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ÖZET 

Mustafa Kemal Atatürk, farklı zamanlarda ve mekânlarda yapmış 

olduğu konuşmalarda eğitim alanında yapılması gerekenler hakkında 

birçok açıklamada bulunmuştur. Elbette Atatürk’ün bütün konuşma-

ları ve icraatları içerisinde eğitim ve kültür alanında yapmış olduğu 

inkılaplar Türkiye’nin eğitim tarihinde önemli dönüm noktalarını 

oluşturmaktadır. Şimdiye kadar birçok çalışmada Atatürk’ün söylev ve 

demeçleri ya da 1921 yılında toplanmış olan Maarif Kongresi üzerin-

den Atatürk’ün eğitime bakış açısı ve verdiği önem konu edinilmiştir. 

Ancak Millet Meclisi’nin açılışından Atatürk’ün vefatına kadar geçen 

süreçte Meclis’in her yasama yılı açılışında konuşma yapan Mustafa 

Kemal Atatürk eğitim alanındaki uygulamalar ve hedefler hakkında 

önem arz eden açıklamalar yapmıştır. Onun bu açıklamaları Millî Mü-

cadele Dönemi’ni de dâhil edersek Türkiye’nin yaklaşık ilk yirmi yıllık 

eğitim tarihini ortaya koymakla birlikte sonraki yıllar için de eğitim ve 

kültürel alanda izlenmesi gereken yol ve yöntem hakkında ayrıntıları 

barındırmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Atatürk’ün 1920 

ile 1938 yılları arasındaki Meclis Açılış Konuşmalarını Türk Eğitim Ta-

rihi açısından analiz etmek ve değerlendirmektir. Eğitim, Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün düşün dünyasında toplumsal modernleşmenin başlıca 
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aracı, medeniyete giden yolda başlıca vasıtadır. Süreç içerisinde Ata-

türk’ün eğitim alanında planlı ve programlı bir inkılap hamlesini yü-

rürlüğe koyduğunu gösteren metinler toplumsal ilerleme idealinin 

eğitim alanındaki uygulamalara dayandırılmak istendiğini ortaya ko-

yan ifadeleri barındırmaktadır. Sadece belli bir toplumsal sınıf ya da 

grubun değil, toplumun tüm bileşenleri ile aydınlatılmak istendiği, 

metinlerde aşikârdır. Çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yön-

temlerinden tarihsel araştırma metodu kullanılmıştır. Veri analizinde 

ise doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi, Türk Eğitim Tarihi.  



 ATATÜRK’ÜN TBMM YASAMA YILI AÇILIŞ 

KONUŞMALARINI TÜRK EĞİTİM TARİHİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRMEK 

575 

 

 

EVALUATING THE OPENING SPEECHES OF ATATURK IN 

THE LEGISLATIVE YEAR OF THE TURKISH GRAND 

NATIONAL ASSEMBLY IN TERMS OF THE HISTORY OF 

TURKISH EDUCATION 

ABSTRACT 

In his speeches at different times and places, Mustafa Kemal Ata-

türk made many explanations about the things to be done in the field 

of education. Of course, Ataturk's reforms he made in the field of edu-

cation and culture in all speech and acts constitute the major turning 

point in the history of education in the Turkey. In many studies so 

far, Atatürk's speeches and statements, or the Congress of Education 

held in 1921, have focused on Atatürk's point of view and the impor-

tance he attaches to education. However, Mustafa Kemal Atatürk who 

made a speech at the opening of each legislative year in the process 

from the opening of the National Assembly to the death of Atatürk 

made important explanations about the practices and objectives in the 

field of education. If we including the National Struggle Period, his 

descriptions not only revealed Turkey's first twenty years of history, 

but also the historical path that should be followed in educational and 

cultural fields and contains details about the method. This study aims 

to analyze and evaluate Atatürk's opening speeches between 1920 and 

1938 in terms of Turkish Education History. Education is the main 

means of social modernization in Mustafa Kemal Atatürk’s world of 

thought and the main means on the way to civilization. In the course 

of this process, the texts which show that Atatürk has implemented a 

planned and programmed revolution in the field of education contain 

the statements indicating that the ideal of social progress is based on 

the practices in the field of education. It is evident in the texts that it 

is intended to be enlightened with all the components of society, not 

just a certain social class or group. In this study, historical research 

method, which is one of the qualitative research methods, was used. 

In data analysis, document analysis method was used.    
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GİRİŞ 

Türk Eğitim Tarihini belli dönemlere ayırmak mümkündür. Ha-

lihazırda okutulmakta olan Türk Eğitim Tarihi kitaplarına veya bu 

alandaki çalışmalara bakıldığında da söz konusu dönemselleştirmeyi 

görmekteyiz. Mahmud Cevad’ın
1
 kaleme almış olduğu eserden başla-

yarak Osman Nuri Ergin’in Türk Maarif Tarihi
2
, Nafi Atuf 

(Kansu)’nun Türk Maarif Tarihi
3
, Faik Reşit Unat’ın Türkiye Eğitim 

Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış
4
, Hasan Ali Koçer’in Modern 

Türkiye’de Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923)
5
, Yahya Ak-

yüz’ün Türk Eğitim Tarihi
6
 ve Cavit Binbaşıoğlu’nun Başlangıçtan 

Günümüze Türk Eğitim Tarihi
7
, Türk Eğitim Tarihi alanındaki ba-

şucu eserleri olarak gösterilebilir. Bu eserlerin birçoğunda Türk Eği-

tim Tarihinin dönemlere ayrılarak incelenmiş olduğunu, bazılarında 

ise belirli bir dönem üzerine yoğunlaşıldığını görmek mümkündür.  

