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I- Girifl
Hasan Âli Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’nin en tan›nm›fl Milli E¤itim bakanlar›n›n
bafl›nda geliyor. Felsefe ve edebiyat-sanat alan›nda klasikleflmifl eserlerin tercümesine yönelik köklü ve sistematik çal›flmalar, klasik dil e¤itimi veren okullar›n aç›lmas›,
konservatuar›n kurulmas›, çeflitli fakülteleriyle Ankara Üniversitesi’nin kurumlaflmas›, Türkiye’deki neflir faaliyetlerinin gelifltirilmesine yönelik düzenlemeler, özellikle de
Köy Enstitüleri vb. örneklerle e¤itim alan›nda at›lan ad›mlar gibi Türkiye’nin kültür,
sanat ve e¤itim alanlar›nda etkisi sonraki dönemlerde de hissedilen ve tart›fl›lan uygulamalar onun Bakanl›¤› döneminde gerçeklefltirildi.
Bu yaz›da, tek parti döneminin son Milli E¤itim bakan› Hasan Âli Yücel’in, bakanl›¤› döneminde gerçeklefltirmifl oldu¤u icraatlar›n ve edebiyattan psikolojiye, e¤itim
sistemimizin meselelerini ele alan eserlerinden günlük gazete yaz›lar›na birçok farkl›
alanda kaleme alm›fl oldu¤u eserlerinin bir de¤erlendirmesini onun yaflam hikâyesi
eflli¤inde yapmak amaçlanm›flt›r.
II- ‹lk Y›llar
17 Aral›k 1897’de ‹stanbul’da do¤du. Babas› Ali R›za Bey, annesi Neyire Han›m’d›r.
Soyu, baba taraf›ndan Giresun’un Görele ilçesinin Dayl› köyünden Ömer Efendi’ye,
anne taraf›ndan ise III. Selim döneminde yaflam›fl Kaptan ‹smail Tosun A¤a’ya kadar
uzan›r. Çocukluk y›llar›, Mevlevî kültürünün ve geleneklerinin etkin oldu¤u bir toplumsal çevrede geçti. Musiki üstad› Mehmed Celâleddin Dede Efendi’nin yan›nda
müzik e¤itimi gördü.
Dört yafl›ndayken Yolgeçen Mektebi’ne bafllad›. Alt› yafllar›ndayken Topkap›’daki Tafl Mektep’e kayd› yapt›r›ld›. Dokuz yafl›nda Mekteb-i Osmanî’ye gönderildi. Hasan Âli, Mekteb-i Osmanî’yi baflar›yla bitirdikten (1911) sonra Vefa ‹dadisi’ne yaz›ld›.
Vefa ‹dadisi’nin son s›n›f›ndayken, I. Dünya Savafl›n›n patlak vermesi üzerine askere
ça¤r›ld›. Toplam üç buçuk y›ll›k bir askerlik döneminden sonra 2 Aral›k 1918’de terhis oldu.
* Yrd. Doç. Dr., ‹ÜEF Sosyoloji Bölümü.
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Askerlik sonras›nda, lise son s›n›fta okurken askere al›nan gençlere tan›nan bir
hak çerçevesinde Darulfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Bir taraftan ö¤rencilik
yaparken, di¤er yandan da ‹fnam gazetesinde çal›fl›r. Türk Gazetesi’nin kurucular›
aras›nda yer ald›. Hukuk e¤itimi esnas›nda, baz› hocalar›yla yaflad›¤› kimi tats›z olaylar› gerekçe göstererek buradan ayr›ld› ve Edebiyat Fakültesi’nin Felsefe fiubesi’ne
geçti. Sonras›nda da, Ca¤alo¤lu’ndaki Darülmuallimîn-i Âliye’nin (Yüksek Ö¤retmen
Okulu) ö¤renci kadrosuna kat›ld›.
Sabahlar› okula devam edip, akflamlar› gazetede çal›flt›. Bu döneminde bir taraftan devam etmekte olan ‹stiklal Harbi’ni takip eder ve destek verici eylemler içerisinde olurken di¤er taraftan ‹smail Hakk› [Baltac›o¤lu], Mustafa fiekip [Tunç] ve Mehmet
Emin [Eriflirgil] gibi dönemin önde gelen ayd›nlar›n›n Bergson merkezli tart›flmalar›n› ilgiyle takip eder. Ancak Necmeddin Sad›k [Sadak]’›n Hasan Âli’nin yaz› hayat›n›n
gelifliminde özel bir etkisi olmufltur. Onun yönlendirmesiyle Akflam gazetesinde ‘Pazartesi Konuflmalar›’ bafll›kl› bir köflede yaz›lar yazmaya bafllar.2
Hasan Âli, “Ruh ve Beden” üzerine yapt›¤› bitirme tezi nitelikli 30 sayfal›k bir çal›flmayla 1921’de Dârülmuallimin-i Âliye’deki ö¤renimini üstün baflar›yla tamamlad›.
19 Aral›k 1922’de ‹zmir Erkek Muallim Mektebi’nde Türkçe ve edebiyat ö¤retmeni
olarak göreve bafllar. 1923’te ö¤retmenlikten ayr›larak ‹stanbul’a avdet eder. Bir müddet ö¤retmenlikten baflka ifllerle u¤raflan Yücel, 1924’te yeniden ö¤retmenlik mesle¤ine döner. Önce Kuleli Askeri Lisesi’nde edebiyat ö¤retmenli¤i, ard›ndan da ‹stanbul
Erkek Lisesi’nde felsefe ö¤retmenli¤i yapar. Sonraki ö¤retim y›l›nda, ek olarak edebiyat derslerine de girmeye bafllar. 1926’dan itibaren ‹stanbul Erkek Lisesi’nde felsefe ve
içtimaiyat ile Galatasaray Lisesi’nde ‘malumat-› vataniye’ derslerine giren Yücel’in
ö¤retmenli¤i 1927’de sona erer. Bu y›llar içinde Felsefe Elifbas›,3 Sûrî ve Tatbikî Man2 Pazartesi Konuflmalar›’n›n (‹stanbul: Remzi Kitabevi, 1937) ilk yaz›s› ‘Kitab›m›z’ bafll›¤›n›
tafl›yor. Yaz›, yazar›n Kemalizme ve Nutuk’a ba¤l›l›¤›n›n ilan› niteli¤indedir:
“Her içtimaî inanma sisteminin bir kitab› vard›r. Bu kitap, ona inananlarca kutsal tan›l›r.
Kemalizmin kitab› (Nutuk)tur; onu biz Türkler mukaddes tan›r›z.
Kemalizmi kuran, bu sisteme büyük ad›n› vermifl olan Mustafa Kemal’dir. Kemalizm, milletçi, halkç› ve devletçi, lâyik bir cumhuriyetçilik sistemidir. Yeni Türk cemiyetinin her
türlü hayat safhas›, ondaki prensiplere dayan›r. Bu prensiplerin nas›l var oldu¤unu bize
(Nutuk) ö¤retmektedir.
Gene (Nutuk) bize gösterir ki, Türk cumhuriyeti ve Türk cumhuriyetçili¤i, önce Mustafa
Kemal’in dima¤›nda tekevvün etmifl ve sonra Türk vatan›nda tahakkuk imkân›n› bulmufl
bir idealdir. (…)
Tarih ve talihimizin bir dönemecine nokta koyan bu sözlerin sahibinin dima¤›, Türk
cumhuriyetçili¤inin levhi mahfuzudur. (…)
Gene oradan ö¤reniyoruz ki, insanlar›n en güç vücude getirdikleri eser, kendi hayatlar›d›r.
Bu güç esere ruh vermedikçe bir cemaatin y›k›m›n› ve ölümünü durdurmaya imkân yoktur. ATATÜK, kendi hayat›n›n eserini daha pek gençken bin bir mücadele ile yaratm›fl ve
bu suretle milletinin en s›k›nt›l› ân›nda ona can vermek mazhariyetine ermifltir. (Nutuk),
bu eseri nas›l yaratt›¤›n›, bu mucizeyi nas›l yapt›¤›n› ö¤renmek isteyenlerin kitab›d›r.
Yirmi dokuz Teflrinievvele do¤ru yürüyen bu günlerde, bizim kutsal kitab›m›z olan
(Nutk)u, kim bilir kaç›nc› defa elime al›p ruhumla onu okurken d›ma¤›ma gelen
düflünceleri yaln›z kendime salmamak, onlar› size de söylemek istedim.
✒
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t›k4 ve H›fz› Tevfik [Gönensay] ve Hamamizade ‹hsan [Hamamo¤lu] isimli iki arkadafl› ile birlikte yazd›¤› Türk Edebiyat› Nümuneleri5 adl› kitaplar›n› yay›nlad›.
Hasan Âli, 1927 y›l› bafl›nda, 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu çerçevesinde yeniden organize edilen Maarif Vekâleti bünyesinde ‘M›nt›ka Müfettifli’ olaUnutmamal›d›r ki, her Türk için bitmez, tükenmez bir kudret kayna¤› olan bu kitab›n
özünde, bugünkü millî varl›¤›m›z›n kökü yaflamaktad›r. Onu mektepte, evde, yaln›z ve
toplu, yurdun her köflesinde, her Türk, bafl›ndan sonuna kadar okumal›d›r. Fertçe ve milletçe sahip oldu¤u kudretlerin ne oldu¤unu, ne mahiyette ve k›ymette bulundu¤unu anlamak için her sahifesinin üstünde derin derin düflünmeli ve sonra kendi benli¤ini ondan
ald›¤› aflkla ayd›nlatmal›, orada ne kabiliyetler gizlendi¤ini görmelidir.
(Nutuk), bizim kitab›m›zd›r; onun büyük sahibine inananlar›n kitab›d›r. [26 Teflrinievvel
1936]” (s. 1-4) [Orijinal imlaya ve yaz›m flekillerine dokunulmam›flt›r. –Y.B.]
3 Felsefe Elifbas›, I, Ruhiyat, Dersaadet: Teflebbüs Matbaas›, 1339. Eserin herhangi bir
yerinde bir serinin parças› ya da bafllang›c› oldu¤u belirtilmemesine karfl›n, kapa¤›nda
mevcut olan “I”, felsefe konulu bir serinin ilk kitab› olarak düflünüldü¤ü izlenimi veriyor.
Eski alfabe ile yay›nlanan eser, Mustafa fiekib [Tunç] taraf›ndan kaleme al›nm›fl “fiekib
Bey Efendinin Mütalaalar›” bafll›kl› bir de sunufl yaz›s›na sahiptir. Hasan Âli taraf›ndan
kaleme al›nan “Mukaddime”de, eserin Neflriyat Encümeni’nin himmetiyle neflredildi¤i
belirtilmektedir. Eserin bir telif olmad›¤›n›, fakat alelade bir tercüme olarak da
de¤erlendirilemeyece¤ini belirten Hasan Âli, Cuvillier’in ABC de Psychologie adl› eserini
kimi eklemelerle yay›nlad›¤›n› vurgulamaktad›r. Eser, 1930 y›l› bafllar›nda, bu sefer yeni
harflerle tekrar bas›lm›flt›r (‹stanbul, Gütemberk Matbaas›). Kitab›n ad› da, Cuvillier’in
kitab›n›n ismine sad›k kal›narak, Ruhiyat Alfabesi olarak de¤ifltirilmifltir.
