, döneme ait görsel veriler kullan›lacakt›r. ‹stifade edilen görsel veriler, 1926-35 y›llar›na ait, okullarda Mektep Müzeleri oluflturulmas› teflebbüsü esnas›nda çekilmifl foto¤raflard›r.1 Bu teflebbüsle, Türkiye’nin bütün illerindeki okullar, belirlenen temalar için foto¤raflanm›flt›r: Okul binalar›, s›n›flar, ders ortamlar›, ö¤renciler ve
ö¤retmenler. Ancak, bunlardan yaln›zca on üç ile ait farkl› say›larda, toplam
1334 foto¤raf, günümüze ulaflm›flt›r: Antalya (31), Ayd›n (81), Bal›kesir (28),
Bursa (146), Diyarbak›r (43), Eskiflehir (45), Erzurum (34), ‹stanbul (173), ‹zmir (283), Kayseri (73), Konya (28), Trabzon (14), Urfa (40). Çeflitli ‹llere Ait
Okul Binalar› Foto¤raflar› Albümü (315). Görüldü¤ü üzere, illere ait foto¤raflar, ayn› veya yak›n say›da de¤ildir. Bu durum, yap›lacak istatistiki analizlerde, baz› illerin (‹zmir, ‹stanbul ve Bursa) ve buradaki okullar›n lehine say›lar›n artmas›na neden olmaktad›r. Yaln›zca günümüze ulaflan foto¤raf say›lar›na bak›ld›¤›nda bile, en fazla say›da foto¤rafa sahip üç ilin de Bat›’da olmas›
ilgi çekicidir ve di¤er iller aleyhine bir durum yaratmaktad›r. Temsildeki bu
dengesizli¤i önlemek gayesiyle, il esas›nda istatistiksel hesaplar yapmak yeri1 Belirtilen foto¤raflar, Atatürk E¤itim Müzesi’nde (Ankara) muhafaza edilmektedir. Müzedeki çal›flmalar›m
esnas›nda yak›n ilgi ve yard›mlar›n› gördü¤üm, Müze Müdürü Ahmet Turgut ve Arfliv Uzmanlar› Abdurrahman Üzülmez ve H›z›r ‹nan’a samimi teflekkürlerimi sunar›m. 1 Belirtilen foto¤raflar, Atatürk E¤itim Müzesi’nde (Ankara) muhafaza edilmektedir. Müzedeki çal›flmalar›m esnas›nda yak›n ilgi ve yard›mlar›n› gördü¤üm, Müze Müdürü Ahmet Turgut ve Arfliv Uzmanlar› Abdurrahman Üzülmez ve H›z›r ‹nan’a samimi teflekkürlerimi sunar›m.
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ne, görsel verilerin tümünü bir araya getirerek, Türkiye genelinde de¤erlendirme yapma yoluna gidilmifltir. Ancak, il s›n›rlamas›n› kald›rmak, illerdeki
okullar›n say›ca fazla temsili durumunu ortadan kald›rmam›flt›r. Bunun önüne geçmek üzere, okul say›lar›n› azaltma yoluna gitmedik. Çünkü bu okullar,
mevcut durumu yans›tmaktayd›. Rasgele bir seçimle baz›lar›n›n araflt›rma d›fl› b›rak›lmas›, mevcut durumun oldu¤u gibi temsilini engelleyecekti. Foto¤raflar de¤erlendirilirken, yukar›da bahsedilen parametreler ba¤lam›nda baz› nitelikler belirlenmifl, bu niteliklerin ilgili her foto¤rafta varl›¤› veya yoklu¤u
tespit edilmifl, elde edilen de¤erler toplanarak rakamsal neticelere ulafl›lm›flt›r. Foto¤raflar üzerinde yap›lan di¤er ifllemler, ilgili k›s›mlarda ayr›nt›lar›yla anlat›lacakt›r.
E¤itimin Yap›ld›¤› Binalar
Laik e¤itim ancak, dinî olmayan biçimde düzenlen fiziksel ortamlarda
gerçeklefltirilebilir. Biliyoruz ki, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda okul binalar›n›n ço¤u, Osmanl› döneminden kalma rüfltiye, idadî, sultanîler, kiliseler, konaklar ve köylerde imece usulü ile yap›lm›fl derme çatma binalard›. Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren e¤itimin teflvikiyle birlikte, ilk, orta ve liselere adeta bir hücum bafllam›flt›. Talebe izdiham›, okul binalar› baflta olmak
üzere, mevcut bütün e¤itim imkânlar›n› zorluyordu. Talebe izdiham›n› önlemek üzere, okul say›s›n› art›rmak, ilk y›llarda çare olarak baflvurulmufltu.
Okul binas› eksikli¤inin üstesinden gelmek üzere, 1926 y›l›nda özel bir maarif vergisi yoluyla halktan para toplanm›fl ve 1233 yeni okul binas› infla
edilmifl ve bu iki y›l zarf›nda toplam okul say›s› 6060’a yükseltilmiflti. Bu dönemde (1928) genel bütçeden Maarif’e ayr›lan pay, % 10 ile Milli Savunma
ve Bay›nd›rl›k Vekâletlerinden sonra üçüncü s›ray› teflkil ediyordu (Sakao¤lu 2003: 205).
Cumhuriyetin ilk y›llar›ndan itibaren e¤itim alan›nda altyap›ya yönelik
bask›lar giderek artan oranda yaflan›rken, konumuz ba¤lam›nda flu sorular
sorulabilir: E¤itimin gerçeklefltirildi¤i binalar, evvelden veya halen, dinî
amaçla kullan›lan binalar m›d›r? E¤itim binalar› ve ortamlar›nda dinî semboller mevcut mudur? Laiklik sembolü say›labilecek semboller, e¤itimin gerçeklefltirildi¤i fizikî ortamlarda (bina ve s›n›flarda) mevcut mudur? Di¤er yandan,
yeni yap›lacak okullar›n bulunacaklar› mevkii (fabrika, kahvehane, meyhane
vb. yerlerden uzak olmas›, civarda batakl›k, dere bulunmamas›, evlere yak›n
olmas›) ve okul binalar›n›n zemininden çat›s›na dek olmas› gereken ideal durumlar› bir genelge ile belirlenmifltir (Cemal 1930: 23). Modern flartlarda inflas› planlanan bu okullar gerçekte belirlenen biçimde infla edilebilmifl midir?
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Bütün bu sorular, okul binalar› ve s›n›flar›yla ilgili foto¤raflar›n incelenmesi
yoluyla cevaplanmaya çal›fl›lacakt›r.
Yukar›da bahsedilen, Çeflitli ‹llere Ait Okul Binalar› Foto¤raflar› Albümü’nde yer alan 315 adet foto¤rafa, di¤er illerdeki okul binalar›na ait 56 foto¤raf da eklenerek, toplam 371 adet okul binas›ndan oluflan bir foto¤raf grubu oluflturulmufl, ard›ndan bunlar üzerinde, yukar›da formüle edilen sorulara cevap verebilecek say›sal analizler yap›lm›flt›r. Bunlardan ilki, mevcut
gruptaki kaç okulun yeni yap›lm›fl, kaç tanesinin eskiden, Osmanl› döneminden kalm›fl oldu¤unu tespit etmekti. Foto¤raflar›n büyük bir k›sm›nda tarih
ve binan›n durumuna dair bilgi verildi¤i için, bunu tespit pek de zor olmad›.
Foto¤raflarda bilgi verilmedi¤i durumlarda ise, kendi gözlemlerimiz de¤erlendirildi; örne¤in, binan›n eski mimari tarz›n› yans›t›p yans›tmad›¤› ay›rt
edici kriter oldu. Elimizdeki foto¤raflar›n, 1926-1935 y›llar›na ait oldu¤unu
bilmemiz de, bu konuda karar vermemizi kolaylaflt›rd›. Neticede, toplam 371
okul binas›ndan 159’unun Cumhuriyet öncesi dönemde yap›ld›¤› kesinlikle
tespit edildi. Bu gruptakilerin tamam›na yak›n k›sm› il ve ilçelerde yer almaktayd›. Geri kalan 112 okul binas› da, Cumhuriyet dönemi okullar› grubuna dahil edildi. Bunlar›n da, tamam›na yak›n› köylerde yer al›yordu. ‹lk
gruptaki okullar›n, yani Cumhuriyet öncesinde infla edilmifl okul binalar›n›n,
laik e¤itim yap›lmas› için infla edilmifl binalardan olufltu¤u tespit edildi. Bunlar›n büyük bir k›sm›, il veya büyük ilçelerde infla edilmesi sebebiyle, büyük
ve gösteriflli binalardan olufluyordu. Bu ikinci gruptaki okullar›n birço¤unun
hangi dönemde yap›ld›¤›na dair foto¤rafta bilgi verilmemiflti. 1930-1935 aras› dönemde foto¤raflanan, neredeyse tamam› tek katl›, kerpiçten yap›lm›fl,
toprak çat›l›, boyas› dökülmüfl, bak›ms›z durumda olan bu köy okullar›n›n
çok evvelden yap›lm›fl olmas› mümkün gözükmüyordu. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda veya hemen öncesinde infla edilmifl olmas› muhtemel, derme çatma
binalard›. Di¤er yandan, Osmanl› döneminde infla edilmifl ve farkl› amaçlarla kullan›lan okullar›n say›s› da fazla ç›kmad›. Kayseri’de, iki kilise ve Frans›zlardan kalan bir bina d›fl›nda, gayrimüslimlerden kalan binalar›n e¤itim
amaçl› kullan›m›na rastlanmad›. Osmanl› döneminde hükümet kona¤›, karakol vb. binas› olarak kullan›lan Cumhuriyet’te okula çevrilen birkaç binaya
rastlanmakla beraber, okul binalar›n›n büyük bir k›sm› her iki dönemde de
ayn› amaçla kullan›l›yordu.
Foto¤raf grubundaki görsel veriler de¤erlendirildi¤inde, genelde tüm okullar›n yardan fazlas›n›n, flehir okullar›n›n ise neredeyse tamam›n›n binalar›n›n
Cumhuriyet öncesinde infla edildi¤i tespit edilmifltir. Köy okullar›n›n inflas›
ise, Osmanl› son dönemi veya Cumhuriyet’in ilk y›llar›na rastl›yordu (bkz Fo-
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Foto¤raf 1: Akflehir Erdo¤du Köyünde Saltanat Devrinde Yap›lm›fl ‹lk Mekteb Binas›. MEB
Atatürk E¤itim Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti Mektep Müzesi (bundan sonra, T.C.
MVMM ) Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 135.