Osmanlı/Türk eğitim sistemindeki modernleşme süreci tam ma-

nasıyla Cumhuriyet’ten yaklaşık yüz elli yıl önce başlatılmıştır. Askeri 

eğitim alanındaki modernleşme çabalarının tarihi elbette daha eski ta-

rihlere uzanmaktadır. Fakat Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Mahmud 

dönemi ile sivil eğitim alanındaki modernleşme adımları, Tanzimat 

Dönemi’nde (1839-1876) modernleşme yolunda hızlı bir koşuya dö-

nüşmüştür. Her alanda hızlı bir modernleşme hamlesine şahit olunan 

Tanzimat dönemi, eğitim alanındaki ıslahat ile birlikte Türk Eğitim 

Tarihi açısından Cumhuriyet’ten önce kültürel ve zihinsel anlamda ilk 
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ciddi dönüşümün de başlangıcını teşkil etmektedir. Bu dönemin geti-

rileri sonraki yıllarda (II. Abdülhamid Dönemi ve II. Meşrutiyet) daha 

da genişletilerek Cumhuriyet’e kadar eğitim alanında azımsanmaya-

cak bir alt yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu noktada ifade edil-

mesi gereken husus, Cumhuriyet’e kadarki tüm eğitim ıslahatındaki 

temel amacın dağılmaya yüz tutmuş bir imparatorluğu bir arada tut-

mak olduğudur. Ancak bütün çabalara rağmen istenilen amaca ulaşı-

lamamış ve I. Dünya Harbi’ni izleyen dönemde Mustafa Kemal Ata-

türk liderliğinde Türk milleti bir ölüm kalım mücadelesi vermiştir. Ni-

tekim imparatorluk kurtarılamamışsa da verilen mücadele yeni bir 

Türk devletinin kurulması ile sonuçlanmıştır.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk milletinin azim ve 

kararlı mücadelesinin sonucu bağımsız bir devlet olarak kurulan Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin istikbali ise bağımsızlıktan sonraki en önemli 

meselelerin başında gelmiştir. Burada elbette siyasi, iktisadi, askeri ve 

toplumsal alanda atılacak olan adımlar, yeni kurulmuş olan bir devleti 

sağlam temeller üzerine inşa etme açısından hayati önem arz etmiştir. 

Ancak her bir alandaki atılacak adımın içselleştirilmesi, kurumsallaştı-

rılması, benimsetilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin temi-

nat altına alınması açısından eğitim alanındaki atılacak adımların ay-

rıca üzerinde durmak gerekir. Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim 

alanındaki modernleşme hamlesindeki amacın aksine artık yeni ku-

rulmuş bir devleti sağlam yapıya kavuşturmak ve ona parlak bir gele-

cek hazırlamak en temel gayedir. 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra birçok alanda olduğu 

gibi eğitim alanında da kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün öncü-

lük ettiğini ve bu alandaki her bir girişimin arkasında onun görüş ve 

önerilerinin yer aldığını görmek mümkündür. Atatürk, eğitim ala-

nında yapılması gerekenler konusunda daha Cumhuriyet ilan edilme-

den önce fikirlerini çeşitli vasıtalarla dile getirmiştir. Örneğin; henüz 

milli mücadele devam ederken 1921 yılında toplanmış olan Maarif 

Kongresi’ni açış nutkunda: “Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye 
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usullerinin milletimizin tarihi tedenniyatında en mühim bir amil olduğu kana-

atindeyim. Onun için bir milli terbiye programından bahsederken, eski devrin 

hurafatından ve evsafı fıtriyemizle hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirler-

den, şarktan ve garptan gelebilen bilcümle tesirlerden tamamen uzak, seciye-i 

milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültür kastediyorum. Çünkü dehayı mil-

liyemizin inkişaf-ı tamı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir. Lalettayin 

bir ecnebi kültürü şimdiye kadar takip olunan yabancı kültürlerin muhrip ne-

ticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seci-

yesidir”8
 diyerek eğitim alanındaki yenileşmede izlenecek yol-yöntem 

ile ilgili fikirlerini açıkça beyan etmiştir. Atatürk, eğitim alanındaki gö-

rüşlerini çeşitli mekanlarda ve vasıtalarla dile getirmiş bir liderdir. 

Onun eğitim görüşleri ve onun dönemindeki eğitim alanındaki geliş-

meler hakkında literatürde birçok çalışma da bulunmaktadır. Bunlar-

dan birkaçı şöyledir: İlhan Başgöz ve E. Howard Wilson’ın “Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Eğitim ve Atatürk”
9
, Ülker Akkutay’ın “Atatürk’ün 

Eğitim Görüşü”
10

, Kemal Aytaç’ın “Atatürk’ün Eğitim Görüşü”
11

, İh-

san Doğramacı’nın “Atatürk ve Eğitim”
12

, Mustafa Ergün’ün “Atatürk 

Devri Türk Eğitimi”
13

, Yahya Akyüz’ün “Atatürk’ün Türk Eğitim Ta-

rihindeki Yeri”
14

 ve “Atatürk’ün Eğitim Düşüncesinin Kökenleri”.
15

 

Bu çalışmada sadece Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük 

Millet Meclisi yasama yılı açılış konuşmalarında eğitim konusundaki 

ifadeleri analize tabi tutulmuş ve onun bu ifadeleri Türk Eğitim Tarihi 
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açısından değerlendirilmiştir. Atatürk’ün TBMM açılış konuşmaları 

Millî Mücadele Dönemi’ni de dâhil edersek Türkiye’nin yaklaşık ilk 

yirmi yıllık eğitim tarihini ortaya koymakla birlikte sonraki yıllar için 

de eğitim ve kültürel alanda izlenmesi gereken yol ve yöntem hak-

kında ayrıntıları barındırmaktadır. 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden tarihsel araştırma me-

todu kullanılmıştır. Veri analizinde ise doküman analizi yöntemi kul-

lanılmıştır. Çalışmanın verilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920 yı-

lından 1938 yılına değin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı 

açılış konuşma metinleri oluşturmaktadır. Çalışmada orijinal metinler 

dikkate alınmış olmakla birlikte, Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmala-

rının, TBMM Kütüphane Dokümantasyon ve Tercüme Müdür-

lüğü’nce günümüz Türkçesine uyarlanmış ve TBMM Kültür Sanat 

Yayın Kurulu tarafından yayınlanmış hali de bulunmaktadır. 