4 Devlet Matbaas›, 1929. Yücel’in mant›kla birkaç çal›flmas› daha vard›r: Lise III ders kitab›
olarak haz›rlad›¤› Mant›k Dersleri (‹stanbul: Atlas Yay., 1966 ve Ankara: Kurtulufl Yay.,
1978). Kaynaklarda ayr›ca bir de Mant›k ve Metodoloji (Devlet Bas›mevi, 1929) isimli bir
çal›flmas›ndan daha söz edilmektedir. Ancak bu çal›flmas›n›n Sûrî ve Tatbikî Mant›k adl›
eseriyle ayn› eser olmas› muhtemeldir.
5 Hasan Âli Yücel’in Türk edebiyat› üzerine yay›nlam›fl oldu¤u birçok çal›flma mevcuttur.
Bunlardan ilki H›fz› Tevfik ve Hamamizade ‹hsan ile birlikte kaleme ald›klar› Türk
Edebiyat› Numuneleri’dir (‹stanbul: Milli Matbaa, 1926). [H›fz› Tevfik’in de, Türk edebiyat› tarihine dair müstakil bir eseri vard›r: Türk Edebiyat› Tarihi, (‹stanbul: Remzi Kitabevi,
1949).] Eserin ‘Birinci Cilt’ oldu¤u belirtilmifl olmas›na karfl›n, devam›n›n gelip
gelmedi¤ini bilmiyoruz. Eser eski harflerle yay›nlanm›flt›r. Bu konudaki bir di¤er eseri
Türk Edebiyat›na Toplu Bir Bak›fl (‹stanbul: Remzi Kitaphanesi, 1932) bafll›¤›n› tafl›yor.
Türk edebiyat›n› halk edebiyat›, tekke edebiyat›, divan edebiyat› bafll›klar› alt›nda
inceleyen eserin sonuna bir de “Yaflayan Edebiyatlar› Türk Edebiyatile Karfl›laflt›r›r Cetvel”
eklenmifltir. Birinci Kitap oldu¤u belirtilmesine karfl›n, eserin devam ciltleri hakk›nda bir
bilgimiz bulunmuyor. Yücel’in bu eseri, Osman Refler taraf›ndan Almanca’ya tercüme
edilip yay›nlanm›flt›r: Ein Gesamtüberblick über die Türkische Literatur von Hasan Ali
Yücel, ‹stanbul: N. Maira and Sohn, 1941. Eserin Türkçesinde mevcut olan Türk edebiyat›n› dünya edebiyatlar›yla karfl›laflt›r›r cetvel, Almanca tercümede yoktur. Hasan Âli
Yücel’in Türk edebiyat›n› konu edinen bir di¤er eseri Edebiyat Tarihimizden (Ankara:
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, [Türk Tarih Kurumu Bas›mevi], 1957) bafll›¤›n› tafl›yor.
Türk edebiyat›n›n ça¤dafl dönemini konu edinen eser, bu yaklafl›k yar›m as›rl›k dönemi,
Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun merkeze alarak, onun yaflad›¤› devrin insanlar› ve olaylar› içerisinden inceliyor. Eserin ‘Birinci Cilt’ oldu¤u iç kapa¤›nda belirtilmesine karfl›n,
devam ciltleri –yaz›lm›flsa da e¤er- yay›nlanmam›flt›r.
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rak ‹stanbul Maarif Emirli¤i’nde göreve bafllar. Bu dönemde yo¤un bir biçimde, yaz›
ve dil konular› üzerinde çal›fl›r. 1928 y›l›nda, Tevfik Fikret’in Tarihi Kadim-Doksan
Befle Do¤ru adl› fliir kitab›n› Latin harfleriyle yay›nlad›.6 Eser, 3 Kas›m 1928’de Resmi
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 1 Kas›m 1928 tarihli “Türk Harflerinin Kabul
ve Tatbiki Hakk›ndaki Yasa” sonras›nda yeni harflerle bas›lan ilk kitap olarak kabul
edilmektedir.7
1929 sonunda ‹kinci S›n›f Maarif Müfettifl-i Umumîli¤i görevine terfi eder. Sonras›nda, Maarif Emirlikleri kald›r›l›nca da Maarif Vekâleti Teftifl Kurulu üyeli¤ine getirilir. 1930’da dönemin Maarif Vekili Cemal Hüsnü [Toray] taraf›ndan, “Maarif teflkilat›
ile mekteplerini ve buna müteferri muamele, kanun ve nizamnameleri...” inceleme
göreviyle Paris’e gönderilir.
Paris’te bulundu¤u süre içinde, oradaki Türk ö¤rencilerinin ifllerini takip etmekle
görevli Salih Zeki ile birlikte çal›fl›r. Salih Zeki’nin ayr›lmas› sonras›nda ise, bu görevi
Hasan Âli yürütür. Paris görevi, onun Bat› medeniyetiyle ilk karfl›laflmas›d›r. Bunu bir
6 Hasan Âli, k›sa bir mukaddimeyle yay›nlad›¤› Tevfik Fikret’in Tarihi Kadim-Doksan Befle
Do¤ru (Nümune Matbaas›, 1928) adl› iki fliirini içeren kitapç›¤›n sonuna kendisine ait bir
fliir de eklemifltir. Yazd›¤› mukaddimede Fikret’le ‘ayn› tahassüsle yaz›lm›flt›r’ dedi¤i “Yeni
Hayat” bafll›kl› fliirini, onun Cumhuriyet’e ve uygulamalar›na iliflkin düflüncelerini ve
coflkusunu yans›tmas› aç›s›ndan buraya almakta fayda gördük:
“Duymadan düflünmek yok dinimizde /Biz kalp adam›y›z, gönül eriyiz /‹nsan›z, insanl›k
esast›r bizde /Ne ciniz, ne melek, ne de periyiz.
Keflkülle asay› çölde b›rakt›k /Külâh›, h›rkay› çiviye takt›k /Gönülde marifet kandili yakt›k
/Bu ince ifllerin hünerveriyiz!
Mücerret de¤iliz, ailemiz var /Bafl›m›zdan aflk›n gailemiz var /Bir kervan tutacak kafilemiz var /Varl›k diyar›n›n seferberiyiz!..
Biz hakka âfl›k›z, iste¤imiz hak /Doyurmaz ahrette saadet ummak /Dileriz dünyada kurulsan ‘uçmak’ /Bu yolun ümmetsiz peygamberiyiz!
Mabudu göklerden gönüle indirdik /Halikle mahlûku biz sevindirdik /Gözlerde ça¤layan
yafl› dindirdik /Biz zemzem de¤iliz, al›n teriyiz!
Devrin güneflleri garptan do¤mada /Tan yerine yanan atefl so¤mada /fiark› karanl›klar
ezip bo¤mada /O mefl’um gecenin biz seheriyiz!
Fark ettik nihayet aç ile toku /Anlad›k en sonra var ile yoku /B›rak o kitaplar› gel bizi oku
/Bizler ki h›lkatin son eseriyiz!
Gönlümüz k›l›çt›r, tenimiz k›n› /Orada saklar›z vatan aflk›n› /Ölkeler fetheder sevgi ak›n›
/Sanmay›n bu yolda bizler geriyiz!
Okuyup okutmak, iflimiz bizim /Haram lokma kesmez diflimiz bizim /Her yerde bulunmaz
eflimiz bizim /Biz yeni hayat›n erenleriyiz!
H. Â. – 1925” (s. 20-21).”
Hasan Âli’nin fliirle ilgili birçok baflka eseri daha vard›r: Dönen Ses (1933), Sizin ‹çin Çocuklara fiiirlerim ‹stanbul: Ülkü Bas›mevi, 1937), Dört Hayvan - Bir ‹nsan (1943),
Mevlana (Manzum Levha, 1952), Dinle Benden (‹stanbul: ‹nk›lap Kitabevi, 1960), Allah Bir
(Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, 1961).
7 Bu bilgiyi, Yücel’in 1957’de yay›nlanm›fl olan Edebiyat Tarihimizden bafll›kl› eserinin ilk
sayfalar›nda verilen, yazar›n bas›lm›fl di¤er eserlerini gösterir listeden ö¤reniyoruz.
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f›rsat bilerek, Frans›z kültürü üzerine incelemeler yapar, opera ve tiyatro sanatlar›yla
ilgilenir.8
1930 sonu itibariyle Türkiye’ye dönen Hasan Âli, Maarif Vekâleti taraf›ndan 3 Mart
1931’e kadar yaklafl›k 3 ay süren yurt gezisi esnas›nda Mustafa Kemal’e dan›flmanl›k
yapmas› için görevlendirilir. Türkiye’nin pek çok ilini kapsayan bu uzun seyahat esnas›nda, Mustafa Kemal ile e¤itim, dilde sadeleflme, dil birli¤i vb. konular üzerine konuflma imkân› bulur.
Mustafa Kemal’in bu teftifl gezisinden yaklafl›k bir y›l sonra, 12 Temmuz 1932’de,
Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulur. Cemiyet, ayn› y›l›n Eylül ay›nda ilk Dil Kurultay›’n›
toplar. Hasan Âli, Kurultaydan sonra yap›lan ilk Merkez Heyeti toplant›s›nda oluflturulan alt çal›flma kollar›ndan biri olan Etimoloji Kolu’nun baflkanl›¤›na getirilir. Ayn›
y›l içerisinde Hasan Âli; Mevlâna’n›n Rubaileri, -Goethe Madalyas›’yla da ödüllendirilecek olan- Goethe: Bir Dehan›n Roman› ve Türk Edebiyat›na Toplu bir Bak›fl adl› eserlerini yay›nlar.
1932 y›l›n›n sonunda Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü’nde müdür olarak görev
yapar. Hem yak›n bir arkadafl› hem de meslektafl› olan ‹smail Hakk› [Tonguç] da bu
y›llarda ayn› enstitü bünyesinde hoca olarak görev yapmaktad›r. 1933 y›l›n›n sonunda da Maarif Vekâleti Orta Tedrisat umum müdürlü¤üne atan›r. Bu dönemde, liselerde yap›lacak bir e¤itim reformuna yönelik projeler üzerine çal›fl›r (1938’de yay›nlad›¤› Türkiye’de Orta Ö¤retim [Ankara: Devlet Bas›mevi] adl› eseri, bu çal›flmalar›n›n bir
sonucudur. Bu araflt›rma, sonraki y›llarda gerçeklefltirece¤i reformlar›n bir ön çal›flmas› olarak kabul edilir). Bu görevde iken, dönemin Maarif vekili Hikmet [Bayur]’un
-Hasan Âli’nin ‘mevzuata ayk›r›’ olarak de¤erlendirilen- bir ricas› üzerine tart›fl›rlar ve
görevinden ayr›l›r. Ancak daha sonra, Vekil’in ‘özür dilemesi’ ile görevine geri döner.