to¤raf 1). Her iki okul türünde, flehir ve köy okulu, önceki dönemin miras›n›n
devral›nm›fl olmas› belirleyicidir. Osmanl› e¤itim sistemindeki okullar, fonksiyonlar›n› sürdürerek yeni e¤itim sisteminde yerlerini alm›flt›r. Laiklik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, okul binalar›n›n hiç birinde dinî sembole rastlanmam›flt›r.
Evvelden dinî amaçla kullan›lan sonradan okul binas›na çevrilmifl cami, mescit vs. ye hiç rastlanmam›flt›r. Dahas›, incelenen 371 okul foto¤raf›ndan yaln›zca yedi tanesi camiye çok yak›n veya bitifliktir.2 (Bkz. Foto¤raf 2). Bir okul
da, cami sayfiyesinde yer almaktad›r3 (Bkz. Foto¤raf 3). Bahsedilen örneklerin tamam› köylerde yer almaktad›r. Dinî ve e¤itim binalar›n›n bu yak›nl›¤›,
ilgili köylerde e¤itimin dine yaklaflt›r›ld›¤›, e¤itimin dinden etkilendi¤i düflüncesini uyand›rmaktad›r. Klasik ‹slamî uygulamada, cami ve medrese yan yanad›r. Osmanl›da da bunun örnekleri görülmektedir. Dolay›s›yla, cami okul
yak›nl›¤› bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Ancak bu durum, tamam›yla ihtiyaçtan, bina ve yer ihtiyac›ndan kaynaklanm›fl da olabilir. Bu tür okullar›n ta2 Bkz. Türkiye Cumhuriyeti, Maarif Vekaleti Mektep Müzesi (bundan sonra, T.C. MVMM) Çeflitli ‹ller Albümü,
D-661, No: 13, 69, 219, 248, 268, 270, 272 .
3 T.C. MVMM Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 303 Uluborlu Garib Köyü Mekteb Binas›. Cumhuriyetten evvel
yap›lm›flt›r, cami sayfiyesindedir.

226

ACUN

Cumhuriyetin ‹lk Y›llar›nda E¤itimde Laiklik...

Foto¤raf 2: Afyonkarahisar Sinan Pafla Nahiyesine Ba¤l› Sinir Köyü Mektebi Cepheden
Görünüflü. (Camiye bitiflik oldu¤undan yan taraf› al›nmam›flt›r). MEB Atatürk E¤itim Müzesi,
T.C. MVMM Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 69.

Foto¤raf 3: Ni¤de, Uluborlu, Garib Köyü Mekteb Binas› (Cumhuriyet'ten Evvel Yap›lm›flt›r, Cami
Sayfiyesindedir). MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 303.
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Foto¤raf 4: Saray Kazas› Bahçea¤›l Köyü Okulu (Temel atma tarihi 18.7.1934. resmin al›nd›¤›
tarih 18.10 1934. 10.12.1935 tarihinde tamamlanm›fl, talebe içine girmifltir). MEB Atatürk E¤itim
Müzesi, T.C. MVMM Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 171.