Atatürk’ün TBMM Yasama Yılı Açılış Konuşmalarında Eğitim 

Konusu  

1924 Anayasası’nın 36. maddesinde, “Cumhurbaşkanı her yıl Kasım 

ayında hükümetin geçen yıldaki çalışmaları ve giren yıl içinde alınması uygun 

görülen tedbirler hakkında bir söylev verir. Yahut söylevini Başbakana okutur” 

hükmü yer almaktadır.
16

 Bu hüküm Atatürk dönemi ve sonrasında 

aynı şekilde uygulanagelmiştir. Zaten Meclis Açılış Konuşmalarında ilk 

olarak geçmiş dönem gelişmeler ve öne çıkan olayların değerlendiril-

mesi yapılır ve bununla birlikte gelecek dönem için yapılması planla-

nanlar aktarılarak çeşitli hedeflerden bahsedilir.
17

 Bundan dolayı 

Meclis Açılış Konuşmaları, konuşmanın yapıldığı dönemin siyasi, ikti-

sadi, askeri ve toplumsal koşullarını yansıtmaktadır. Aynı durum eği-

tim konusu için de geçerlidir. Meclis Açılış Konuşmalarındaki eğitimle 

 

16
 Bkz. 1924 Anayasası T. Düstur, C 26, s.170, Resmî Gazete 15/1/1945-5905, Kanun 

No Kanun Tarihi 4695 10/1/1945 3. 
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Atatürk’ün TBMM Açılış Konuşmalarının İçerik Analizi (1920-1938)”, Atatürk Araş-

tırma Merkezi Dergisi, C XXX, S 90, Kasım 2014, 83-114. s. 85.  
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ilgili ifadelerden yola çıkarak dönemin eğitim alanındaki gelişmele-

rini, uygulamalarını, politikalarını ve hedeflerini görmek mümkün-

dür.  

Mustafa Kemal Atatürk, 1920-1938 yılları arasında toplamda 

yirmi kez açılış konuşması yapmıştır. İlk toplantısını 24 Nisan’da ya-

pan TBMM, “1924 tarihinden itibaren toplantılarına 1 Kasım’da başlamış-

tır. Atatürk, tüm konuşmalarında toplam 47834 sözcük kullanmıştır. Ko-

nuşma başına ortalama 2391 sözcük denk gelmektedir. En uzun konuşması, 

24 Nisan 1920 Meclis Açılış Konuşmasıdır (12638 sözcük). En kısa konuş-

ması da 1 Kasım 1927 Meclis Açılış Konuşmasıdır (422 sözcük). Atatürk’ün, 

rahatsızlığı nedeniyle, 1 Kasım 1938 yılı Açılış Konuşması Başbakan Celal 

Bayar tarafından okunmuştur”.18
 Açılış konuşmalarında Atatürk, siyasi, 

iktisadi, askeri ve toplumsal alanlarda yapılması gereken veya yapılan 

birçok meseleye değinmiştir. Bunlar arasında eğitim-öğretim alanına 

yönelik ifadelere TBMM’nin yasama yılı açılış konuşmalarının birço-

ğunda yer verilmiştir. Toplamda yirmi açılış konuşmasının on beşinde 

eğitim konusuna yer vermiştir. Atatürk’ün TBMM açılış konuşmala-

rında eğitim konusundaki ifadeleri aşağıdaki başlıklar bağlamında 

analiz edilerek Türk Eğitim Tarihi açısından değerlendirmesi yapıl-

mıştır:  

Atatürk’ün Eğitim Konusundaki İfadelerinde Kavramlar  

Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmaları, birçok konuda olduğu gibi 

eğitim alanında da önemli vurguları içermektedir. Atatürk’ün eğitim 

konusundaki ifadelerinde belli başlı kavramlar ön planda yer almıştır. 

Vurgu yapılan kavramlar kullanılma sıklığına göre şu şekilde sıralan-

mıştır: “Millet” (35 kez), “milli” (17 kez), “kültür” (14 kez), “yeni” (13 

kez), “asri” (10 kez), “modern” (6 kez) ve “medeni” (8 kez). Bunlar 

içerisinde en çok vurgu yapılan “millet” kavramıdır. Millet kavramın-

dan kastedilen Türk milletidir. Bir millete manevi anlamda güç ka-

zandıracak, bir devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini müm-

kün kılacak en önemli aracın eğitim olduğu Atatürk tarafından 1922 

 

18
 Sevda Mutlu, a.g.m., s. 90. 
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yılındaki Meclis Açılış Konuşmasında açıkça ifade edilmiştir: “Efendi-

ler! Buraya kadar bahsettiğim hususat milletin maddi kuvvetlerini takâmül ve 

teali ettiren tedabirdir. Halbuki insanlar yalnız maddi değil, bilhassa; bu kuvâ-

yı maddiyede mündemiç kuvâ-yı maneviyenin taht-ı tesirinde âmildirler. Mil-

letler de böyledir. Kuvâ-yı maneviye ise bilhassa ilim ve iman ile âli bir surette 

inkişaf eder”.19 Henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken bir milleti kalkın-

dırmanın yolunun eğitimden geçtiği Atatürk’ün bu sözlerinden anla-

şılabilir.  

“Milli” kavramını Mustafa Kemal Atatürk hemen hemen her ko-

nuşmasında özellikle eğitim konusundan bahsederken öne çıkarmış-

tır. “Milli hars (kültür)”, “milli eğitim”, “milli birlik ve beraberlik” 

“milli terbiye”, “milli heyecan” ve “milli bilinç” gibi farklı şekillerde 

Atatürk’ün ifadelerinde milliliğe yapılan vurguyu görmek mümkün-

dür. Bu durum, yeni kurulmakta olan bir devletin hangi temeller üze-

rine inşa edileceğinin de göstergelerinden birisi olarak görülmelidir. 

Örneğin, özgün eserler kaleme alma konusunda onun; “Efendiler! Telif 

ve tercüme işleri Hakimiyeti Milliyenin istinatgâhı ve milli harsın en mühim 

vasıtai intişarıdır”20
 ifadesi, kitap neşriyatını milli kültür ve milli ege-

menliğin en önemli araçlarından birisi olarak gördüğünü ortaya koy-

maktadır. Milli kültür konusuna oldukça önem veren Atatürk, birçok 

kez bu konuya temas etmiştir. 1932 yılındaki Meclis Açılış Konuşma-

sında “milli kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti’nin 

temel dileği olarak temin edeceğiz”21 diyerek milli kültürün ne derece 

önemli bir mevzu olduğunun altını çizmiştir.  