1934 y›l›nda CHP’ye bir dilekçe vererek ‘milletvekili aday› olarak önerilmesi” talebinde bulunur ve 1 Mart 1935’te CHP ‹zmir milletvekili olarak Meclis’e giren Hasan
Âli, Mustafa Kemal’in vefat›ndan k›sa bir süre sonra, 28 Aral›k 1938’de, Celâl Bayar’›n
kurdu¤u kabinede Maarif vekili olarak görevlendirilir. Böylelikle Hasan Âli, y›llard›r
üzerine çal›flt›¤› projelerini gerçeklefltirme imkân› bulur ve ‹smet ‹nönü’nün de deste¤iyle Kemalist ilkeler do¤rultusunda hümanist reformlar›na bafllar.
1930’larla birlikte Türkiye’de yeni Cumhuriyet’e bir kimlik oluflturmaya yönelik
çal›flmalarla ve tart›flmalarla karfl›lafl›l›r. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti’nden Türk Dilini Tetkik Cemiyeti’ne, Günefl Dil ve Tarih Tezi’nden Türk hümanizmi anlay›fl›na var›ncaya kadar pek çok kurum, tez ve siyaset bu y›llarda yavafl yavafl Kemalist entelektüeller aras›nda tart›fl›lmaya bafllan›r. Hasan Âli’nin bakanl›k dönemi, bu tart›flmalar›n birbiriyle ba¤›n›n kuruldu¤u, belirlenen bu kimlik ve siyasetler çerçevesinde ihtiyaç duyulan araçlar›n ve kurumlar›n belirli bir sistem dâhilinde oluflturulmaya ve kurumsallaflt›rmaya çal›fl›ld›¤› bir dönemdir. Onun döneminde karfl›m›za ç›kan I. Türk
Neflriyat Kongresi veya Maarif fiuralar›, bu çabalar›n bir gere¤i ve ayn› zamanda da bir
sonucudurlar.
8 1936 y›l›nda [‹stanbul: Devlet Bas›mevi] yay›nlad›¤› Fransa’da Kültür ‹flleri adl› çal›flma,
Hasan Âli’nin bu dönemdeki Frans›z kültürüne, e¤itim ve ö¤retim sistemine iliflkin yapm›fl
oldu¤u araflt›rmalar›n sonuçlar›n› ve izlenimlerini içerir.
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A- Türk Neflriyat Kongresi

“Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›ndaki Yasa”n›n kabulünün ve yürürlü¤e
girmesinin 10. y›ldönümü münasebetiyle Maarif Vekaleti’nce haz›rlanan I. Türk Neflriyat Kongresi’nin ve 10 Y›ll›k Neflriyat Sergisi’nin -biraz gecikmeli de olsa- aç›l›fl›n›
yapmak yeni bakan Hasan Âli Yücel’e nasip oldu.
10 Y›ll›k Neflriyat Sergisi, 1 May›s 1939 tarihinde Baflvekil Refik Saydam taraf›ndan
aç›ld›. Aç›fl konuflmas›n› yapan Bakan Hasan Âli Yücel, yeni alfabenin kabulünden
sonraki on y›ll›k zaman içerisinde meydana gelen kültür ve neflir hareketlerinin bir tarihçesini sunmufl ve problemlerini de¤erlendirmiflti.
Fikir adamlar›m›z›n, gazeteci ve yazarlar›n, dergicilerin, matbaac›lar›n, resmî dairelerin neflriyat iflleriyle ilgili birim görevlilerinin, akademisyenlerin ve ö¤retmen
temsilcilerinin kat›ld›¤› ve gelecekte Türkiye’de yap›lmas› hedeflenen neflriyat faaliyetlerinin sistemli ve y›llara yay›lm›fl bir flekilde nas›l gerçeklefltirilece¤i ve bu alanda
faaliyet gösteren resmî ve özel kurumlar›n iflbirli¤inin nas›l tesis edilece¤i gibi hususlar› belli bir programa ba¤lamay› hedefleyen I. Türk Neflriyat Kongresi ise Baflvekil Refik Saydam’›n yapm›fl oldu¤u bir konuflmayla 2 May›s 1939’da aç›ld›.
2-5 May›s 1939 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen Kongre, umumî heyetin haz›r
bulunmas›yla aç›ld›ktan sonra ‘Bas›m, Yay›m ve Sat›fl ‹flleri Encümeni’, ‘Edebi Mülkiyet Encümeni’, ‘Gençlik ve Çocuk Edebiyat› Encümeni’, ‘Mükâfat, Yard›m ve Propaganda ‹flleri Encümeni’, ‘Neflriyat Program› Encümeni’, ‘Tercüme ‹flleri Encümeni’ ve
‘Dilekler Encümeni’ gibi encümenlere ayr›larak çal›flmalar›n› yürüttü. Kongrenin tetkikine sunulacak mevzular öncelikle bu encümenlerde tart›fl›lacak ve raporlar haline
getirilecekti. Kongre de, encümenlerden gelen raporlardan hareketle meseleleri tart›flacak ve karara ba¤layacakt›. Bu encümenler aras›nda, elbette, etkisi ve önemi sonraki y›llarda da süren ve bu yönüyle Kongre’ye de damgas›n› vuran çal›flmalar ise, Bakan’›n konuflmas›nda da özel bir ehemmiyet verdi¤i bir alan olarak, Tercüme ‹flleri
Encümeni’nin çal›flmalar› olmufltur.
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel, yapt›¤› konuflmada, geçmifl dönemlerde telif ve tercüme ifllerinde baflar›s›z olundu¤unu ifade ettikten sonra, yaln›zca Bakanl›¤›n meflgul
bulundu¤u neflir iflleriyle de¤il, resmî ya da özel, ülkenin fikir hayat›na katk›da bulunan tüm yay›n faaliyetlerinin gelifltirilmesi noktas›ndaki mevcut problemlerin tespiti,
çözüm yollar›n›n bulunmas› ve uygulanmas›nda koordineli bir çal›flman›n gereklili¤ine vurgu yapt›:
fiüphesiz ki bu kongrenin de mahiyeti istiflaridir. Fakat çal›flmalar›n neticesinde var›lan
kararlar önümüzdeki senelerde, gerek devlet teflkilat›, gerek hususi neflir teflebbüsleri
için en esasl› bir program vazifesini görecek ve burada teflhisi konan, ›slah ve tanzimi için
yol gösterilen dertler, Cumhuriyet Hükümeti’nin enerjik ve pratik çal›flma metodlar› ile
birer birer giderilmeye çal›fl›lacakt›r. (…) Garp kültür ve tefekkür camias›n›n seçkin bir
uzvu olmak dile¤inde ve azminde bulunan Cumhuriyetçi Türkiye, medeni dünyan›n eski ve yeni fikir mahsullerini kendi diline çevirmek ve bu âlemin duyufl ve düflünüflü ile
benli¤ini kuvvetlendirmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet, bizi genifl bir tercüme seferberli¤ine davet ediyor. Bunu nas›l yapaca¤›z? Neleri tercüme etmeliyiz ve hangi s›ra ile
nas›l bir yoldan bu iflleri baflarmal›y›z? Bugün, bütün iyi niyetlere ra¤men, elde muayyen
bir program bulunmay›fl› yüzünden bu yolda heba olan emeklere ve paralara ac›m›yor
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muyuz? (…) Memlekette gerek telif ve gerek tercüme suretiyle vücuda getirilen eserlerin
say›s› gün geçtikçe artmaktad›r. Fakat henüz lây›k-› vechile, bir tan›tma ve yay›n teflkilat›ndan mahrum bulunuflumuz, neflriyat›m›z›n sürümünü güçlefltirmekte ve neflrolunan
kitaplar›n maddi neticesi hem yazan›, hem basan› memnun etmekten uzak kalmaktad›r.
K›ymetli eserleri vücuda getirenlerin bu durum karfl›s›ndaki y›lg›nl›k ve k›rg›nl›klar›n›
önlemek, muhtelif ilim ve ihtisas flubelerinde orijinal tetkik mahsulü telif eserlerin, do¤rudan do¤ruya yaz›ld›¤› lisandan muvaffakiyetle yap›lm›fl tercümelerin ve günün tekni¤ine göre güzel bas›lm›fl kitaplar›n neflrini teflvik etmek maksad›yla telif ve tercüme ve
neflir mükâfatlar› ihdas› kabul edilmifltir.9

1- Tercüme ‹flleri Encümeni ve Tercüme Faaliyetleri
Kongre’nin ö¤leden sonraki oturumunda ise, kongreye kat›lan umumi heyet
–isimleri yukar›da verilmifl olan- encümenlere ayr›lm›fl ve heyetlerin üyeleri, reisleri
ve raportörleri vs. seçilerek çal›flmalara bafllanm›flt›. Tercüme Encümeni; Etem Menemencio¤lu (reis), Mustafa Nihat Özön (raportör) ve üyeler Abdulhak fiinasi Hisar, Ali
Kâmi Akyüz, Bedrettin Tuncel, Burhan Belge, Cemil Bilsel, Faz›l Ahmet Aykaç, Fikret
Adil, Galip Bahtiyar Göker, Halil Nihat Boztepe, Halit Fahri Ozansoy, ‹zzet Melih Devrim, Nasuhi Baydar, Nurettin Artam, Nurullah Ataç, Orhan fiaik Gökyay, R›dvan Nafiz
Ergüder, Sabahattin Rahmi Eyübo¤lu, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuflgil, Selami ‹zzet Sedes, Suut Kemal Yetkin, fiinasi Boran, Yusuf fierif K›l›çer, Yaflar Nabi ve Zühtü
Uray’dan oluflmaktayd›.