mam›na, flehirlerde de¤il de, köylerde rastlanmas›, bu düflüncemizi do¤rular
mahiyettedir.
1930’lu y›llarda okullar›n inflas›na dair bir yönetmelik yay›nland›¤›na yukar›da iflaret edilmiflti. Görsel veriler inceledi¤inde, flehir okullar›n›n ço¤unun
iskan yerlerinin yak›n›na infla edilmifl, çevreden duvar veya benzeri bir s›n›rla ayr›lm›fl, civarda talebelerin dikkatini da¤›tacak mekanlar bulunmad›¤› görülüyor. Köy ve kasaba okullar› ise, özellikle yeni infla edilenleri, ço¤unlukla
iskân yerinden uzakta, civardan soyutlanm›fl, tek bafl›na duran binalard›r.
Okul talimatnamesine uygun biçimde infla edilen bu okullar, küçük yerleflim
birimlerindeki geleneksel, din a¤›rl›kl› hayat anlay›fl› ile mesafeli duruflu simgeler gibidir (Bkz. Foto¤raf 4). fiehirlerdeki okul binalar›n›n hemen tamam›
çok iyi durumda olmas›na karfl›n, köy okullar›n›n ço¤unlu¤u, laik e¤itim bir
yana, normal e¤itimin sürdürülmesinin bile güç oldu¤u binalardan olufluyordu. Türkiye’nin bat› kesimlerindeki köy okullar› oldukça iyi durumda iken, ‹ç
Bat› veya Orta Anadolu’daki okullar derme çatma bir görünüm arz ediyordu
(Bkz. Foto¤raf 5). ‹stanbul veya ‹zmir gibi büyük flehirlerdeki okullar ise, adeta birer mimari flaheseriydi (Bkz. Foto¤raf 6).
Okul binalar›ndaki sembollere gelince, okulun ad›n›n ve türünün (Gazi Pafla ‹lk Mektebi gibi) yaz›l› oldu¤u levha ve bayrak dire¤i okul girifllerinde ço¤unlukla mevcuttu. Baz› okullar›n pencereleri ve bina giriflindeki sütunlar›n-
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Foto¤raf 5: Afyon, Sand›kl›, Güdübez Köyü Mektebi. MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C.
MVMM Çeflitli ‹ller Albümü, D-661, No: 292.

Foto¤raf 6: Çaml›ca K›z Orta Mektebi Yandan görünüflü. MEB Atatürk E¤itim Müzesi,
T.C. MVMM ‹stanbul Albümü, D-214, No: 69.
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da bayrak motifleri yer al›yordu. Do¤rudan veya dolayl› biçimde dinî hat›rlatan herhangi bir sembol, camilere bitiflik oldu¤unu söyledi¤imiz okullarda bile mevcut de¤ildi. Neticede, okul binalar›n›n harici görünüflü itibar›yla tamam›yla laik ve dinî herhangi bir sembol tafl›mayan binalar oldu¤u gözlemlendi.
Bu, laik e¤itim yap›lmas›n›n ön flart› olan mekâna iliflkin laik altyap›n›n haz›r olmas› anlam›na geliyordu.
Okul binalar›n›n içinde, s›n›f ortamlar›nda da herhangi bir dinî sembole
rastlanmad›. Laik/pozitif e¤itimin yöntemi olan, gözlem ve deney yoluyla ö¤renmeye yard›mc› olacak pek çok e¤itim materyali sunulmufltu. Afla¤›da, dersleri
ö¤retme yöntemleri k›sm›nda, s›n›f ortamlar›na ayr›nt›l› biçimde de¤inilecektir.
Dersleri Ö¤retme Yöntemleri
Laik bilgi, dönemin anlay›fl›na göre, pozitivist düflünceye dayal› bilgidir.
Pozitivist e¤itim ise, pozitif bilginin, uygulamal› biçimde ö¤retilmesidir. Bu
tür bir e¤itim anlay›fl›na geçilmesi, yani görerek ve uygulayarak ö¤renme, e¤itime art› külfetler yüklemifltir. En iyi biçimde modern araç-gereçler ile gerçeklefltirilebilinen uygulamal› e¤itim, modern araç-gereç için masraf gerektirmifltir. 1926 y›l›nda ç›kar›lan bir kanunla orta ö¤retimin paras›z hale getirilmesi,
giderek artan ö¤renci say›s› ve bina ihtiyac› da, e¤itim masraflar› listesine eklenmifltir. Bu durumda soru fludur, maddî s›n›rlamalar, hatta imkâns›zl›klar
içinde, laik bilginin ö¤rencilere aktar›lmas› hedefi ne ölçüde ve hangi yollarla
gerçeklefltirilebilmifltir? Afla¤›da bu soruya cevap aranacakt›r.
Di¤er yandan, Cumhuriyet yöneticilerinin e¤itimden beklentileri büyüktü.
Onlara göre, e¤itimin temel gayesi, yeni nesle laik Türkiye Cumhuriyeti’nin
fluurlu vatandafllar› olmak için gereken bilgileri, fikrî, ahlakî, siyasî telâkki
ve al›flkanl›klar› kazand›rmak ve e¤ilimleri olan alanda kabiliyetlerini gelifltirmekti. Genç Cumhuriyetin yetiflmifl insana olan acil ihtiyac›, e¤itimden
pragmatik beklentileri de beraberinde getiriyordu: Okul hayat› tamam›yla
gerçek hayata yönelik olmal›yd›. Dahas›, yeni okullar›n gayesi talebeleri hayata haz›rlamak de¤il, onlara hayat› do¤rudan do¤ruya yaflatmakt›. Bu görüfllerin do¤rulu¤una kanaat getiren dönemin idarecileri, Amerika'dan meflhur pedagog ve pragmatist filozof John Dewey’i Türkiye'ye getirerek, Maarif
Vekâleti'nin yeniden teflkilatland›r›lmas›nda ve e¤itim prensiplerinin belirlenmesinde görüfllerinden istifade etmifllerdi. Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda
Dewey’in pragmatist görüfllerinin, acil e¤itim bekleyen yeni nesil için en iyi
çare olarak benimsendi¤ini ve uygulamaya konuldu¤unu görüyoruz. Bu y›llarda benimsenen pragmatist yaklafl›m›n bir tezahürü olarak, okullar›n bütünüyle hayata dönük olmas› ve okul ile hayat aras›nda bir s›n›r olmamas›
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prensibi benimsenmifltir. “Mektep ile hayat aras›ndaki Çin Seddi kalkmal›d›r” cümlesinde ifadesini bulan bu düflünce do¤rultusunda, daha flahsî ve tüketime yönelik oldu¤u belirtilen Osmanl› e¤itiminin aksine, Cumhuriyet e¤itiminin sosyal, kat›l›mc› ve do¤rudan üretime yönelik olmas› planlanm›flt›r.
(Baltac›o¤lu 1932: 293-297). E¤itim, ayn› zamanda, toplumun bir parças› olarak alg›lanm›fl, toplumun ve bireyin ihtiyaçlar› e¤itim sisteminin hedeflerine
yön vermifltir. Ders programlar› da bu do¤rultuda haz›rlanm›flt›r (Do¤an
1971: 2). Neticede, belirtilen bu amaçlar ve beklentiler do¤rultusunda, Cumhuriyet'in ilk y›llar›nda pozitivist ve pragmatist görüfllerinin, acil e¤itim bekleyen yeni nesil için en iyi çare olarak benimsendi¤ini ve uygulamaya konuldu¤unu görüyoruz.
Araflt›rmam›z›n materyalini oluflturan görsel veri grubundaki, ders ve s›n›f
ortamlar›yla ilgili 1019 foto¤raf mevcuttur. Tamam› okullardaki s›n›f ortamlar›, laboratuar, müzik odas›, okul bahçesinde yap›lan beden terbiyesi dersleri ve civar yerlere yap›lan inceleme gezileriyle ilgilidir. Foto¤raflar de¤erlendirildi¤inde hemen her karesinde, pozitivist ve pragmatist e¤itim yaklafl›m›n›n örnekleri görülmektedir. Ancak, öncelikle belirtmek gerekir ki, incelenen
foto¤raflar›n tamam› flehirler ve büyük kasabalardaki okullara aittir. Köy
okullar›ndaki e¤itim ortamlar›na iliflkin, bir adet dahi foto¤raf mevcut de¤ildir. Köy okulu binalar›n›n, okul binas› foto¤raflar›n›n yaklafl›k yar›s›n› oluflturmas›na ra¤men (Bkz. yukar›daki 3.1. k›s›m), bu okullardaki s›n›f ortamlar›na iliflkin hiçbir foto¤raf›n olmamas›, foto¤raflar›n günümüze ulaflmad›¤›n›
veya buralar›n foto¤raflanmad›¤›n› göstermektedir. Her iki halde de, flehir
okullar›n›n lehine önyarg›l› olan bu durum, ülkedeki e¤itimin yaln›zca geliflmifl yüzünü bize aksettirmektedir. Köy okullar›n›n teflkil etti¤i, daha az geliflmifl veya geri kalm›fl di¤er yüzünü foto¤raflarda görmek ve de¤erlendirmek
mümkün de¤ildir. Bu sebeple, okullardaki e¤itimle ilgili olarak görsel verilerden elde etti¤imiz de¤erlendirmelerin, köy okullar›n› kapsamad›¤›n› belirtmeliyiz.
‹nceledi¤imiz görsel verilerde talebelerin, ço¤u dersi tatbikî usullerle ö¤renmesinin programland›¤› ve uyguland›¤›n› görüyoruz. Talebelere bilgi aktar›m›n›n en çok tercih edilen yolunun, çevreye yap›lan tenezzühler (inceleme
gezileri) oldu¤u, görsel verilerde aç›kça görülmektedir. Pozitivist e¤itim yaklafl›m›n›n yöntemi olan gözlemin-di¤eri deneydir-talebeleri s›kça okul çevresine
inceleme gezilerine götürerek gerçeklefltirilmektedir: ‹lkokullarda hayat bilgisi, ortaokullarda fen bilgisi dersleri, civar yerlere yap›lan inceleme gezileriyle
ifllenmektedir. Örne¤in, Kayseri’de ilkokul beflinci s›n›f talebelerine bir inceleme gezisinde, okul müdürü taraf›ndan k›r çiçekleri hakk›nda bilgi verilmekte-
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Foto¤raf 7: Kayseri: Cumhuriyet Mektebi Beflinci S›n›f K›r Tenezzühünde (inceleme gezisinde)
Müdür Ahmed Hilmi Bey Taraf›ndan Çiçekler Hakk›nda Tedikikat Yapt›r›l›rken. MEB Atatürk
E¤itim Müzesi, T.C. MVMM Kayseri Albümü 1926-1927, D-225, No: 7.