Atatürk eğitim konusundan bahsederken mutlaka “kültür” bah-

sini açmıştır. “Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bi-

lirsiniz”22
 diyen Atatürk’ün eğitim ile kültürü birbiriyle bağlantılı iki 

yapı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Özellikle milli kültürün inşa 

edilmesi sürecinde onun eğitime yüklediği misyon da son derece 

 

19
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 18, Birinci İçtima, 1.3.1338 Çarşamba, s. 7. 

20
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 28, Birinci İçtima, 1.3.1339 Perşembe, s. 12. 

21
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 10, Birinci İçtima, 1. XI. 1932 Salı, s. 3. 

22
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 25, Birinci İçtima, 1. XI. 1934 Perşembe, s. 4.  
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önemlidir. Bir önceki paragrafta ona ait cümleler milli kavramına yö-

nelik vurgu kadar, eğitim ile kültürün birbiriyle olan bağlantısına yö-

nelik Atatürk’ün bakış açısını da ortaya koymaktadır. Ayrıca sadece 

milli kültürün değil, modern kültürün öğretilmesinin gerekliliğini de 

ifade etmiştir: “Yüksek tahsil gençlerini istediğimiz ve muhtaç olduğumuz gibi 

milli şuurlu ve modern kültürlü olarak yetiştirmek için İstanbul üniversitesinin 

tekamülünü…”23
  

“Modern”, “medeni”, “asri” ve “yeni” kavramları da Atatürk tara-

fından birçok kez telaffuz edilmiştir. Bu kavramlar bazen birbirleriyle 

anlamsal olarak örtüşecek biçimde kullanılmışken bazen bu kavramla-

rın farklı anlamlar çağrıştırdığını görmek mümkündür. Öncelikle 

“yeni” kavramı ile eskinin geride kaldığı ve eskinin ikamesi değil yeni 

bir dönemin başladığı Atatürk’ün birçok konuşmasında üzerinde dur-

duğu bir husustur. Türkiye Cumhuriyeti, eskinin geride kaldığı, yeni 

sac ayakları üzerinde temelleri atılan yeni bir devlet hüviyetinde inşa 

edilmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle bu yeni devlette eğitim vası-

tası ile yeni bir dönemin inşa edileceğini Atatürk’ün Meclis Açılış Ko-

nuşmalarının birçoğunda görmekteyiz. 1936 yılında “Cumhuriyet, yeni 

ve sağlam esaslarile, Türk milletini emin ve metin bir istikbal yoluna koyduğu 

kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibarile, büsbütün yeni bir 

hayatın müjdecisi olmuştur”24
 ifadelerinde bahsedilen vurgu aşikardır. 

Bundan başka yeni bir nesil ve yeni bir zihniyet inşası da önemlidir. 

Burada en ciddi sorumluluğun öğretmenlerin yeni bir nesil ve yeni 

bir zihniyet yaratmadaki rolüne vurgu yapan şu ifadeler Atatürk’e ait-

tir: “Kadın ve erkek muallimlerimizin yeni nesli yetiştirmek için sarf ettikleri 

fedakârane mesai ile beraber heyet-i içtimaiyemiz için de yeni zihniyeti ve me-

deni hayatı telkin ve temim için icra ettikleri hüsnü tesirat, bu güzide heyetlerin 

âli vazifelerini ne kadar müdrik olduklarını göstermektedir”.
25

 

 

23
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 27, Birinci İçtima, 1. XI. 1938 Salı, s. 6.  

24
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 13, Birinci İçtima, 1. XI. 1936 Pazar, s. 4. 

25
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 19, Birinci İçtima, 1 Teşrinisani 1341 Pazar, s. 10. 
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Modern kavramı çoğunlukla “yeni”nin karşılığı gibi kullanılmış, 

ama eskiden kopuşu ya da eskinin yerini alacak bir şey için “yeni” ye-

rine “modern” kavramı tercih edilmiştir. Bazen “modern” kavramı ile 

“medeni” kavramı Atatürk’ün konuşmalarında birbiriyle de örtüş-

mektedir. “Cumhuriyet’e geçerken modern bir üniversite kazandırmak” ama-

cından bahsederken hem yeni hem de çağın gerektirdiği özellikleri 

bünyesinde barındıran bir kurum arzuladığını ifade edebiliriz. Bunun 

dışında modern kavramına bazen de eskinin yerini alacak yepyeni bir 

şeyi anlatmak içinde başvurmuştur. “Van gölü sahillerinin en güzel bir 

yerinde, her şubeden ilk okullarile ve nihayet Üniversitesiyle modern bir kültür 

şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiğliyata geçilmelidir”26
 diyerek buradaki 

“modern kültür şehri” yaratmaktan kastı, eskinin yerini alacak bir 

yepyeni bir model kentin kurulmasıdır. Aynı vurgu; “Aydın saylavlar! 

Kültür kınavımızı, yeni ve modern esaslara göre, teşkilatlandırmaya durmadan 

devam ediyoruz”27 ifadelerinde de görülebilir. 

Atatürk’ün konuşmalarında değindiği bir diğer önemli kavram da 

“medeni” dir. Medeniyet kavramı, Tanzimat’tan bu yana ulaşılması is-

tenilen bir hedefi nitelemek için Osmanlı/Türk literatüründe pek çok 

kez karşımıza çıkmaktadır. Bu durum Cumhuriyet’in ilk yıllarında ay-

nıdır: “Milletimizin inkışafı dehası ve bu sayede layık olduğu mertebe-i mede-

niyete irtikası bittabi âli meslekler erbabını yetiştirmekle ve milli harsımızı îlâ ile 

kabildir”.28
 Hedef, medeniyete ulaşmaktır. Atatürk’e göre; medeniyeti 

yakalayabilmek için çağın gerektirdiği usulleri, zihniyeti ve kurumları 

oluşturmak gerekir. Çağın gerekliliklerini anlatan cümlelerinde “asri” 

kavramına başvurmuştur. “Kuvâ-yı maneviye ise bilhassa ilim ve iman ile 

âli bir surette inkişaf eder. Binaenaleyh; Hükümetin en feyizli ve en mühim 

vazifesi maarif umurudur. Bu umurda muvaffak olabilmek için öyle bir prog-

ram takibetmeye mecburuz ki, o program milletimizin bugünkü haliyle içtimai, 

 

26
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 20, Birinci İçtima, 1. XI.1937 Pazartesi, s. 7.  