3 ve 4 May›s günlerinde çal›flmalar›na devam eden Tercüme Encümeni; tercüme
ifllerinin bir düzen alt›na al›nmas›, hümanist kültürü yans›tan ve mümkün oldu¤unca
orijinal dilinden ve tam olarak Türkçeye tercüme edilmesi gerekli ve faydal› görülen
eserlerin bir listesi, özel kurulufllar›n yapm›fl oldu¤u tercüme faaliyetlerinin daha yararl› bir flekle büründürülmesi, daimî bir ‘Tercüme Bürosu’nun kurulmas›, mevcut
sözlüklerin yetersiz kalmas› nedeniyle yeni bir sözlü¤ün haz›rlanmas› ve tercüme usul
ve meselelerini tart›flacak, bu alandaki geliflmelerden haberler verecek, örnek metinler yay›nlayacak periyodik bir Tercüme Dergisi’nin yay›nlanmas› önerilerini içeren
tavsiye nitelikli 6 maddelik bir rapor haz›rlayarak Kongre’nin gündemine sundu.10 5
May›s’taki kapan›fl oturumuyla sona eren Kongre’de al›nan kararlar, h›zla uygulanmaya bafllad›.
i- Türk Hümanizmi
Hasan Âli Yücel’in Maarif vekilli¤i dönemi, e¤itim ve kültür politikalar›nda, o devire kadar konuflulmufl olan ya da yap›lmas› düflünülen, yap›lmaya bafllanan projelerin sistemli, kapsaml› ve her biri bir di¤erini tamamlayacak flekilde hayata geçirildi¤i
bir dönem olarak tan›mlanabilir. Her uygulaman›n arkas›nda, her birini di¤erine ba¤layan ortak bir akl›n ve siyasetin varl›¤› aç›kt›r. Hasan Âli, çeflitli vesilelerle yapm›fl oldu¤u konuflmalarda hep bu akla ve siyasete vurgu yapm›flt›r. Telif ve tercüme neflri9 Hasan Âli Yücel, Milli E¤itimle ‹lgili Söylev ve Demeçler, Ankara: MEB Yay., 1993, s. 3 vd.
10 Encümenin raporu için bkz. Birinci Türk Neflriyat Kongresi: Raporlar, Teklifler, Müzakere
Zab›tlar› (1-5 May›s 1939), Ankara: TC Maarif Vekilli¤i, 1939, s. 125-127 (nkl. Taceddin
Kayao¤lu, Türkiye’de Tercüme Müesseseleri, ‹stanbul: Kitabevi, 1998, s. 283-286).
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yat›, fakat özellikle de tercüme faaliyetleri alan›nda yapm›fl oldu¤u icraatlar da bu bütüncül düflüncenin d›fla yans›yan sonuçlar›d›r. 1930’larda yayg›n olarak konuflulan fakat as›l tatbik imkânlar›n› 1930’lar›n sonlar›nda, ‹smet ‹nönü’nün cumhurbaflkanl›¤›
ve Hasan Âli Yücel’in Maarif vekilli¤i döneminde bulan bu bütüncül düflünce, Türk
hümanizmas› olarak adland›r›labilir.
1920’lerin ikinci yar›s›, yeni rejimin kurumlaflmas›na yönelik düzenlemelerin,
cebrî yöntemler de kullan›lmak suretiyle, gerçeklefltirildi¤i y›llard›r. 1930’lu y›llar ise,
daha ziyade yeni düzenin düflünsel temellerinin oluflturulmaya çal›fl›ld›¤›, baflka bir
deyiflle, yeni cumhuriyetin kimlik ve ideolojisinin temellendirilmeye çal›fl›ld›¤› y›llard›r. 1930’lar›n hemen bafllar›nda dil ve tarih kongrelerinin düzenlenmesi, 1933 üniversite reformu, Kadro dergisinin yay›nlanmas› bu anlamda dikkate de¤er uygulamalard›r. Takip eden y›llarda, bu yöndeki çabalar›n Ankara DTCF’nin kurulmas› ile devam ettirildi¤i görülmektedir.
Bütün bu çabalar, hurafeler ve cehalet üzerine kurulmufl oldu¤una inan›lan “eski
yaflam tarz”›ndan vazgeçildi¤inin ilan›d›r. Yap›lmak istenenler de, vazgeçilen bu yaflam tarz›n›n yerine konulacak olan “ak›l” ve “bilim”e dayal› olaca¤› varsay›lan/kabul
edilen “yeni” yaflam tarz›n›n temellerinin ne olaca¤›n›n ya da bu yaflam tarz›na nas›l
ulafl›laca¤›n›n belirlenmesine yöneliktir.
Gerek dil ve gerekse de tarih kongrelerinde gelifltirilen tezler de, en temelde, bu
geçmiflten kopuflun ve yeni yaflam tarz›na geçiflin izlerini tafl›r. Amaç, önceki dönemi
belirleyen din/gelenek temelli anlay›fllara muhtaç olmadan, hatta onlara karfl›t olacak
tarzda yeni bir anlay›fl›n, yeni bir kimli¤in oluflturulmas›d›r. Bu amaç, kendini “laik bir
millî kimlik” gelifltirilmesi fleklinde göstermifltir. Böylesi bir millî kimli¤in gelifltirilebilmesine izin verecek yaklafl›mlar da, gerçeklefltirilen bu kongreler ve ihdas edilen
yeni e¤itim kurumlar› arac›l›¤›yla üretilmeye çal›fl›lm›flt›r. Tarih ve gelenek yok say›larak, yeni millî kimli¤in temelleri arkeolojik kaz›larda ve Anadolu’nun ‹slam öncesi tarihinde aranm›flt›r.
Tarih ve medeniyet anlay›fl› evrimci bir do¤rultuda kabul edilmifltir. Bu anlay›fla
göre, insanl›k bir bütündür, tektir. Tek bir medeniyet vard›r. Türkiye de, bu medeniyet içerisinde yer almay› kendisine nihaî hedef olarak seçmifltir. Yaklafl›m bu olunca,
her fley bu çizgisel tarih anlay›fl›na göre flekillendirilmeye bafllanm›flt›r. Türklerin tarihi, karanl›k bir dönem olarak varsay›lan ‹slamî dönem atlanarak evrensel [Bat›] medeniyetin[in] kökleriyle gerek co¤rafya ve gerekse de dil arac›l›¤›yla ba¤ kurulmak suretiyle yeniden kurgulanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bat› medeniyetinin bir parças› olmay› kesin bir biçimde benimseyen yeni Cumhuriyet, bu u¤urda kültür hayat›n›n flekillenmesine ve ürünler vermesine yönelik çal›flmalara giriflmifltir. 1930’lar›n ikinci yar›s›ndan itibaren kültürel alanda at›lan ad›mlar,
daha çok bu eksiklikleri gidermeye yöneliktir. Bu ba¤lamda, bir tercüme heyeti oluflturulup a¤›rl›kl› olarak Bat› dünyas›n›n klasiklerinin tercüme edilmesine yönelinmesi, Bat› müzi¤i e¤itimi veren konservatuarlar›n›n aç›lmas› ve Köy Enstitülerinin e¤itime bafllamas›yla paralel bir süreçtir. Avrupa-merkezci bir tarih anlay›fl› ve buna ba¤l›
olarak da Bat› medeniyetinin bir ferdi olma arzusu, farkl› alanlara ait bütün bu icraatlar› birbirine ba¤layan ortak amac› oluflturur.
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Bu y›llarda s›kça kullan›lan ve art›k bir ideoloji haline dönüflmüfl kavramsallaflt›rmalardan bir tanesi de, Türk hümanizmi kavram›d›r. 30’lu y›llarda kültür ve e¤itim
alan›nda at›lan ad›mlar›n, gerçeklefltirilen uygulamalar›n tümünü bu kavram çerçevesinde de¤erlendirmek mümkündür. Türk hümanizmi, “tüm olarak bat›l›laflma”d›r,
yani bat›n›n tekni¤ini ve somut kurulufllar›n› kabul etmekle yetinmeyip, onun iç evrenini de, düflünsel içeri¤ini de benimseyen bat›l›laflma hareketinin ilk sonucu, körükörüne
taklitten, yabanc› bir uygarl›ktan al›nan somut ve soyut ögeleri kabaca uygulamaktan
kurtulmakt›r; çünkü manevi biçimlenimini de bat›l›laflt›ran bir toplumun –sa¤lam bir
düflünsel e¤itim, yerleflmifl bir tarih bilinci ve geliflmifl dialektik yetenekler sayesindegüçlü fikir adamlar› yetifltirebilece¤i aç›kt›r (…) Böyle olunca, bütünüyle bat›l›laflmay›
kabul eden bir toplum, bat›n›n istilas›na u¤rayaca¤›n› sand›¤› bir s›rada, yeni bir kiflilik
kazand›¤›n›, koruma içgüdüsü ile ya da ilintili nitelikte baflka gereksinmelerle baflkalar›n› körükörüne taklit etmekten kurtuldu¤unu, benimsediklerini bilerek, bilinçli olarak benimsedi¤ini görecektir. Böyle bir davran›fl›n ad› ise humanizmdir. (…) Bir toplum bat›
dünyas›na özgü düflünsel, ahlaksal ve estetik biçimlenimi bir kez ele geçirdi mi, art›k taklit ortadan kalkar; o andan itibaren o toplum bat›n›n flu ya da bu kuruluflunu, flu ya da bu
tekni¤ini de¤il, bat›n›n maddi ve manevi uygarl›¤›n› var eden ahlaksal ve düflünsel de¤erleri kendi giriflimi ile bilinçli olarak benimseme yoluna girer.11

“Bu humanist bilincin bat›l› olmayan toplumlar› bat› toplulu¤unun yeni üyeleri
haline getirmekle kalmay›p onlar› insanl›¤›n evrimine etkin ve yarat›c› bir biçimde kat›lan yeni güçler durumuna dönüfltürebilece¤i” düflünülmektedir.
Türk hümanizmi deneyimi,
bat›l› toplumlarda görülmeyen çok de¤iflik koflullar›n insanlara kazand›rd›¤› bir deneyimdir; bugünkü de¤erler sistemini kendi tarihinin birikiminden ç›karmaktan çok, özel
durumunun zoru ile, deneyimini bilinçli olarak yaflayan ve muhakemesini kullanarak
de¤erlendiren bir toplumun deneyimidir. Bu toplum Yunanl›lar›n evrene mythos yolu ile
yaklaflma biçiminden, Sokrates’in kavramlar›ndan, ilk humanizmden ve bat› tarihinin
oluflturdu¤u zengin deneyimden bugüne kadar habersizdi; ama bugün Croce’nin ve
Gentile’nin yeni idealizmini incelemek, Marx’›n tarihsel materyalizmini elefltirmek, atomu parçalamak, temsilcilerini seçip meclise göndermek zorunlulu¤u ile karfl›laflan bir
toplumdur.12

Türk hümanizmine gönül verenler, çizgisel bir tarih anlay›fl›na sahiptirler. Do¤u
medeniyeti-Bat› medeniyeti diye bir ay›r›m yoktur onlara göre. ‹nsanl›¤›n tek bir ortak tarihi vard›r. Bat› dünyas› da, bugün bu tarihin en son halkas›n› oluflturmaktad›r:
Bu aç›dan bak›ld›¤› zaman, bat› uygarl›¤› tarihi en az otuz yüzy›ldan beri süregelen flanl›
bir evrim sürecinin flanl› aflamalar› görünümünü kazanmaktad›r.