dir (Bkz. Foto¤raf 7). Diyarbak›r’da erkek Muallim Mektebi de, aç›k havada
Tarih dersi yaparken foto¤raflanm›flt›r (Bkz. Foto¤raf 8). ‹nceleme gezileri,
derslerin tatbikî olmas›n›n yan› s›ra, konular›n› bulundu¤u çevreden almas›n› da gerektirmektedir. Bu suretle, bilgi görsel yolla talebelere aktar›l›rken,
okul hayat›n› günlük hayata ba¤lamak, gençleri çevrelerindeki tabiî kaynaklar› ve ürünleri incelemeye ve ihtiyaçlar› anlamaya sevk etmek mümkün olabilecektir. Bu manada, örne¤in Adana’da pamuk ve pamuk ürünleri, flekerkam›fl› kam›fl› (Bkz. Foto¤raf 9), ‹zmir’de incir, üzüm ve tütün, di¤er mahallerde
ise çeflitli meyveler ve bunlara musallat olan böcekler ve hastal›klar üzerinde
inceleme yap›l›yor ve al›nmas› gereken tedbirler ö¤retiliyordu. E¤itim, okullar›n bütünüyle hayata dönük olmas› ve okul ile hayat aras›nda bir s›n›r olmamas› pragmatist yaklafl›m› do¤rultusunda sürdürülüyordu. Bu pragmatist
yaklafl›m do¤rultusunda, daha flahsî ve tüketime yönelik oldu¤u belirtilen Osmanl› e¤itiminin aksine, Cumhuriyet e¤itimi sosyal, kat›l›mc› ve do¤rudan
üretime yönelik olmay› iddia ediyordu.
Pozitif bilgiyi talebelere aktarman›n bir di¤er yolu da, derslerin okuldaki
laboratuarlarda, gözlem ve deneyler yaparak ifllenmesiydi. Deney ve gözlemler, maketler üzerinde yap›ld›¤› gibi, canl›lar da kullan›l›yordu. Örne¤in, Ay-
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Foto¤raf 8: Diyarbak›r Erkek Muallim Mektebi Tarih Dersinde. MEB Atatürk E¤itim Müzesi,
T.C. MVMM Diyarbak›r Albümü 1926-1927, D-224, No: 32.

Foto¤raf 9: Adana, Merkez Cumhuriyet Muhtelit Mektebi S›n›f 5 Talebesinden Bir Grup fieker
Kam›fl› Tarlas›nda ‹nceleme Yaparken. MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM Adana Albümü
1926-1927, D-215, No: 3.
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Foto¤raf 10: Ayd›n ‹lkokul Birinci S›n›f Talebeleri Tabiat Tedkiki Dersinde. MEB Atatürk E¤itim
Müzesi, T.C. MVMM Ayd›n Albümü 1926-1927, D-217, No: 51.

Foto¤raf 11: Eskiflehir Orta Mektep Birinci Devre Üçüncü S›n›f Talebesi Teflrih Tatbikat›. MEB
Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM Eskiflehir Albümü 1926-1927, D-218, No: 27.
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d›n’daki bir ilkokulda, Hayat Bilgisi dersinde canl› hayvan üzerinde anlat›mlar yap›l›yordu (Bkz. Foto¤raf 10). Yine, Eskiflehir’deki bir Orta Mektep’de
Teflrih (Anatomi) dersinde hayvan kadavras› üzerinde görerek, gözlem yaparak e¤itim yap›l›yordu (Bkz. Foto¤raf 11). S›n›f ortamlar› da, dersle ilgili bol
miktarda görsel materyal-resim, harita, çeflitli numunelerle donat›lm›flt›.
Okullar›n ço¤unda, özellikle merkezdeki büyük okullarda mektep müzelerinin
kurulmas›, buralarda e¤itim araç ve gereçlerinin toplanmas›, gerekti¤inde
kullanmak üzere di¤er okullara verilmesi bir talimatnâme ile belirlenmiflti.
Bu talimatnâme gere¤ince, ‹zmir K›z Muallim Mektebi’nde e¤itimde kullan›lan araç-gereçler (flifleler içinde muhafaza edilen çeflitli hayvan örnekleri, insan ve hayvan kafataslar›, tabiattan çeflitli numuneler) okul müzesi tatbikat
k›sm›nda toplanm›flt› (Bkz. Foto¤raf 12). Benzeri türden e¤itim araç-gereç koleksiyonlar› di¤er okullarda da mevcuttu.

Foto¤raf 12: ‹zmir K›z Muallim mektebi Tatbikat K›sm› Müze hanesinden Bir K›s›m, 28 Haziran
1926, MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM ‹zmir Albümü 1926, D-221, No: 16.
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Foto¤raf 13: Bal›kesir Orta Mektebi Sekizinci S›n›f Kimya Dersinde. MEB Atatürk E¤itim Müzesi,
T.C. MVMM Bal›kesir Albümü 1926-1927, D-222, No: 7.