27
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 6, Birinci İçtima, 1. XI.1935 Cuma, s. 3. 

28
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8.  
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hayati ihtiyaciyle, muhitin şeraitiyle ve asrın icabatiyle tamamen mütenasip ve 

mütevafık olsun”29
 diyen Atatürk bu gerekliliğin altını çizmiştir.  

Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmaları kavramlar bağlamında ana-

liz edildiğinde bu dönemin Türk Eğitim Tarihinde yeni merhaleyi teş-

kil ettiğini açıkça görebiliriz. Türk Eğitim Tarihinde geçmişten şim-

diye dek birçok kırılma noktası belirlemek mümkündür. Atatürk’ün 

Meclis Açılış Konuşmalarında böylesi bir kırılma noktasına gelindiğini 

kullanılan kavramlar üzerinden anlayabiliriz. Özellikle “yeni” ve “mo-

dern” kavramlarına yapılan vurgular bu söz konusu kırılmayı ortaya 

koymaktadır. “Millet” ve “milli” kavramları da yine Türk Eğitim Tari-

hinde ilk defa tam manasıyla “ulusalcı” bir çizginin takip edileceğini 

haber vermektedir. Atatürk’ün “millet” kavramı ile üzerinde durduğu 

şey Türk milletidir. Onun millet bahsini devamlı açması “topyekûn bir 

kalkınmanın” hedeflendiğini ve bu yönde eğitimi araçsallaştırmak is-

tediğini ortaya koymaktadır.  

Atatürk’ün Eğitim Konusundaki İfadelerinde Hedefler  

Türk Eğitim Tarihi incelendiğinde her bir döneme özgü kurum, 

kuruluş, yöntem ve tekniklerin eğitim alanında uygulamaya geçirildi-

ğini görebiliriz. Bu durum olağan olmakla birlikte bir eğitim tarihi in-

celmesinde önemli olan bir mesele de neyin, niçin yapıldığı sorusunu 

cevaplandırabilmektir. Bu nedenden ötürü Atatürk’ün TBMM ya-

sama yılı açılış konuşmalarında onun eğitime yönelik ifadelerinden, 

eğitim alanındaki inkılapların ya da planların hayata geçirilmesi ile ne 

gibi hedeflere ulaşılmak istendiğini analiz etmek dönemi anlamak açı-

sından kıymetlidir. Ayrıca bu analiz Türk Eğitim Tarihindeki gelişme-

lere ve yeniliklere daha bütüncül bir bakış açısı ile bakabilme fırsatını 

da sunacaktır. Elbette bu başka bir çalışma da belki daha detaylı bir 

çalışma konusu yapılmalıdır.  

 

29
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 7. 
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Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmalarında eğitim alanındaki inkı-

laplar, planlar, uygulamalar veya açılan yeni kurumlar bağlamında 

işaret ettiği hedefler şu şekilde sıralanabilir: 

a) Cehaleti ortadan kaldırmak 

b) Medeniyete ulaşmak 

c) Yeni Türk devletinin bağımsızlığını temin edecek koruyacak 

milli bilinçte yeni bir nesil yetiştirmek. 

Bu hedeflere ulaşmak için eğitim konusu üzerine ayrıca eğilmek 

gerektiği ancak bunun için her şeyden önce uygun zaman, zemin ve 

maddiyata ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir.
30

 Daha sonraki bir 

konuşmasında ise, “Mamafih harbin bilhassa maarif idaresi ve mektepler 

üzerinde gösterdiği tesiratı fevkalade karşısında temin edebilecek muvaffakıyet-

lerin ancak temin edilebilenlerden ibaret kalacağını tasdik etmek de insafper-

verlik şiarı addolunmak lazım gelir. Cephelerdeki zabitan saflarından boşalan 

yerlere mektepler, gençliğin yüksek ve münevver unsurlarını vermiştir. Bu iki 

kere kıymetli anasırın mekteplerimizin tedris kürsülerine avdet edeceği ve cep-

helerde sarf olunan mühimmatın kısmen mekteplerimizde harita ve kitaba ta-

havvül edeceği tam bir sulh ve sükûn devresinden sonradır ki maarif idaresi o 

kürsüler üzerinde cehle karşı sarsılmaz bir istihkam vücuda getirecek ve istik-

bali oradan fetih ve teshir edecektir”31
 diyerek savaşın eğitim üzerindeki 

olumsuz tesirlerinden yakınmış ve ancak barış döneminde eğitim ko-

nusunda büyük adımların atılabileceğini ifade etmiştir. Türk Eğitim 

Tarihi incelendiğinde de aynı şekilde savaşların eğitim alanındaki atı-

lımları duraksattığı hatta ortadan kaldırdığı, ancak barış dönemle-

rinde ve maddi olarak yeterli kaynak aktarıldığı vakitlerde büyük ge-

lişmelerin gerçekleştirildiği bilinmektedir.  

Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmalarında eğitim alanındaki ısla-

hat, yenilikler ve inkılaplardan bahsederken onun arzuladığı ilk he-

 

30
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 9, Birinci İçtima, 1 III.1337 Salı, s. 4. 