Aflamalar flunlard›r: zihin özgürlü¤üne dayanan ahlak kavramlar›n› bulgulayan Yunan
dünyas›; Yunan düflüncesini benimseyen, buna ulusal özelliklerinden do¤an de¤erleri
11 Suat Sinano¤lu, Türk Humanizmi, Ankara: TTK Yay., 1988, s. 89-90. Türkiye’deki hümanizma tart›flmalar› için ayr›ca bkz. Ahmet Oktay, “Hümanizm Tart›flmalar›”, Cogito, 2002,
sy. 31, s. 227-248.
12 Suat Sinano¤lu, Türk Humanizmi, s. 107.
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kat›p bütün Akdeniz bölgesine yayan Roma dünyas›; Yunan-Roma dünyas›n›n kurdu¤u
klasik de¤erleri yeniden bulgulayan ve H›ristiyan düflüncesinin insanl›¤›n evrim sürecine girmesini sa¤layacak koflullar› haz›rlayan ‹talyan humanizmi; klasik de¤erleri Latin
dünyas›na ve Fransa’n›n derin etkisi alt›nda bulunan ‹ngiltere’ye yayan Frans›z-‹talyan
uyan›fl ça¤›; bat› düflüncesinin o güne kadar ortaya koydu¤u gerçekleri uyumlu bir sistem
biçiminde düzenlemek suretiyle, bu düflüncenin ilerde daha büyük bir geliflme gücü kazanmas›n› sa¤layan ayd›nlanma ça¤›; tarihsel aç›dan yeni bir de¤erlendirmeden geçirdi¤i klasik kültürü, güçlü kuramsal düflüncesi sayesinde Avrupa’n›n, H›ristiyan olmakla beraber, Roma’n›n etki alan›na hiçbir zaman girmemifl olan öbür bölgelerine yaymay› baflaran, bu suretle de bat› düflüncesinin H›ristiyanl›¤›n s›n›rlar›na kadar yay›lmas›n› sa¤layan Alman neo-humanizmi.
‹flte Türk humanizmi bu evrim aflamalar› zincirine eklenen yeni bir halkad›r. Çünkü Türk
humanizmi, klasik düflünceyi –daha do¤rusu bat› düflüncesini- H›ristiyan bat›n›n s›n›rlar›n›n da ötesine yaymay› amaç edinmifl bir fikir ak›m› niteli¤indedir. Dolay›siyle o, Türk
toplumunu yaln›zca teknik uygarl›¤a ayak uydurmaya zorlamakla kalmamakta; ayn› zamanda bat›n›n deneyimini yeniden de¤erlendirmekle, bu deneyim üzerine kendine özgü bir görüfl getirmektedir. (…)
Türk humanizminin bu konuda eriflti¤i kendine özgü görüfl ortaya bir tak›m gerçekler
koymaktad›r. Bunlar›n ilki fludur: bat› uygarl›¤› deyimi ile Avrupa’n›n ve Amerika’n›n bugünkü uygarl›¤› anlafl›l›yorsa, bu uygarl›k klasik evrenle olan ba¤›nt›s› göz önüne tutulmadan kavran›lamaz; öte yandan Yunan uygarl›¤›ndan bafllayarak bat› uygarl›klar›n›n
bütünü olarak düflünülüyorsa, ad›n›n ‘bat› dünyas› uygarl›klar›n›n bütünü’ olmas› çok
daha uygun düfler; hatta ‘uygarl›klar’dan söz etmektense –çeflitli ülke ve ça¤larda çeflitli
uluslar›n katk›lar› ile beslenmifl olmas› itibariyle- ‘insanl›¤›n manevi geliflim tarihi’nden
söz etmek çok daha yerinde olur.
Bat› evreninin ne oldu¤u bu flekilde gerçeklere çok daha uygun olarak tan›mlan›nca,
bundan hiç beklenmedik sonuçlar›n ç›kt›¤› görülecektir. Bu sonuçlar›n ilki yanl›fl konulan bir sorunun –bat› uygarl›¤› ile do¤u uygarl›¤› aras›ndaki iliflkiler sorununun- anlam›n› yitirmesidir. Bat›l› olmayan evrenin ayd›nlar›n› yoran ünlü antinomi böylece do¤unun
esas olarak insan üstü güçlere ba¤›ml› ruhu ile bat›n›n esas olarak özgür ruhu aras›nda,
hem de pek ilginç olmayan basit bir karfl›laflt›rmaya indirgenmifl olmaktad›r.”13
(…) söz konusu olan insanl›¤›n, en afla¤› otuz yüzy›ll›k bir geçmiflten bafllayarak günümüze kadar ulaflan düz bir çizgi gibi göz önüne getirebilece¤imiz ilerleyifli ve manevi geliflimidir. Bu evrim çizgisi karfl›s›nda uygarl›klar› birbirleriyle karfl›laflt›rman›n anlam›
yoktur; onlar›n de¤er ölçüsü, her birinin insanl›¤›n ilerleyifline getirdi¤i katk› pay›d›r.”14

Buradan hareketle, “bat›l›laflma” terimini s›rf bir “taklitçilik” olarak de¤erlendirmektedirler ve “hümanizm” kavram› ile toplumlar›n “insanl›¤›n evrim sürecine kat›lmalar›”n› kastetmektedirler. Ayr›ca, Türk hümanizmi kavram›yla, gruplaflmalar› ortadan kald›rma ve Bat› d›fl› toplumlar›n da insanl›¤›n evrensel tarihine dâhil olma imkân›n›n ortaya ç›kar›ld›¤›n› iddia etmektedirler.
Bu noktada, Avrupal› toplumlar›n yaflad›klar› tarihsel tecrübelerin Bat›d›fl› toplumlar taraf›ndan birebir yaflanmas›n›n gerekmedi¤i ve bu süreçlerin muhakeme yoluyla zihinlerde gerçeklefltirilmesi gerekti¤i savunulmaktad›r:
13 A.g.e., s. 108-109.
14 A.g.e., s. 110.
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fiuras› kesindir ki bat›l› olmayan toplumlar›n evrim sürecine kat›lma çabas›nda, özenilerek yarat›lacak ayd›nl›k bir tarihsel bilinç, modern Avrupa uygarl›¤›n›n tarihsel oluflmas›n›n özlü ve zorunlu ögeleri olarak ortaya ç›kan tarih ve gelenek ba¤lant›lar›n›n ve H›ristiyan dininin etkili arac›l›¤›n›n yerini tutmak zorundad›r. Baflka bir deyimle, insanl›¤›n
manevi gelifliminin avrupal› aflamalar›nda Avrupa, klasik düflüncenin yeniden de¤er kazanmas›na yol açan tarihsel ve geleneksel etkenlerle do¤al nedenlere ve H›ristiyan dininin arac› ifllevine neler borçlu ise, bunlar›n hepsi bugün bat›l› olmayan toplumlar›n içinde muhakeme yolu ile bilinçli olarak yarat›labilir…
fiu halde bat›l› olmayan toplumlar, tarihsel bilincin yard›m› ile, bat› deneyimini bütün
aflamalar› boyunca fikir düzeyinde yaflamal› ve bu deneyimin ideal de¤erlerinin hepsini
soyutlayarak ç›karmal› ve onlara uymal›d›rlar. (…)
Sonuç olarak, Türk toplumu bat›n›n kültür tarihinin çeflitli aflamalar›n› tarih düzeyinde
yeniden yaflamak durumu ile karfl› karfl›ya de¤ildir; ona düflen –t›pk› bugünkü bat›l› kuflaklar›n bizzat yapt›klar› gibi- insanl›¤›n manevi geliflimine katk›da bulunmufl olan uluslar›n deneyimini düflünce düzeyinde yeniden yaflamakt›r; bir deneyimi tarih düzeyinde
yaflamakla onu düflünce düzeyinde de¤erlendirmek ise bambaflka fleylerdir.15

Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in ve dönemin di¤er önde gelen idarecilerinin konuflmalar›nda bu genel anlay›fl›n ve siyasetin izlerini görmek mümkündür. I. Türk
Neflriyat Kongresi’nden bafllayarak tercüme faaliyetlerinden Köy Enstitülerine, konservatuarlar›n aç›lmas›ndan klasik dillerin ö¤retimine var›ncaya kadar bir dizi kültür
ve e¤itim alan›ndaki uygulama da bu genel düflünceler içerisinde bir anlam kazanmaktad›r. Baflka bir deyiflle, bu genel siyasetin gerçeklefltirilme sürecinde karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
Bu bat›l›laflma anlay›fl› ve kültür siyaseti, büyük ölçüde, II. Dünya Savafl› sonras›nda de¤iflmeye bafllad›. Üst siyasetteki de¤iflimlerle birlikte, Hasan Âli Yücel gibi bir önceki dönemin kültür politikalar›n›n belirleyicisi ve aktif yürütücüsü olan isimler, yine
bir önceki zihniyeti paylaflan ve uygulama konusunda coflku dolu CHP’nin siyasî kadrolar› taraf›ndan, birer birer tasfiye edilmeye baflland›. Bu tasfiyenin ya da siyaset de¤iflikli¤inin ilk sonuçlar›; Köy Enstitülerine verilen siyasî deste¤in çekilmesi ve bu kurumlar›n zamanla ölüme terk edilmesi, klasiklerin tercümesine yönelik teflviklerde bir
duraksama yaflanmas› ve çal›flmalar›n yavafllat›lmas›, AÜ DTCF bünyesinde -Muzaffer fierif Baflo¤lu, Behice Boran, Niyazi Berkes ve Pertev Naili Boratav gibi- kimi akademisyenlerin görevlerine son verilmesi olmufltur.
2- Klasiklerin Tercümesi Faaliyeti
I. Türk Neflriyat Kongresi’ne Tercüme ‹flleri Encümeni taraf›ndan sunulan ve kabul edilen rapor, yine bu raporun tavsiyeleri do¤rultusunda kurulan Tercüme Bürosu’nun da program› olmufltur. Büro, ilk toplant›s›n› 28 fiubat 1940’da Ankara’da gerçeklefltirdi. Halide Edip Ad›var, Saffet Pala, Adnan Ad›var, Bedri Tahir fiaman, Avni
Baflman, Nurettin Artam, Rag›p Hulusi Özden, Sabahattin Eyüpo¤lu, Nurullah Ataç,
Kadri Yörüko¤lu, Bedrettin Tuncel, Abdulkadir ‹nan, Sabahattin Ali, Cemal Köprülü
ve Enver Ziya Karal’›n haz›r bulunduklar› ilk toplant› Hasan Âli Yücel’in tercüme faali15 A.g.e., s. 110-112.
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yetlerinin hedefini ve önemini aç›klayan bir konuflmas›yla aç›ld›. Kongre’de Encümen’in sunmufl oldu¤u rapor okunarak, yeni oluflturulan Tercüme Bürosu’nun çal›flma esaslar› belirlendi. Toplant›da tercüme ve imla esaslar› üzerinde durulmufl, yeni
bir sözlü¤ün haz›rlanmas›na karar verilmifltir. Tercüme Heyeti Dr. Adnan Ad›var’›n
baflkanl›¤›nda dört toplant› daha yapm›fl ve tercüme edilecek eserlerin bir listesini haz›rlam›flt›r. Liste haz›rl›klar› sonucunda ortaya 3 ayr› liste ç›km›flt›r. Birinci ve ikinci
listedeki eserler bizzat Maarif Vekâleti taraf›ndan tercüme ettirilip bast›r›lacakt›.