Foto¤raf 14: Urfa Vatan Mektebi alât-› dersiyyesi (ders
aletleri), 15.5. 1926. T.C. MVMM, Urfa Albümü 1926,
D-216, No: 21.
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Gözlem ve deney yoluyla
e¤itimin etkili bir yöntem oldu¤u muhakkakt›r. Ancak, e¤itime ek maddî külfet getiren bu
e¤itim metodunun, ülke genelinde ne ölçüde yayg›n ve baflar›l› oldu¤unu tespit etmek oldukça zor görünüyor. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda okullara
araç gereç al›m› için bütçeden
en fazla 400 bin lira gibi sembolik bir ödenek ay›rd›¤›n›, okullar›n, e¤itimin her kademesinde okul binalar›ndan laboratuarlar›na, atölyelerine kadar donan›ml› olmad›¤›n› biliyoruz
(Sakao¤lu 2003: 211). Okullardaki bu altyap› yetersizli¤i gör-
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sel verilerde de yans›mas›n› bulmufltur. Antalya, Ayd›n, Bal›kesir, Eskiflehir,
‹stanbul, ‹zmir, Trabzon ve Kayseri’ye ait görsel veriler aras›nda her flehirde
yaln›zca birkaç laboratuar foto¤raf›na rastlanm›flt›r (Bkz. Foto¤raf 13). Bursa,
Konya, Diyarbak›r, Erzurum ve Urfa’da ise, laboratuar foto¤raf› mevcut de¤ildir. Bu flehirlerden, örne¤in, Urfa’da baz› ders aletleri sergilenmifltir (Bkz. foto¤raf 14). Deney yoluyla ö¤renimin gerektirdi¤i laboratuar donan›m›n›n baz›
illerde olmamas›, olanlarda ise yaln›zca birkaç okulla s›n›rl› kalmas›n›, Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki maddî imkans›zl›klarla aç›klamak gerekir. Maddi
imkâns›zl›klar›n, talebeleri inceleme gezilerine götürerek telafi edildi¤i foto¤raflarda gözlemlenmektedir. Öyle ki, incelenen foto¤raflar›n yar›ya yak›n›,
çevreye yap›lan gezilerle ilgilidir. Okul bahçesi baflta olmak üzere, s›n›f d›fl› ortamlarda yap›lan e¤itimle ilgili foto¤raflar da ço¤unluktad›r.
‹ncelenilen görsel veriler grubunda, köy okullar›n›n s›n›f ortamlar›na ait
foto¤raf bulunmad›¤›na yukar›da iflaret edilmiflti. Bu durum, ülkedeki okullar›n›n ço¤unlu¤unu teflkil eden köy okullar› hakk›nda görsel veriler üzerinden
bilgi üretmemize f›rsat vermemektedir. Derme-çatma binalara sahip okullar›n
s›n›f ortamlar›n›n donan›ml› olmad›¤›, bu eksikli¤i gidermek üzere, pragmatik
bir yaklafl›mla, talebelerin köy hayat›nda kullanacaklar› bilgilerin uygulamal› biçimde ö¤retildi¤i tahmin edilebilir.
Ö¤retmenler
Cumhuriyet laikli¤inin dayand›¤› pozitivist düflünce sisteminde, “iyinin ne
oldu¤unu bilen, e¤itimli ayd›nlar›n halka do¤ru giderek halk› ayd›nlatmas›
ideali” mevuttur (Vatandafl 2006:119). Bu düflünce çizgisinde, Cumhuriyetin
ilk y›llar›nda, ink›lâplar› halka anlatacak ve onlar› ayd›nlatacak yegane ayd›n
grubu ö¤retmenlerdir. Yüklenilen bu yüce idealle birlikte, ö¤retmenli¤in sayg›n bir meslek haline getirilmesi için, maafllardan sosyal statülerine kadar gerekli iyilefltirmeler yap›lm›fl, ö¤retmenlik cazip bir meslek haline getirilmifltir
(Akyüz 1978: 42; Akyüz 1978:189).
Cumhuriyetin bu ilk y›llar›nda, modern bilgi ile donat›lm›fl ö¤retmen s›k›nt›s› vard›r. Osmanl› son döneminde ö¤retmen okullar›ndan (Dârülmuallimîn
ve Dârülmuallimât) mezun olmufl ö¤retmenler mevcuttur. Osmanl› döneminde yetiflen bu ö¤retmenler ancak 1950’li y›llarda emekli olarak e¤itim sahnesinden çekilmifllerdir. Ancak, mevcut ö¤retmen kadrosu, e¤itimin artan yükü
karfl›s›nda yetersiz durumdad›r. Ö¤retmenlerin ço¤u, takrir usulü ile e¤itim
alm›fl, modern e¤itim metodlar›ndan hem habersiz, hem de bunlar› ö¤renmeye isteksiz kiflilerdi. Ço¤unlu¤u bu tür kiflilerden oluflan ö¤retmen kitlesi, kendilerine yüklenen modern, laik bilgiyi sunma idealini yerine getirecek laik dü-
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flünce donan›m›na sahip miydi? Cumhuriyetin bu ilk y›llar›nda, e¤itimin di¤er
prensiplerinden olan kad›n-erkek eflitli¤inin simgesi haline gelen kad›n ö¤retmenlerin toplumsal imajlar› nas›ld›?
Yukar›da ele al›nan, dersleri ö¤retme yöntemleri k›sm›nda oldu¤u gibi, ö¤retmenlerle ilgili bölümde incelenilen veri grubu hakk›nda söylenecek ilk söz,
foto¤raflar›n flehir ö¤retmenlerine ait oldu¤udur. 1926-1927 ve 1927-1928 dönemine ait, s›n›f ortamlar›nda ö¤rencilerle birlikte veya ö¤retmenlerin kendi
aralar›nda çektirdi¤i foto¤raflar mevcuttur. Bu foto¤raflarda 129 kad›n, 142
erkek ö¤retmen imaj› tespit edilmifltir. Kad›n ö¤retmen say›s›n›n erkek ö¤retmen say›s›na yak›n olmas›, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kad›n›n ifl hayat›ndaki yerini tespit etmek bak›m›ndan dikkat çekicidir. Bilindi¤i üzere, ö¤retmenlik ve hemflirelik kad›nlar›n Osmanl› döneminde ifl hayat› tecrübelerinde
edindi¤i ilk mesleklerdir. Dolay›s›yla, bu mesleklerdeki kad›n say›lar›n›n fazla olmas›na ola¤an bak›lmal›d›r. Di¤er yandan, kad›n ö¤retmenler ‹stanbul,
‹zmir, Ayd›n, Antalya, Eskiflehir, Bursa ve Bal›kesir’deki okullarda foto¤raflanm›flt›r. Diyarbak›r, Kayseri, Erzurum, Urfa, Trabzon ve Konya ile ilgili foto¤raflarda kad›n ö¤retmene hiç rastlanmam›flt›r. Bu illerin okul foto¤raflar›n›n büyük bir k›sm›n›n erkek liselerine ait olmas›, kad›n ö¤retmen yoklu¤unu
bir ölçüde aç›klamaktad›r. Kad›n ö¤retmenlerin imaj› konusuna gelince, 1926
gibi erken bir zamana ait foto¤raflar incelendi¤inde, 129 ö¤retmenden 57’sinin
bafl› örtülüdür, 43’ünün de bafl›nda flapka bulunmaktad›r, 29’unun ise bafl› ta-