31
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 11. 
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deflerden birisi cahilliğin ortadan kaldırılmasıdır. Cumhuriyetin ila-

nından önce 1922 yılındaki Meclis Açılış Konuşmasında bu hedefi 

açıkça dile getirmiştir: “Bizim takib edeceğimiz maarif siyasetinin te-

meli, evvela mevcut cehli izale etmektir. “Teferruata girmekten içtinaben 

bu fikrimi birkaç kelime ile tavzih etmek için diyebilirim ki, alelıtlak umum köy-

lüye okumak, yazmak ve vatanını, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafi, 

tarihi, dini ve ahlaki malumat vermek ve amali erbaayı öğretmek maarif prog-

ramımızın ilk hedefidir”.32
 Türk Eğitim Tarihinde belki de ilk defa tüm 

halkı cehaletten kurtarmak isteyen politikaların ortaya konulacağını 

haber veren bu hedef, Atatürk tarafından da Türk Eğitim Tarihinde 

mukaddes bir aşama olarak gösterilmiştir.
33

  

Eğitim alanındaki inkılap ve uygulamalar ile hedeflenen bir diğer 

husus ise medeniyete ulaşmaktır. “Milletimizin inkışafı dehası ve bu sayede 

layık olduğu mertebe-i medeniyete irtikası…” diyen Atatürk, bu konuda atıl-

ması gereken adımlar hakkında da görüşlerini beyan etmiştir: “Darül-

fünun mevcudiyet ve tekâmülatına ve yüksek bir darülfünun milletin terbiye-i 

umumiyesinde, tekâmülü medeniyesinde haiz olduğu katî tesirata bilhassa na-

zar-ı dikkati celbederim.”34 Medeniyeti yakalamak, medeni bir devlet tesis 

etmek hedefleri önemli olmakla birlikte bunu gerçekleştirebilmek için 

bağımsızlığın korunması ve her Türk gencinin kendisine düşman olan 

her bir unsurla gerektiğinde mücadele içerisine girmesinin öğretil-

mesi gerektiği de Atatürk tarafından başka önemli bir hedef olarak 

gösterilmiştir.
35

  

Atatürk eğitim alanındaki inkılapların hayata geçirilmesinin ne-

den gerekli olduğunu da o inkılaplardan bahsederken açıklamıştır. 

Bunlardan birisi olan harf inkılabının gerekçelerini şu şekilde anlat-

mıştır: “Aziz arkadaşlarım; her şeyden evvel her inkişafın ilk yapı taşı olan 

meseleye temas etmek isterim. Her vasıtadan evvel Büyük Türk Milletine onun 

 

32
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8. 

33
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8. 

34
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 7, Birinci İçtima, 1.3.1340 Cumartesi, s. 4-5. 

35
 Bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8. 
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bütün emeklerini kısır yapan çorak yol haricinde kolay bir okuma yazma anah-

tarı vermek lazımdır. Büyük Türk Milleti cehaletten az emekle kısa yoldan an-

cak kendi güzel ve asil diline kolay uyan böyle bir vasıta ile sıyrılabilir. Bu 

okuma yazma anahtarı ancak Latin esasından alınan Türk alfabesidir. Basit 

bir tecrübe Latin esasından Türk harflerinin, Türk diline ne kadar uygun ol-

duğunu şehirde ve köyde yaşı ilerlemiş Türk evlatlarının ne kadar kolay okuyup 

yazdıklarını güneş gibi meydana çıkarmıştır. 

Büyük Millet Meclisinin kararı ile Türk harflerinin katiyet ve kanuniyet 

kazanması bu memleketin yükselme mücadelesinde başlı başına bir geçit olacak-

tır.”36 Bu inkılabın hedefi de Atatürk tarafından cahilliği ortadan kal-

dırmak olarak ifade edilmiştir.
37

 Bundan başka Atatürk, Türk tarihi ve 

Türk dili konusunda da önemli ikaz ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu 

kurumların çalışmaları ile Türk tarihi ve Türk dili konusunda tüm 

dünyada kabul görecek çalışmalarda bulunmasını temenni etmiş ve bu 

yöndeki çalışmalarını övmüştür. Eğitim alanında atılan bütün adım-

lar, açılan bütün kurumların amacını herhalde Atatürk’ün şu cümle-

leri net olarak ortaya koymaktadır: “okuyup yazma bilmiyen tek vatandaş 

bırakmamak; memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni çatısının istediği 

teknik elemanları yetiştirmek; memleket davalarının ideolojisini anlayacak, an-

latacak, nesilden nesile yaşatacak, fert ve kurumları yaratmak; işte bu önemli 

umdeleri en kısa zamanda temin etmek, Kültür Vekaletinin üzerine aldığı bü-

yük ve ağır mecburiyetlerdir”.38 

Atatürk’ün Eğitim Alanındaki Yöntem ve Uygulamalara Yönelik 

İfadeleri  

Atatürk, Meclis Açılış Konuşmalarında eğitim konusuna değinir-

ken eğitim alanında izlenecek yol ve yöntem konusunda önemli tavsi-

yelerde bulunmuştur. Önceki başlık altında belirtildiği üzere Atatürk, 

cehaletin ortadan kaldırılmasını ilk hedefler arasına yerleştirmiştir. Bu 

 

36
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 5, Birinci İçtima, 1 Teşrinisani 1928 Perşembe, s. 4. 

37
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1928, s. 5. 

38
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1937, s. 7.  
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hedefe ulaşmak için çaba gösterirken diğer taraftan da “memleket evla-

dını hayat-ı içtimaiyeye ve iktisadiyeye fiilen müessir ve müsmir kılabilmek için 

elzem olan iptidai malumatı amelî bir tarzda vermek usulü maarifimizin esasını 

teşkil etmelidir”39
 diyen Atatürk eğitim alanında izlenmesi gereken yön-

temin ne olması gerektiğini söylemiştir. Eğitim alanındaki uygulamalı 

bir yöntem ile sürdürülmesini “Orta tahsilde dahi terbiye ve talim usulü-

nün amelî ve tatbîkı olması esasına riayet şarttır”40
 cümlesi ile de tekrarla-

mıştır. Aynı yöntemin devlet tarafından basılacak kitapların içeriğine 

de yansıması gerekliliği de Atatürk tarafından işaret edilmiştir. Bun-

dan başka bir önceki başlıktaki hedeflere ulaşabilmek için tek yolun 

“türeli bir planla ve en rasyonel tarzda çalışmak”41
 olduğunu ifade ederek 

disiplin ve rasyonelliğe ayrıca bir parantez açmıştır. Atatürk’ün eğitim 

alanında izlenecek yol ve yöntem konusundaki bu görüşleri Türk Eği-

tim Tarihinde rasyonelliğin baz alındığı bir dönemin yaşandığını gös-

termektedir. Bununla birlikte yukarıdaki ifadeler, eğitim alanında 

pratik ve uygulamalı yöntemlerin hayata geçirildiği bir dönemi işaret 

etmektedir.  