Üçüncü liste ise, tercüme etmek isteyen özel yay›nevlerinin teflvik edilece¤i eserlerden oluflmaktayd›.16 Ad›var’›n baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen dördüncü toplant›da
daimî Tercüme Bürosu, Nurullah Ataç (reis), Saffet Pala (umumi katip) ve üyeler Sabahattin Eyübo¤lu, Sabahattin Ali, Bedrettin Tuncel, Enver Ziya Karal’dan oluflmaktayd›. Heyete sonradan Nusret H›z›r da dâhil olmufltu.
Haz›rlanan bu listeler do¤rultusunda h›zla tercüme faaliyetlerine baflland›. “fiark
ve Garp Klasikleri” ad› alt›nda eski veya yeni felsefe ve edebiyat klasiklerinin tercümesine baflland›. 1940 ilâ 1966 aras›nda toplam 1120 (1247 cilt) eser Türkçeye tercüme
edildi. Bu eserlerin 482’sinin, baflka bir deyiflle, 26 y›ll›k bir süreçte yay›nlanan klasik
eserlerin tercümelerinin yaklafl›k %39’luk bir k›sm›n›n 1940-1946 aras›nda yay›nlanm›fl oldu¤unu belirtmek, san›r›z, Hasan Âli Yücel’in Maarif vekilli¤i döneminde klasik
eserlerin tercümesine verilen önemin bir göstergesi olarak yeterli olacakt›r. Tercüme
edilerek yay›nlanan bu klasik eserlerin tamam› aras›nda fiark klasiklerinin iflgal etti¤i
yer son derece s›n›rl›d›r. Kayao¤lu’nun sunmufl oldu¤u tasnife göre,17 en fazla eser
Frans›z Klasikleri Serisi aras›ndan yay›nlanm›flt›r: 308 cilt eser. ‹kinci s›ray› 124 eserle
Modern Tiyatro Eserleri Serisi almaktad›r. Üçüncü s›rada ise 113 cilt eserle Alman Klasikleri gelmektedir. fiark-‹slam Klasikleri serisinden ise toplam 66 cilt eser (baz› eserlerin birden fazla ciltten olufltu¤u hat›rlanmal›d›r) yay›nlanm›flt›r. ‹smail Kara’ya göre, klasikleri tercüme faaliyetleri kapsam›nda toplam 39 eser yay›nlanm›flt›r.18
Tercüme dergisi, Tercüme Bürosu’nun yay›n organ› olarak 19 May›s 1940’da yay›n
hayat›na bafllad›. Derginin ç›k›fl yaz›s›n› kaleme alan Hasan Âli Yücel, Türk hümaniz16 Tercüme Encümeni’nin yay›nlanmas›n› gerekli ve faydal› gördü¤ü eserleri içeren listeye
pek çok kaynakta yer verilmifltir. Listenin bir örne¤i için bkz. Taceddin Kayao¤lu, a.g.e., s.
286-295. Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de tercüme faaliyetlerine iliflkin olarak ayr›ca
bkz. Özlem Berk, “Bir Türk Kimli¤i Yaratmada Tercüme Bürosu ve Kültür Politikas›:
Çevirilerin Yerellefltirilmesi”, Toplum ve Bilim, K›fl 2000, sy. 85, s. 156-171; Nedim Gürsel,
“Uygarl›k ve Çeviri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay.,
1985, c. II, s. 320-323; Vedat Günyol, “Türkiye’de Çeviri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, ‹stanbul: ‹letiflim Yay., 1985, c. II, s. 324-330; fiehnaz Tahir Gürça¤lar, “The
Politics and Poetics of Translation in Turkey, 1923-1960”, Doktora tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, 2001; Haflim Koç, “Cultural Reportoire as a Network of Translated Texts: the New
Literature After the Tanzimat Period, 1830-1870”, Yüksek Lisans tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, 2004.
17 Kayao¤lu, a.g.e., s. 306-307.
18 ‹smail Kara, “Cumhuriyet Türkiyesi’nde Dini Yay›nc›l›¤›n Geliflimi Üzerine Birkaç Not”,
Toplum ve Bilim, Bahar-Yaz 1985, sy. 29-30, s. 153-177. fiark klasiklerine iliflkin genel bir
tasnif denemesi ve de¤erlendirme için bkz. Yusuf Çetinda¤, “fiark Klasikleri ve Özellikleri”,
Dergâh, Ocak 2006, sy. 191, s. 9-11 ve 15-19. Ayr›ca bkz. Yusuf Çetinda¤, fiark
Klasiklerinden Seçmeler, ‹stanbul: Kaynak Yay., 2003.
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mi ba¤lam›nda ifade etti¤imiz görüfllere denk gelen düflüncelerini ifade ediyor ve tercüme faaliyetinin önemine de¤iniyordu. Dergi iki bölümden olufluyordu. Birinci bölümde Do¤ulu ve özellikle de Bat›l› yazarlar›n eserlerinden tercüme parçalar›na yer
verilmiflti. ‹lk say›larda bu tercüme metinler, orijinalleriyle birlikte verilmekteydi.
‹kinci k›s›mda ise, Türkçeye tercüme edilmifl eserlerin elefltirisine, tercüme faaliyetine iliflkin inceleme yaz›lar›na, tercümenin mant›¤›na, yöntemine ve önemine dair yaz›lara yer verilmekteydi. Tercüme dergisinin yay›n hayat›, 87 numaral› Temmuz-Eylül
1966 tarihli say›s›yla nihayete ermifltir.
B- Maarif fiûras›
Hasan Âli Yücel’in gerçeklefltirdi¤i bir di¤er yenilik de, 17 Temmuz 1939’da, ülke
çap›nda bilim adamlar›n›n, e¤itimcilerin, yazar ve sanatç›lar›n, Türk e¤itim sisteminin ilkelerini ortak bir çal›flmayla belirlemek üzere bir araya geldi¤i I. Maarif fiûras›’n›
toplamas›d›r. Hasan Âli, yapt›¤› aç›fl konuflmas›nda, e¤itim sisteminde en önemli meselenin görevlilerle birimler aras›nda uyumlu çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas› oldu¤unu belirtir. ‹lkö¤retim, ortaö¤retim, yüksekö¤retim ve meslek ö¤retiminde yeni düzenlemeleri içeren taslaklar dan›flma kuruluna sunulur. Program›n en önemli meselelerinden birini, Türkiye nüfusunun büyük ço¤unlu¤unun yaflad›¤› k›rsal bölgelerdeki e¤itim problemleri oluflturmaktayd›. (15-21 fiubat 1943’te gerçeklefltirilen II. Maarif
fiuras›’n›n merkezî problemini ise, ‘okullarda ahlâk terbiyesi’ oluflturur. 1943’ün Ocak
ay›nda, ayn› zamanda, Bakanl›k ile ö¤retmenler aras›nda iletiflimi sa¤lamak amac›yla
Tebli¤ler Dergisi’nin, fiubat ay›nda ise ‹lkö¤retim Dergisi’nin yay›n›na baflland›.)
C- Devlet Resim Heykel Sergisi
31 Ekim 1939’da, bu dönemde gerçeklefltirilen reformlar›n bir parças› olarak de¤erlendirilebilecek olan I. Devlet Resim Heykel Sergisi aç›ld›. Sergi Ankara’da, her y›l›n 31 Ekim tarihinden itibaren 1 ay süreyle düzenlenmekteydi. Sergiye, 1939’dan itibaren Maarif Vekâleti taraf›ndan y›lda 3 say› ç›kar›lan Güzel Sanatlar Dergisi’nde de
yer verilmekteydi. Dergi, Türkiye’de renkli röprodüksiyonlar› ilk kez veren yay›n olma
özelli¤ine sahipti.
D- Köy Enstitüleri
Türk bat›l›laflmas› e¤itimde modernleflmeyle birlikte ilerler. II. Mahmut’la bafllayan süreçte yeni koflullara ve ihtiyaçlara uygun insan yetifltirmek üzere e¤itim sisteminin en alt seviyeden en üst seviyeye kadar ele al›nd›¤› ve bir program yap›lmaya çal›fl›ld›¤›, bu ifl için yabanc› uzmanlar›n ülkeye davet edildi¤i herkesin malumudur. Sabahattin Bey’in ve takipçilerinin düflüncelerinde de görece¤imiz üzere, devleti ve toplumu kurtarmak için ‘e¤itim’in vazgeçilmezli¤inden dem vurulmaktad›r. Osmanl› bürokratlar› ve ayd›nlar› nezdindeki ‘e¤itim’ konusuna verilen bu önem, Cumhuriyet
döneminde de devam etti. 1924’te ABD’den John Dewey’in Türkiye’ye davet edilip
kendisinden Türk e¤itim sistemine iliflkin tavsiyelerle dolu bir rapor al›nmas›, 1925’te
Alman pedagogu G. Kerschensteiner’in davet edilmesi fakat onun yerine teknik e¤itim konular›nda uzman Alman e¤itimci Alfred Kühne’nin gelmesi, 1927’de Belçi-
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ka’dan Omar Buysa’n›n getirilmesi, 1932’de ‹sviçre’den Albert Mache’nin getirilmesi,
1933 ilâ 1937 aras›nda ö¤retmen yetifltirilmesi konular›nda uzman bir grup ABD’li ve
Alman uzman›n ülkeye getirilmesi Cumhuriyet’in e¤itim konusuna verdi¤i önemin
birer göstergesidir.
Getirilen uzmanlar›n özellikle pratik hayat için faydal› bilginin ö¤retilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmufl olmalar›, yurt d›fl›na araflt›rmalar yapmak üzere gönderilen ‹. Hakk› Tonguç gibi e¤itimcilerin özellikle bu türden pedagoglara, e¤itim kuramc›lar›na ilgi duymalar› 1940’larla birlikte uygulamaya konan Köy Enstitüleri projesinin temellerini oluflturur.
1935’te Tonguç’un baflkanl›¤›ndaki ‘çavufllar›n e¤itmen olarak yetifltirilmesi,
1936’da yine Tonguç’un çabalar› ve Eskiflehir Çifteler Devlet Çiftli¤i’nde 84 aday›n kat›l›m›yla aç›lan ilk E¤itmen Kursu gibi projeler Cumhuriyet’in köye ve köylüye yönelik
e¤itim projelerinden birkaç tanesidir. 11 Haziran 1937’de ise 3298 say›l› Köy E¤itmen
Yasas› ç›kar›lm›flt›.