Foto¤raf 15: Ayd›n Bozdo¤an ‹lk K›z Mektebi Heyet-i Talimiyesi, 1926. MEB Atatürk E¤itim
Müzesi, T.C. MVMM Ayd›n Albümü1926, D-217 No: 7.
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mamen aç›kt›r. ‹lk grupta belirtilen, bafl› örtülü ö¤retmenlerin laikli¤e ayk›r›l›¤› temsil etti¤ini söylemek mümkün de¤ildir. Çünkü, örtüler yüzü aç›kta b›rakacak biçimde enseden ba¤lanm›flt›r ve saçlar›n bir k›sm› görünmektedir
(Bkz. Foto¤raf 15). Bu tarz bafl örtmenin dindarl›ktan ziyade, dönemin al›flkanl›¤›/gelene¤i ile ilgili oldu¤unu söylemek gerekir. Nitekim, ikinci gruptaki
flapka giyen ö¤retmenlerin say›s›n›n da oldukça yüksek olmas›, dönemin kad›nlar› aras›nda bafl› bir flekilde örtme gelene¤inin yayg›n oldu¤u fleklinde de¤erlendirilebilir. ‹ncelenen foto¤raflar, k›yafet ink›lâb›n›n (1925) akabinde çekilmifltir. (1926 ve sonras›). Ö¤retmenler de, k›yafet ink›lâb›n› ilk uygulayan
ve örnek teflkil eden kitleyi temsil etmektedir. Bu sebeple, k›yafetleri, ilgili
dönemde yaflanan de¤iflimi en güzel ve do¤rudan temsil eden örneklerdir. Di¤er yandan, erkek ö¤retmenlere ait 142 foto¤raf imaj›nda, yaln›zca çok az bir
k›sm›n›n (fötr) flapka giydi¤i görülmektedir. Ö¤retmenler, hemen her ortamda, tak›m elbise giyinmifl, kravat takm›fl ve ço¤unlukla k›yafetini mendil ile
tamamlam›fl, beyefendi görünüfllü kimselerdir.
Ö¤retmenlerle ilgili görsel verilerin ait oldu¤u 1926-1927 ve 1927-1928 ö¤retim y›llar›nda, yafll› ve yeniliklere ayak uyduramayan ö¤retmenlerin emekliye sevk edilmesi için bir kanun ç›kar›lm›flt›r (Sakao¤lu 2003: 178). Foto¤raflarda gözlemlendi¤i üzere, kad›n ö¤retmenler genellikle genç, erkek ö¤retmenler ise genç veya orta yafll› kimselerden müteflekkildir. Yeni düzenlemelere
ayak uyduramayacak ö¤retmen tipine rastlanmam›flt›r.
Cumhuriyetin ö¤retmeni, yaln›zca okulda ders vermekle kalmayan, okul
d›fl›nda kurslar, konferanslar, düzenleyen, halk› Cumhuriyet ideolojisine yak›nlaflt›ran ideal bir tiptir. Özverili olmas›n›n yan› s›ra örnek olmas› da gerekmektedir. Hakk›nda görsel verilerin mevcut olmad›¤› köy ö¤retmenlerinden
ise, köyün adeta mimar› olmas› beklenmektedir.
Ö¤renciler
Ö¤rencilerin fiziki görünümlerinin nas›l olmas› gerekti¤inin (k›z ve erkek
okul k›yafetlerinin ve bütün k›z ö¤rencilerin saçlar›n›n k›sa kesilmesinin) bir
genelge ile belirlendi¤ini biliyoruz. Bu ba¤lamda, modern ve laik bilgi almakta olan ö¤renci tipi nas›ld›? Eski tip talebelerden farklar› nelerdi? Modernleflme söyleminde hedeflenen topyekün e¤itim ilkesi çizgisinde, laik e¤itim herkes için miydi?
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Cumhuriyeti, Osmanl› tarz› insan tipinden
öte bir insan beklemektedir. Dönemin e¤itimcilerinden, ‹stanbul Darülfünunu
müderrislerinden ‹smail Hakk› [Baltac›o¤lu] bu beklentiyi, flu cümleleriyle
çok isabetli biçimde ifade etmektedir:
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Foto¤raf 16 Ayd›n Yenipazar Gündüz Mektebi birinci s›n›f talebeleri, 1926. MEB Atatürk E¤itim
Müzesi, T.C. MVMM Ayd›n Albümü, 1926, D-217, No: 23.

Foto¤raf 17: Urfa Birecik K›z ‹lk Mektebi beden hareketlerinde, 1926. T.C. MVMM Urfa Albümü
1926, D-216 No: 32.
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Foto¤raf 18: Konya fiehit Muhtar bey K›z ilk mektebi dördüncü ve beflinci s›n›f keman dersinde.
MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM ‹zmir Albümü 1926, D-226, No: 25.