Dini eğitim konusuna da değinen Atatürk burada da izlenmesi ge-

reken yöntemi şu cümlelerle açıklamıştır: “Mimberlerden halkın anlıya-

bileceği lisanla ruh ve dimağa hitabolunmakla ehl-i İslam’ın vücudu canlanır, 

dimağı saflanır, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur.  

Fakat; buna nazaran hütebayı kiramın haiz olmaları lazımgelen evsafı il-

miye, liyakat-ı mahsusa ve ahval-i âleme vukuf, haiz-i ehemmiyettir.  

Bütün vaiz ve hatiplerin bu ümniyeye hadim olacak surette yetiştirilmesine 

Şer‘iyye Vekâleti’nin sarf-ı makderet edeceğini ümid ederim”42. Atatürk’ün bu 

ifadeleri yine Türk Eğitim Tarihi açısından önemlidir. Özellikle geç-

mişte Osmanlı Devleti’nde geleneksel dini eğitim kurumlarının oluş-

turulmaya çalışılan modern eğitim sistemi içerisine dahil edilememesi 

ciddi problemlere yol açmıştır. Ortaya iki başlı bir eğitim sistemi ortaya 

 

39
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8. 

40
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 8. 

41
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1937, s. 7.  

42
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 9. 
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çıkmış ve bu problemin çözümü için Atatürk bu konudaki görüşlerini 

ortaya koymuştur. Onun bu ifadeleri yeni dönemde söz konusu prob-

lemi ortadan kaldıracak uygulamalara geçileceğinin habercisi olmuş-

tur.  

Eğitim alanında hedeflere ulaşabilmek için eğitim alanında bir tür 

seferberliğin başlatılmış olduğunu bizzat Atatürk’ün Meclis Açılış Ko-

nuşmalarında dile getirdiği eğitim alanındaki uygulamalara bakarak 

anlayabiliriz. Bu uygulamalardan birisi şu şekildedir: “Yeni sene zar-

fında memleketimizde ilk ve orta tahsilin mümkün mertebe ıslahı için Anadolu 

on beş darülmuallimin mıntıkasına ayrılacaktır. Buralarda tam devreli birer 

sultani mektebi ile iki yüz talebelik bir darülmuallimini iptidai, bir de darül-

muallimat bulunacaktır. Bu mekteplerin terbiye ve tedrisat heyeti takriben alt-

mış kişiye baliğ olacaktır. Bu suretle memleketin muhtelif aksamında kuvvetli 

anasırdan mürekkep birer merkezi irfan kurulmuş olacaktır. 

Bu merkezlerde ilmi müsamereler ve konferanslar tertibetmek ve halkın 

okuyup yazmıyan kısmını en kolay vesaitle okutarak onlara birinci derecede la-

zım olan malumatı verecek gece dersleri açmak, matbuatı mahalliyede bilhassa 

terbiyei umumiye ve halk bilgilerine ait neşriyatla meşgul olmak heyeti mualli-

minin muntazman ifa edeceği vazaifden olacaktır. Mekteplerin tatilinde yirmi 

beş, otuz merkezde bütün köy imamlarını cemederek kendilerine üç aylık bir 

tatbikat dersi vermeyi Maarif Vekaleti bu seneki teşebbüsatı meyanına ithal ey-

lemiştir”.43 Bundan başka, “tabedilen ve yeniden telifi kararlaştırılan kitap-

ları meccani olarak her tarafa dağıtmak ve halkı okumaya alıştırmak için Hü-

kümetçe sarfı mesai edilecektir”44
 ifadeleri de söz konusu seferberliği göz-

ler önüne seren bir başka delil olarak gösterilebilir. “Maarifimizden 

bahse başlarken kız ve erkek çocuklarımızın ve ana ve babalarının tahsil için 

gösterdikleri umumi şevk ve tehalükü takdirlerle tezkâr etmek isterim”45
 ifade-

leri ile de eğitim alanındaki seferberliğe katkı sunanlara takdirlerini 

dile getirmiştir. Bu seferberlik önemlidir. Geçmiş dönemde, özellikle 

Osmanlı modernleşmesi sürecinde eğitim alanında kurumsallaşma ve 

 

43
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 11-12. 

44
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 12. 

45
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1341, s. 10. 
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okullaşma alanında ciddi adımlar atılmışsa da bunların etki alanı ol-

dukça sınırlı kalmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte halledilmesi ge-

reken ilk işin bu sorunun çözümü olduğu Atatürk’ün Meclis Açılış Ko-

nuşmalarındaki ifadeleri ile aşikardır.  

Atatürk’ün Eğitim Alanındaki Islahat, Yenilikler ve İnkılaplara 

Yönelik İfadeleri  

Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmalarına bakarak yirmi yıl içinde 

eğitim alanında ne gibi ıslahatın, yeniliklerin ve inkılapların yapıldı-

ğını anlamak mümkündür İlk olarak daha cumhuriyet ilan edilmeden 

bir Hukuk Fakültesi tesisi kararlaştırılarak, bu konuda somut adımlar 

atılmıştır.
46

 Eğitim kurumları/okullar bağlamında şu noktanın altını 

çizmek gerekir. Atatürk döneminde eğitim kurumları/okullar bağla-

mında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir devamlılık durumu vardır. Os-

manlı Devleti’nin son yüz elli yılı içerisinde açılan modern
47

 eğitim ku-

rumları/okulların birçoğu Cumhuriyet döneminde de varlığını devam 

ettirmiştir. Osmanlı Devleti’nde geleneksel eğitim kurumlarından 

olan medreseler, tekke ve zaviyeler Cumhuriyet dönemi ile birlikte 

kapatılmış, iptidai mektepler, rüşdiyeler, idadiler, darülfünun, mo-

dern askeri mektepler ve ziraat mektepleri gibi birçok kurum Cum-

huriyet döneminde de kullanılmaya devam edilmiştir. Elbette Cum-

huriyetin ilk yılları ile birlikte bu kurumlar ve okulların sayısında artış 

görülmüştür. Atatürk birçok konuşmasında rakamlar vererek okul-

laşma oranı konusundaki artışı gözler önüne sermiştir. Örneğin; 1923 

yılındaki Meclis Açılış Konuşmasında, “3 zükur, 1 inas darülmuallimin ve 

5 zükûr, 3 inas idadi ve 134 zükûr, 30 inas iptidai ve 10 sanayi ve 2 çırak 

mektebinin açılmıştır… mütareke ve cidal devrelerinin vilayet merkezlerinde 

kapalı bıraktığı drülmuallimînlerden on üçünün yeniden on yedi zükur, bir 

inas sultanisi teşkilatının ikmali, altı erkek iki inas idadisi küşadı gibi müspet 

işler görülmüştür”48 diyerek okullaşma konusunda bilgi aktarmıştır.  