Hasan Âli’nin bakanl›¤› dönemi, köye yönelik bu e¤itim politikalar›n›n devlet deste¤i eflli¤inde sistematik hâle geldi¤i bir dönemdir. Geçmifl dönemde bölük pörçük
bafllat›lan e¤itim projeleri bu dönemde de sahiplenilmifl ve daha da gelifltirilerek devam ettirilmifltir. 17 Nisan 1940’ta ç›kar›lan 3803 say›l› yasa ile Köy Enstitülerinin kurulmas›na karar verildi.19
Köy Enstitüleri kurulufl yasas› TBMM’de tart›fl›l›rken Yücel, mecliste yapt›¤› konuflmada Enstitülerin özelliklerini ve daha önceki uygulamalardan fark›n› flöyle aç›klar:
Biz bu kurumlara köy ö¤retmen okulu demedik, çünkü önceden bu isimde kurulufllar
vard›. Bunlar› ona ba¤lamak istemedik. Bunlar yepyeni fleylerdir. Enstitü kelimesini Biz
Avrupal›lar›n telaffuz etti¤i flekliyle ald›k ve buna al›flt›k. (…) Biz Köy Enstitülerini sadece içerisinde kuru bilgiye dayal› ö¤retim yap›lan kurumlar olarak düflünmedik. ‹çinde ziraat sanatlar›, demircilik, basit marangozluk gibi uygulamal› birtak›m faaliyetler bulundu¤u için okul ad›yla anmad›k. Enstitü diye adland›rmay› uygun gördük

Enstitüler ile ilgili tart›flmalar s›ras›nda, bu hareketin toplumda, kentten uzak yeni
bir s›n›f yarataca¤› iddialar›n› Yücel fliddetle reddeder. Karfl›t görüflte olanlar bundan
baflka, Köy Enstitülerinin gerek kurulufl, gerekse ö¤retim yöntemini elefltirmifllerdir.
17 Nisan 1940’ta ç›kart›lan Köy Enstitüleri yasas›yla köy okullar›nda görev alacak
ö¤retmenleri yetifltirmek üzere kent ve kasabalardan uzak, genifl arazisi bulunan yerlerde Köy Enstitüleri kurulmaya bafllan›r. Köy Enstitülerinde devletin az bir yard›m›
ile ö¤retmen adaylar›, ifl içinde çal›flarak hem bar›naklar›n›, dersliklerini ve di¤er ge19 Hasan Âli Yücel’in Köy Enstitüleri hakk›nda 1950’li y›llarda kaleme ald›¤› birçok yaz›
Hürriyet Gene Hürriyet [Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, [Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi], 1966, c. II] adl› eseri içinde yer al›r. Bkz. “Dün Bir Bayram Günü ‹di” (s. 131135), “Köy Enstitüleri” (s. 136-140), “17 Nisan” (s. 141-145), “Bir Anma” (s. 145-148), “17
Nisan› Karfl›larken” (s. 148-153), “17 Nisandan 23 Nisana” (s. 153-158), “Görülen Lüzum
Üzerine” (s. 158-162), “Neticeye Bakal›m” (s. 163-167), “17 Nisan Ya¤murundan ‹ki
Damla” (s. 167-171), “17 Nisan ve Solculuk” (s. 171-175), “Bir Kalk›nma Teflebbüsü” (s.
194-198).
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reksinimlerini karfl›layacak yerleri yapm›fllar hem de gereken genel kültür ile meslekî
bilgileri ve tar›m çal›flmalar› yaparak köy için gerekli olan beceriyi kazanm›fllard›r.
Bunlar, ifli bilen ö¤retmenlerin ve usta ö¤rencilerin rehberli¤i alt›nda gerçekleflmifltir.
Enstitülerin ilk resmî ö¤retim program›, 1943 y›l›nda yay›mlanm›flt›r. Programa
göre, ilkokulu bitiren çocuklar s›navla Köy Enstitülerine al›n›r ve karma e¤itim uygulan›r. Toplam befl y›l süren e¤itim zaman›n›n yar›s› kültür derslerine, dörtte biri tar›m
dersleri ve çal›flmalar›na, dörtte biri de sanat ya da teknik derslere ve uygulamalara
ayr›lm›flt›r. Bütün derslerde ve çal›flmalarda temel yöntemin “yaparak ö¤renme” ilkesi oldu¤u söylenebilir.
Kastamonu-Gölköy, Antalya-Aksu, Arifiye, Isparta-Gönen, Seyhan-Düziçi, KayseriPazarören, Lâdik-Akp›nar, Eskiflehir-Çifteler, Bal›kesir-Savafltepe, Trakya-Kepirtepe,
Trabzon-Beflikdüzü, Malatya-Akçada¤, ‹zmir-K›z›lçullu, Kars-C›lavuz, Hasano¤lan, ‹vriz ve di¤er köy enstitüleri kurulur. Zamanla say›lar› 21’i bulan Köy Enstitüleri 1944’ten
itibaren y›lda 2000 ö¤retmen mezun etmeye bafllar. Köylere gönderilen ö¤retmenlere
tar›m araç ve gereçleri ile üretimde bulunmak ve gelirlerinden yararlanmak üzere tarla ve hayvanlar verilir. Ö¤retmenlerin görevleri de kanunla belirlenmifl, “okul ve kurslarla ilgili ifller” ve “köy halk›n› yetifltirmek ile ilgili ifller” diye ikiye bölünmüfltür.
Ulafl›lmak istenen hedef; halkç›l›k ilkesine uygun olarak, genifl halk kitlelerinin
e¤itim düzeyini yükseltmek, böylece reformlar›n yerleflmesi için gerekli koflullar› yaratmak, halk›n politik, ekonomik ve kültürel yaflama aktif olarak kat›lmas›n› sa¤lamak
ve ayn› zamanda kendi haklar› konusunda bilinçlendirmek olarak belirtilir.
Türkiye, II. Dünya Savafl› sonras›nda dünyada yaflanan genel dönüflümün bir parças› olarak, yap›sal de¤iflikliklere gitmifltir. Bu ba¤lamda ülkenin siyasal sistemi yeniden
düzenlenmifl, geçmifl dönemin iktidar› olarak CHP de, bu yeni düzene ayak uydurmak
zorunlulu¤unu hissetmifltir. Bütün bu siyasal dönüflümler, beraberinde geçmifl dönemde uygulanan siyasal, sosyal ve kültürel politikalarda da de¤ifliklikleri zorunlu k›lm›flt›r.
Yeni koflullarla birlikte eski dönemin kültür politikalar›n›n mimar› ve uygulay›c›s› olarak görülen kadrolar, yeni koflullara uyumlu olma tercihini benimsemedikleri için olsa
gerek, tasfiye edilmifllerdir. Bu geliflmelerin bir sonucu olarak da, Hasan Ali Yücel,
1946’da Maarif vekilli¤inden ayr›ld›. Sahiplenicileri ve uygulay›c›lar› tasfiye olunca, bir
önceki dönemde coflkuyla hayata geçirilmeye çal›fl›lan projelerden birisi olan Köy Enstitüleri de, hukukî olarak ilga edilmemifllerse de, yavafl yavafl ölüme terk edilmifl ve 1950
sonras›nda ç›kar›lan bir yasa ile de e¤itim faaliyetlerine son verilmifltir.20
20 Köy Enstitüleri ile ilgili hayli genifl bir literatür vard›r. Baz›lar› için bkz. F. Kirby, Türkiye’de
Köy Enstitüleri, Ankara: ‹mece Yay., 1962; E. Soysal, Köy Enstitülerinin Tarihçesi ve
K›z›lçullu Köy Enstitüsü, Bursa: Yeni Bas›mevi, 1943; Cavit O. Tütengil, Köy Enstitüsü Üzerine Düflünceler, ‹stanbul: Berksoy Bas›mevi, 1948; fi. Gediko¤lu, Evreleri, Getirdikleri ve
Yank›lar›yla Köy Enstitüleri, Ankara, 1971; T. Apayd›n, Köy Enstitüsü Y›llar›, ‹stanbul:
Ça¤dafl Yay., 1990; M. Baflaran, Özgürleflme Eylemi: Köy Enstitüleri, ‹stanbul: Papirüs, 1990.
Bu listeyi gerek Anadolu’nun çeflitli il ve kasabalar›nda aç›lm›fl Köy Enstitülerinin her biri
hakk›nda yaz›lm›fl monografik incelemeler ya da an›larla, gerekse de Köy Enstitüleri uygulamas›na elefltirel yaklaflan eserlerle zenginlefltirmek mümkündür. Cumhuriyet
Türkiyesinin köye yaklafl›m› çerçevesinde kaleme al›nm›fl eserleri de, bir flekilde Köy
Enstitüleri tecrübesine de¤indikleri için bu listeye katmak da mümkündür.

680

TAL‹D, 6(12), 2008, Y. Bulut

E- Ankara Devlet Konservatuar›
10 May›s 1940’ta Hasan Âli Yücel taraf›ndan Devlet Konservatuar›’n›n kurulufl yasas› ç›kar›l›r. Müzik ve Temsil olarak iki ana bölümden oluflan Devlet Konservatuar›’n›n amac›, Türkiye’de müzik, tiyatro, opera ve bale kültürünü ve sanat›n› ifllemek ve
yetenekli ö¤renciler yetifltirmektir.
Yasa üzerinde yap›lan tart›flmalar s›ras›nda baz› milletvekilleri, Türk müzi¤inin ve
folklorunun Bat›l› eserler yüzünden geri planda kalaca¤›n› dile getirerek konservatuar›n Türk musikisi ve Garp musikisi olmak üzere iki bölüme ayr›lmas›n› önerirler. Yücel, planlanan konservatuar›n millî olmayan bir kurulufl anlam›na gelmedi¤ini ileri
sürerek görüflünde ›srar eder ve böyle bir ay›r›ma karfl› ç›kar.
Ankara Devlet Konservatuar›, Türkiye’de Devlet eliyle kurulan büyük sanat icra
kurumlar›n›n hayat kayna¤› olmufltur. Senfoni orkestralar›, Devlet tiyatrolar› ve operalar› bu kaynaktan beslenerek meydana gelmifltir. Birçok özel tiyatro yine konservatuardan yetiflen sanatç›lar›n eseridir. Devlet konservatuar› ve onun program›n›n uygulanmas›nda Yücel büyük bir özveri ile çal›flm›flt›r.
F- Ansiklopediler, Dergiler ve Sözlükler
I. Türk Neflriyat Kongresi’nde al›nan kararlardan bir tanesi de, ansiklopedik yay›nlar›n öneminden hareketle devletin bu tür yay›nlar›n gerçeklefltirilmesinde öncü bir
rol üstlenmesiydi. Kongrenin ard›ndan bir taraftan h›zl› bir tercüme faaliyetine giriflilmiflti. Benzer bir çaba, ansiklopedi, sözlük ve dergi yay›nc›l›¤›nda da görülmektedir.