“Sükunet, sekinet, belagat ve mihanikî çal›flkanl›k...” gibi, Bab›ali efendisi
evsaf›n› ar›yoruz!.. Yeni cemiyetlere has olan “ictimaî hayat kabiliyeti, ibda'
hassas›, seciye metaneti, bedii idrak, insani mefkure...” gibi kabiliyetlerine çok
dikkat etmiyoruz!.. be¤endi¤imiz adam, en ziyade “eski adam”d›r!.. Yeni adam› ar›yoruz ve yetifltiremiyoruz” (Baltac›o¤lu 1932: 124).
Sakin, so¤ukkanl›, güzel söz söyleyen, çal›flkan Bab›ali efendisi vas›flar›na
sahip bir adam›n halen ideal tip olu¤unu; Halbuki, yeni toplumlara has, sosyal yaflam kabiliyeti, yarat›c›l›k, karakter sa¤laml›¤›, alg›lama kabiliyeti, ideal sahibi olma gibi niteliklere sahip bir insan tipi yarat›lmas› gerekti¤ini, bu
sözlerden anl›yoruz. Peki, bu tipte insanlar nas›l yarat›lacakt›r? Cumhuriyetin ilk y›llar›nda okur-yazarl›k oran›n›n ancak, %10 civar›nda oldu¤u bilinmektedir. Di¤er bir ifadeyle, nüfusun çok büyük k›sm›, e¤itim almam›fl kitlelerden oluflmaktad›r. Buna, alfabe de¤iflikli¤i dolay›s›yla yeni harfleri ö¤retme
ihtiyac› da eklenirse, e¤itilmesi gereken insan kitlesinin nüfusun neredeyse
tamam›na tekabül etti¤i görülür. Cumhuriyetin ideali herkesi bir an evvel
okur-yazar yapmakt›r, ard›ndan da ayd›nlanmakt›r. Bu ideal Cumhuriyeti yaflatabilmek için gerekli görülmüfltür (‹leri 2000: 159) Burada, bizim ilgilendi¤imiz, okul ça¤›ndaki çocuklar ve onlar›n e¤itimidir.
Büyük ço¤unlu¤u ilk ve ortaokul talebelerine ait foto¤raflarda, ö¤renciler
k›z-erkek kar›fl›k veya sadece k›z veya sadece erkek olarak üç türde görüntülenmifltir. Bunlar›n büyük bir k›sm›, sadece k›z veya sadece erkek ö¤rencilere
aittir. Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyetin ilk y›llar›nda leyli (yat›l›) mekteplerin yayg›nl›¤› ve daha da önemlisi, incelenen foto¤raflar›n birço¤unun ait
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oldu¤u 1926 y›l›nda henüz karma e¤itime geçilmifl olmas› bu durumu aç›klar
mahiyettedir. Karma e¤itime geçiflin hemen ard›ndan okullardaki k›z ö¤renci
say›s›n›n azald›¤› bilinmektedir. ‹ncelenilen foto¤raflar›n büyük ço¤unlu¤unda, müzik ve beden e¤itimi gibi derslere iliflkin foto¤raflar modern e¤itimin
topyekün, bütün ö¤rencileri kapsayan niteli¤ine iliflkin veriler sunmaktad›r
(Bkz. foto¤raf 16, 17, 18). Tören manzaralar› da, bu topyekün modernli¤i pekifltirmektedir. Örne¤in, Bal›kesir K›z Orta Mektebi ö¤rencilerini seyirci halkla birlikte, bir tören esnas›nda gösteren foto¤raf (Bkz. foto¤raf 19), e¤itimde
modernli¤e, tüm toplumun bir flekilde kat›ld›¤›na iflaret etmektedir. Di¤er
yandan, ö¤renci k›yafetleri, yeni ö¤renci tipini gösterirken, seyirciler aras›ndaki kad›nlar›n geleneksel, örtülü k›yafetleri ile tezat teflkil ederek, iki nesil
aras›ndaki farkl›l›¤› sergilemektedir. Tören foto¤raflar›nda s›kça rastlan bu
tür manzaralar, modernli¤in dayatmac› niteli¤ine de iflaret etmektedir.
Farkl› illerdeki k›z ve erkek ö¤renciler, farkl› okul k›yafetleriyle görüntülenmifltir. K›z ö¤rencilerin neredeyse tamam›na yak›n›n›n saçlar› kulak hizas›nda düz kesilmifltir (Bkz. Foto¤raf 20). Çok az bir k›sm›n›n saçlar› ise, tek
veya iki örgülüdür. Erkek ö¤rencilerin saçlar da k›sa kesilmifltir. Erkek ö¤renciler yaln›zca Eskiflehir Orta Mektebi’ne ait bir foto¤rafta fes giymifl biçimde
görüntülenmifltir (Bkz. Foto¤raf 11). K›z ö¤renciler aras›nda ise yine yaln›zca
bir okulda küçük k›z ö¤renciler bafllar› çene alt›ndan ba¤lanm›fl biçimde görüntülenmifltir. Bunlar›n d›fl›nda, s›n›f ortamlar›nda veya gezilerde ö¤rencilerin bafl› aç›kt›r. Törenlerde ise çeflitli flapkalar giymifllerdir. ‹ncelenen ö¤renci foto¤raflar›nda, belirtilen iki foto¤raf d›fl›nda eski veya eskiyi hat›rlatan ö¤renci tipine rastlanmam›flt›r. Ö¤renciler, dönemine göre modern görünüfllü,
tertipli, düzenli bir görüntü vermektedir.

Foto¤raf 19: Bal›kesir K›z Orta Mektebi Törende. MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVM Çeflitli
‹ller Albümü, 1926, D-661, No: 114.
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Foto¤raf 20: M. Kemal Pafla Kazas› Lala fiahin Pafla Muhtelit Mektebi Dördüncü S›n›f Tahrir
(yaz›) Dersinde. MEB Atatürk E¤itim Müzesi, T.C. MVMM Bursa Albümü 1926, D-220, No: 28.