 

46
 Bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, 1338, s. 4-5.  

47
 Modern eğitim kurumlarından kasıt, Osmanlı Devleti’nde Batı rol model alınarak 

açılan eğitim müesseseleridir.  

48
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 4. 
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Yeni kurulmuş olan devletin en önemli eksikliklerinden birisi de 

yetişmiş insan gücü olmuştur. Bu amaçla da birçok eğitim kurumu ya 

ıslah edilmiş ya da yeni eğitim kurumları açılmıştır. Demiryolları ko-

nusundan bahsederken Atatürk; “Mühendis ve fen memuru mevcudumuz 

ihtiyacat-ı müstakbeleye kâfi gelemeyeceği için Anadolu’nun üç muhtelif nokta-

sında mühendis namzedi mektepleri küşadına teşebbüs edilmiştir”49
 diyerek bu 

alanda eksikliğini gördüğü yetişmiş insan gücünü temin etme ama-

cıyla yeni mekteplerin açılmış olduğu haberini vermiştir. Bundan 

başka da her defasında yapılan yeniliklerin, açılan okullarının yeterli 

olmadığını ve bunların nicelik ve nitelik olarak daha da artırılmasının 

önemine de değinmiştir.  

“Telgraf Mektebi’nin ıslahı, ilk ve ortaöğretimin ıslahı, leylî iptidai 

mekteplerin açılması”
50

, “muallimlerin yetiştirilmesi, Talim Terbiye 

Dairesi’nin açılması, Maarif-i Umumiye Kanunu”
51

, “Latin (Türk) 

harflerinin kabulü”
52

, “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açılması”
53

 “An-

kara Üniversitesi’nin kurulması, Ankara’da bir konservatuvar ve bir 

Temsil akademisi kurulması, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Ku-

rumu’nun teşkili”
54

, “okullarda tedrisata Türkçe terimlerle yazılmış ki-

taplarla başlanması ve Beden Terbiyesi Kanunu’nun uygulamaya ko-

nulması”
55

 bu dönem eğitim alanındaki ıslahat, yenilikler ve inkılaplar 

olarak Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmalarında ifade ettikleridir.  

SONUÇ 

Atatürk’ün 1920-1938 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam 

yirmi Meclis Açılış Konuşmasının on beşinde eğitim konusundan bah-

settiği anlaşılmıştır. Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmalarının Türk 

 

49
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 10. 

50
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1339, s. 5-12. 

51
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 27, Birinci İçtima, 1 Teşrinisani 1926 Pazartesi, s. 4. 

52
TBMM Zabıt Ceridesi, 1928, s. 4-5; TBMM Zabıt Ceridesi, C 13, Birinci İçtima, 1. 

XI. 1929 Cuma, s. 3. 

53
 TBMM Zabıt Ceridesi, C 18, Birinci İçtima, 1. XI.1933 Çarşamba, s. 2. 

54
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1936, s. 4-5. 

55
 TBMM Zabıt Ceridesi, 1938, s. 6.  
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Eğitim Tarihi bağlamında aşağıdaki hususları anlaşılır kılması açısın-

dan önemi bu çalışmada ortaya konmuştur:  

a) Kullanılan kavramlara bakılarak o dönem eğitim ıslahatı, inkı-

labı ve yeniliklerindeki temeller ve arka planın anlaşılması, 

b) Eğitim alanındaki ıslahat, inkılap ve yeniliklerin yapılmasındaki 

sebepler ve bu bağlamda ulaşılacak hedeflerin anlaşılması, 

c) Eğitim alanındaki uygulamalar ve yöntemlerin anlaşılması, 

d) Eğitim alanındaki ıslahatlar, inkılaplar ve yeniliklerin neler ol-

duğunun anlaşılması.  

Bütün bunlar yirmi yıllık Türk Eğitim Tarihindeki gelişmeleri or-

taya koyması açısından oldukça kıymetlidir.  

Atatürk, medeniyete ulaşma, milli kültürü oluşturma, yeni bir ne-

sil yetiştirme, yeni bir zihniyet oluşturma ve her şeyden önce cehaleti 

ortadan kaldırmanın ancak ve ancak eğitim vasıtasıyla gerçekleştirile-

bileceğine inanmıştır. Bu nedenle Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşma-

larında eğitim konusundaki görüşlerini sadece eğitim alanındaki ye-

nilikler bağlamında değil, eğitim-savaş, eğitim-kültür, eğitim-toplum-

sal değişim bağlamlarında da değerlendirmenin kaçınılmaz olduğu 

anlaşılmıştır.  

Atatürk’ün Meclis Açılış Konuşmaları incelendiğinde onun eğiti-

min birçok alanı ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunduğu görülmüştür. 

İlkokullar, ortaokullar, liseler, yüksek okullar, enstitüler, üniversite, 

ziraat mektepleri, telgraf mektebi vb. birçok eğitim kurumunun açıl-

mış olmasını müjdeleyen konuşmalar, Atatürk döneminde hızlı bir 

eğitim hamlesi içerisine girilmiş olduğunu göstermiştir. Bu durum 

Türk modernleşmesinin de genel karakteristiği olarak gösterilebilir. 

Atatürk de Meclis Açılış Konuşmalarında hayata geçirilen her bir ye-

nilik ya da inkılaptan bahsederken, çok daha fazla yapılacak şeyin ol-

duğunu tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Örneğin, Cumhuriyetin 

onuncu yılına denk gelen Meclis Açılış Konuşmasındaki; “Geçen on 
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sene, gelecek devirler için, bir başlangıçtan başka bir şey değildir”56
 ifadesi, 

bugün dahi Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan her vatandaş için dik-

kate alınması gereken bir düstur olarak benimsenmesi gerekmektedir.  
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