SONUÇLAR
Yeni kurulmufl Cumhuriyet’in okullardan bekledi¤i önemli vazife vard›r:
Yeni nesli yetifltirmek ve ülkeye faydal› hale getirmek. Okullar›n vazifesi bununla da kalmaz, Osmanl›’dan kalma eski nesli de, eldeki bütün vas›talar arac›l›¤›yla e¤itmek okullara yüklenmifltir. Ekonomik ve kültürel yönden ilerlemeyi temin için yeni neslin yetiflmesini beklemek uzun zaman al›r, bunu beklemeye vakit yoktur. Bu nedenle, özellikle köy ve kasaba gibi, toplumsal hareketlilikten uzak kalm›fl muhitlerde okullar› geliflmenin ve uyan›fl›n merkezleri haline getirmek gerekmektedir. Yüklenilen bu misyon ile okullar toplum
hayat›n›n muhtelif faaliyetlerine kat›larak, cemiyet hayat›nda müstesna bir
yer iflgal edeceklerdir: Herkese aç›k kütüphanesi, oyun meydan›, kulüp, numune tarlas›, bahçesi, müzesi, sergisi, konferanslar›, müsamereleri, temsilleri ve konserleriyle, toplum hayat›n›n gerçekten merkezi ve geliflme kayna¤›
olacakt›r. Okullar bu surette tanzim ve teflkil edildi¤i takdirde, yeni kurulan
Cumhuriyet’in yenileflme ve ilerleme teflebbüslerinde rehber olacakt›r. Durum
gerçekte böyle mi olmufltur? E¤itimde laiklik prensibinin incelendi¤i bu çal›flmada, bu soruya ve yukar›da, laiklik ile ilgili olarak formüle edilen sorulara
cevap verilmeye çal›fl›lacakt›r.
1- Laik e¤itim süreci, Bat›l› kurum ve kurulufllar›n bütünüyle model al›n-
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mas›yla m› gerçeklefltirilmifltir? Bu modelde, toplumun kendine has sorunlar›na kendine has çözümler üretecek düzenlemeler de yap›lm›fl m›d›r?
Laiklik konusunda, ideal olarak, Bat›l› kurum ve kurulufllar model al›nm›flt›r. Ancak, belli durumlarda, özellikle altyap›n›n desteklemedi¤i, okul binalar›, ders ö¤retme yöntemleri konular›nda kendine has çözümler üretilmifltir: Eski okul binalar› ve dini binalar›n modern okul binalar› olarak kullan›lmas›, deney araçlar›n›n olmad›¤› veya eksik oldu¤u durumlarda ö¤rencilerin
inceleme gezilerine götürülmesi, okulun bulundu¤u flehirlerdeki tabiat zenginliklerinin derslere konu olmas› gibi. Tahmin edilece¤i gibi, e¤itim ve ö¤retimini mahalli flartlara ve ihtiyaçlara göre düzenlemeyen bir sisteminin baflar›l› sonuçlar vermesi mümkün de¤ildir.
2- Laik düzenlemeler geçmiflten kopuflu simgelemifl midir? Evet. Birkaç
örnek haricinde, tam manas›yla geçmiflten kopuflu simgelemektedir. Eski tarz
e¤itim usullerine, ö¤retmen ve ö¤renci tiplerine, birkaç örnek haricinde, rastlanmam›flt›r.
3- Toplumun bütün katmanlar› laik e¤itim sürecine dahil edilmifl midir?
K›smen evet. ‹ncelenen görsel verilerin flehir okullar›na ait olmas›, köy okullar›na ait verilerin mevcut olamamas› bu konuda söylenecekleri s›n›rland›rmaktad›r.
4- Laik e¤itim, halk için, halk ad›na ve halk istemese de, yukar›dan etkiyle, aniden mi gerçeklefltirilmifltir? Sorunun ilk k›sm›na dair görsel verilerden
bir cevap bulmak mümkün gözükmese de, yukar›dan etkiyle ve aniden gerçeklefltirilmifl oldu¤una dair veriler mevcuttur. Geçmifle dair, okul binas›, ö¤retmen ve ö¤renci tipi, ö¤retim metodlar› konular›nda elimizde 1926-1935 dönemine ait foto¤raflarda eskiye yönelik, eskiyi hat›rlatan görüntülerin birkaç
örnekle s›n›rl› kalmas›, ani geçifli do¤rular mahiyettedir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu Cumhuriyet'ten ay›ran en önemli özellik, din ve
devlet ifllerini ay›rmas›d›r. Dinî devlet, o dönemin tabiriyle, ladinî devlete dönüflmüfltür. Bunun anlam›, dünyevî ifllerde art›k akla ve ilme müracaat edilece¤idir. Di¤er bir aç›dan bak›ld›¤›nda, dinle birlikte, dünyaya, devlete, hayata, hükümete vs. bak›flta, eski anlay›fllar de¤iflecek, yerini yenileri alacakt›r.
Cumhuriyet'in ink›lâpç›lar› bilmektedir ki, yeni fikirler ve yeni anlay›fllar en
iyi, yeni nesiller taraf›ndan benimsenir. Bu nedenle, ink›lâb›n, yeni anlay›fla
sahip nesiller yetifltirmesi gereklidir. Yeni nesiller ise ancak yeni anlay›fla sahip okullarda yetifltirilebilir. Yeni okullar ise, ancak, yeni e¤itim anlay›fl› ve
yeni e¤itim sistemiyle kurulabilir. Görüldü¤ü üzere, birbiriyle ba¤lant›l› bi-
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çimde aç›klanan de¤iflim süreci, sonunda e¤itim sistemine dayanmaktad›r. ‹nk›lâba sahip ç›kacak, yeni hayat tarz›n› ve anlay›fl›n› benimseyecek nesilleri
yetifltirmek ancak, yeni ve laik e¤itim sistemi ile mümkün olabilecektir.
Yukar›daki çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda benimsenen e¤itimde laiklik prensibi, pozitivist, pragmatik ve hayata
dönük bir e¤itimdir. Bu tarz e¤itim sistemini yerlefltirmek için çabalar sarf
edilmifltir. Laik e¤itimin karakterinin flehir ve köy okullar›nda farkl› durumlar arz etti¤i tahmin edilmektedir. Neticede, e¤itim alan›nda gerçeklefltirilen
uygulamalarla, gerçekte laik e¤itim sistemi tam manas›yla gerçeklefltirilebilinmifl ve e¤itimde laiklik prensibi tam manas›yla yerlefltirilebilmifl midir?
Yoksa, gerçeklefltirilen, laik e¤itime dayal› geliflme yoluna girmek midir sorusuna verilecek cevap ise, laik e¤itime dayal› geliflme yoluna girmektir. Çal›flmaya konu olan Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, laik e¤itimin ne oldu¤u, nas›l uygulanmas› gerekti¤i anlafl›lm›fl görünmektedir. Ancak, uygulamada altyap›
eksikli¤inden kaynaklanan s›k›nt›lar›n oldu¤u muhakkakt›r. Bu nedenle, tam
manas›yla laik e¤itime geçme yerine, laik e¤itime dayal› bir geliflme yoluna
girmek mümkün olmufltur.
Genelde tüm ink›lâplar konusunda, özelde e¤itim alan›nda 1950’lerden
sonra bafllayan sürecin, gerçekte ink›lab›n ilkelerinden kas›tl› biçimde “rücû”
(geri dönüfl) anlam›na m› geldi¤i yoksa, bu tarihten itibaren Türkiye’de meydana gelen bir dizi sosyal ve kültürel de¤iflmelerin zorlamas›yla m›, ilk dönemlerdeki laiklik prensibinden farkl› yorumlara gidildi¤i konusunda tart›flmalar
sürmektedir. Yukar›daki çal›flmada, ilk dönemlerde laik e¤itimin tam manas›yla yerlefltirilmesi yerine, laik e¤itime dayal› bir geliflme sürecine girilmifl
olunmas›n›n tespit edilmesi, ileriki dönemlerde meydana gelen de¤iflmelerin
rücû olarak de¤il, sürecin aflamalar› olarak de¤erlendirilmesini gerektirmektedir.
Çal›flman›n ilgili k›s›mlar›nda belirtildi¤i üzere, görsel verilerin bir k›sm›
eksiktir ve incelenilen veriler genelde 1926-1935, baz› veriler için ise 19261927 dönemine aittir. Bahsedilen sürecin geçirdi¤i aflamalar› daha teferruatl›
biçimde anlamak ve e¤itim tarihimizin geliflme aflamalar›n› takip etmek için,
daha uzun süreyi kapsayan görsel verilerin araflt›rmaya dahil edilmesi, özellikle de elimizde ilk dönemlere ait verileri bulunan okullar›n ileriki dönemlere ait verilerinin toplanmas› gerekmektedir. Ancak, bu yolla, e¤itim alan›nda
yaflan›lan de¤iflmelerin teorilerle de¤il, döneminden kalan verilerle aç›klanmas› ve anlafl›lmas› mümkün olabilecektir.
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Özet: Makalede, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda laik e¤itimin yerlefltirilmesi süreci incelenmektedir. Bu dönemde e¤itim alan›nda yap›lan ink›lâplarla, gerçekte laik e¤itim sistemi
tam manas›yla gerçeklefltirilmifl ve e¤itimde laiklik prensibi tam manas›yla yerlefltirilmifl
midir? Yoksa, gerçeklefltirilen, laik e¤itime dayal› geliflme yoluna girmek midir? Bu, soruya cevap aranm›flt›r. Konu, ilgili dönemin okul binalar›, ders ö¤retme yöntemleri, ö¤retmenler ve ö¤rencilerine ait görsel veriler yoluyla incelenmifltir. 1926-1935 dönemine ait 1334
adet foto¤raf niceliksel analize tabi tutulmufltur. Elde edilen istatistikî rakamlar dönemin
modernleflme süreci ba¤lam›nda de¤erlendirilmifltir. Neticede, Cumhuriyetin ilk y›llar›nda
laik e¤itimin tam manas›yla yerlefltirilmesinden ziyade, laik e¤itime dayal› geliflme yoluna
girildi¤i tespit edilmifltir.
Anahtar sözcükler: Laik e¤itim, okul, ö¤renci, ö¤retmen, görsel veri.
Abstract: This study is concerned with the process of the establishment of secular education during the early Republican era through the analysis of visual material. The process is
studied within the context of modernization discourse by examining the photographs of school buildings, educational environments, pupils and teachers. The visual material exploited
in the study totals to some 1334 photos from the period of 1926 and 1935. The finding of the
study is that during the period under examination, establishment of the secular education
in the schools of both urban and rural areas has not yet been achieved. Instead, education
was put into the path of secularism which would further develop in due time.
Key words: Secular education, school, pupil, teacher, visual material.
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