Kongrenin ard›ndan E¤itim Bakanl›¤› öncelikle Leiden’de ‹ngilizce, Frans›zca ve
Almanca yay›nlanan ‹slam Ansiklopedisi’nin çevirisini kararlaflt›r›r. Ansiklopedi 1940
y›l›ndan itibaren baz› de¤ifliklikler ve düzeltmeler yap›larak fasiküller halinde yay›mlamaya bafllar. Yay›nlanan ‹slam Ansiklopedisi, bütünüyle bir tercüme metin de de¤ildir. Kimi maddelere ekler, kimilerinin yerine telif yeni maddeler kaleme almak ya da
ek yeni maddeler telif ettirmek suretiyle Encyclopedia of Islam’dan farkl›l›klar da içerir. Yaflanan türlü s›k›nt›lara karfl›n ‹slam Ansiklopedisi, 13 cilt olarak ancak 1988 y›l›nda tamamlanm›flt›r.
‹lk resmî ansiklopedi olarak kabul edilen ‹nönü Ansiklopedisi için ön çal›flmalar
yap›l›r ve ansiklopedinin yay›n›na 1943’ten itibaren bafllan›r. 1951 y›l›nda ad› de¤ifltirilir ve Türk Ansiklopedisi olarak adland›r›l›r. 33 cilt olarak tamamlan›r. Ç›kmas›na
bizzat kendisinin ön ayak oldu¤u Türk Ansiklopedisi’nde Maarif Vekili Yücel’e yer verilmemifltir.
20 Köy Enstitüleri ile ilgili hayli genifl bir literatür vard›r. Baz›lar› için bkz. F. Kirby, Türkiye’de
Köy Enstitüleri, Ankara: ‹mece Yay., 1962; E. Soysal, Köy Enstitülerinin Tarihçesi ve
K›z›lçullu Köy Enstitüsü, Bursa: Yeni Bas›mevi, 1943; Cavit O. Tütengil, Köy Enstitüsü Üzerine Düflünceler, ‹stanbul: Berksoy Bas›mevi, 1948; fi. Gediko¤lu, Evreleri, Getirdikleri ve
Yank›lar›yla Köy Enstitüleri, Ankara, 1971; T. Apayd›n, Köy Enstitüsü Y›llar›, ‹stanbul:
Ça¤dafl Yay., 1990; M. Baflaran, Özgürleflme Eylemi: Köy Enstitüleri, ‹stanbul: Papirüs, 1990.
Bu listeyi gerek Anadolu’nun çeflitli il ve kasabalar›nda aç›lm›fl Köy Enstitülerinin her biri
hakk›nda yaz›lm›fl monografik incelemeler ya da an›larla, gerekse de Köy Enstitüleri uygulamas›na elefltirel yaklaflan eserlerle zenginlefltirmek mümkündür. Cumhuriyet
Türkiyesinin köye yaklafl›m› çerçevesinde kaleme al›nm›fl eserleri de, bir flekilde Köy
Enstitüleri tecrübesine de¤indikleri için bu listeye katmak da mümkündür.
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1943’te bafllay›p 1954’te tamamlanan Celal Esat Arseven’in haz›rlad›¤› 5 ciltlik Sanat Ansiklopedisi de bu kapsamda de¤erlendirmemiz gereken bir di¤er ansiklopedidir.
1941-1942 y›llar›nda Yücel, ortak bir bilim dilinin oluflturulmas› için çabalar›n› yo¤unlaflt›rd›. Tahsin Banguo¤lu’nun Ana Hatlar›yla Türk Grameri isimli çal›flmas›n›n
yan› s›ra sonra birçok bilim dal›n›n sözlükleri yap›ld› ve yay›nland›: ‹mla K›lavuzu
(1941), Gramer Terimleri (1942), Co¤rafya Terimleri (1942), Felsefe ve Gramer Terimleri (1942), Hukuk Lügati (1944), T›p Lügati (1944), Türkçe Sözlük (1944). Bunlar›n d›fl›nda Tan›klar›yla Tarama Sözlü¤ü’nün ilk ciltleri yay›nlan›r.
Dil Kurumu taraf›ndan haz›rlanan terimler, 1939’dan bafllayarak ders kitaplar›nda
kullan›lmaya bafllan›r. 1940 y›l›nda, ders kitaplar›nda bir standard›n oturtulmas› için
“Ders Kitaplar› Düzeltme Klavuzu” yay›nlan›r. Ayr›ca ders kitaplar›n›n bas›m›ndan
yurt genelinde da¤›t›m›na var›ncaya kadar bütün ifllerle ilgilenecek bir teflkilat kurulur.
Yücel’in Maarif Vekilli¤i döneminde meslekî e¤itim veren okullar›n sorunlar›n›
çözümlemek ve geliflimini sa¤lamak amac›yla 1933’te bafllat›lan çal›flmalar 1941’de
Vekâlet’e ba¤l› Mesleki ve Teknik Ö¤retim Müsteflarl›¤› arac›l›¤›yla düzenlenmeye çal›fl›l›r. Bu alanda e¤itim veren okullar›n ço¤alt›lmas› için çal›flmalara bafllan›r ve 19421943 ö¤retim y›l›nda bu alandaki okul say›s› 113 iken, 1949’da 275’e ç›kar. Ayn› alandaki kurs say›s› ise, bu y›llar aras›nda 42’den 470’e eriflir.
Hasan Âli Yücel, beden e¤itimi ve spor alan›na da el atar ve 23 Ekim 1938’de bu
amaçla Beden Terbiyesi Genel Müdürlü¤ü kurulur. Bu müdürlük 19 May›s 1942’de
Maarif Vekâleti’ne ba¤lan›r. Ulusal ve uluslararas› düzeyde Türk sporunun gelifltirilmesi için yap›lan çal›flmalarda önemli dönüm noktalar›ndan birisi de, Yücel taraf›ndan 18 fiubat 1946’da, beden e¤itimi ve spor alan›ndaki sorunlar›n 6 gün boyunca tart›fl›ld›¤›, çözümlerin üretildi¤i ve bir program›n oluflturulmaya çal›fl›ld›¤› Beden E¤itimi ve Spor fiuras›’n› açm›fl olmas›d›r.
Yine Yücel’in bakanl›¤› döneminde, geçmifl dönemde bafllat›lan çal›flmalar› belli
bir sisteme kavuflturma çabalar›ndan bir di¤eri eski eserler ve müzelerle ilgili olan›d›r.
1944’te, eski eserlerin bak›m›, onar›m› ve müzelerin kurulmas› ile ilgili çal›flmalar›n
daha sa¤l›kl› yürütülebilmesi amac›yla Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü kuruldu. 16 fiubat 1945’te de 12 müzecilik uzman›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Eski
Eserler ve Müzeler Birinci Dan›flma Komisyonu toplan›r.
Hasan Âli’nin vekilli¤i döneminde üniversite düzeyinde de önemli at›l›mlar olmufltur. 1925’te kurulmufl olan Hukuk, 1935’te faaliyete bafllayan Dil ve Tarih-Co¤rafya, 1943’te aç›lan Fen ve 1945 y›l›nda kuruluflu tamamlanan T›p fakültelerinden oluflan Ankara Üniversitesi 1946 y›l›nda, afla¤›da belirtilen yasa sonras›nda, resmen kuruldu. Geçmifli, Osmanl› Devleti’nde Bat›l› anlamda mühendislik e¤itimi vermek üzere Baron de Tott taraf›ndan 1773 y›l›nda kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun’a
kadar gerilere giden Yüksek Mühendis Mektebi, 1944 y›l›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüfltürüldü. 4 y›ll›k bir haz›rl›ktan sonra, 15 Haziran 1946’da yüksek ö¤retim kurumlar›n›n Bakanl›kla olan s›k› ba¤lar›n› gevfleten, onlara belli bir özerklik tan›yan, bilim ve teknik alan›ndaki problemleri çözmeyi ve geliflimlerini sa¤lamay› amaçlayan, üretilen bilginin halka yayg›nlaflt›r›lmas› için önlemler alan 4936 say›l› Üniversiteler Yasas› ç›kar›ld›.
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Hasan Âli Yücel, 5 A¤ustos 1946’da Milli E¤itim Bakanl›¤› görevinden istifa eder.
Yücel’in istifa gerekçelerinin ayr›nt›s›n› elbette bilmiyoruz; ancak II. Dünya Savafl›
sonras›nda oluflan yeni dünya dengelerine uyumlu bir düzen aray›fl›nda olan Türkiye
Cumhuriyeti ve CHP’nin, ‹nönü’nün öncülü¤ünde verdi¤i karar› benimsemedi¤ini
söyleyebiliriz.21 En basitinden çok partili hayata geçifli, henüz koflullar›n tam oluflmad›¤› gerekçesiyle reddeden Yücel’in bu temel karar sonras›nda gerçeklefltirilecek siyasetlerden, projelerden memnun olmas› da beklenmemelidir. Nitekim o süreçte, Hasan Âli hayata geçirdi¤i projeler ve görevlendirdi¤i isimler vesilesiyle sürekli y›prat›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Köy Enstitüleri ya da AÜ DTCF bünyesindeki sosyoloji kürsüsü hocalar› örne¤inde oldu¤u gibi… Nitekim yaflanan bu s›k›nt›lar sonucunda 5 A¤ustos
1946’da Milli E¤itim Bakanl›¤› görevinden istifa eder. Bir müddet Ulus gazetesinde yaz›lar yay›nlar. Fakat bir süre sonra CHP ile iliflkilerini de sona erdirir. Partisinden istifa eder. Böylelikle aktif politikadan uzaklafl›r.
Siyasî hayat›n› bu flekilde sonland›ran Hasan Âli Yücel, 1950-1960 aras›nda Cumhuriyet gazetesinde ‘Köflemden’ bafll›kl› köflesinde yaz›lar›n› yay›nlar.22 K›br›s’a ve ‹ngiltere’ye yapm›fl oldu¤u seyahatlerine dair izlenimlerini K›br›s Mektuplar› (Ankara:
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1957) ve ‹ngiltere Mektuplar› (Ankara: Türkiye ‹fl
Bankas› Kültür Yay›nlar›, 1958) ad›yla yay›nlar. 1956’dan itibaren Türkiye ‹fl Bankas›’n›n yay›n ifllerini yönetir.23 Bu görevi esnas›nda, bakanl›¤› döneminde gerçeklefltirilen klasiklerin tercüme edilmesi faaliyetlerini sürdürür. 1960’ta bu görevden ayr›l›r.
27 May›s 1960 askeri ihtilali sonras›nda, umutlu bir bekleyifl içerisindedir. Ancak
bekledi¤i görevlere getirilmese de, Eylül ve Ekim 1960’da, Milli E¤itim Plan›’n›n haz›r21 Yücel’in ‹nönü’nün vermifl oldu¤u çok partili hayata geçifl karar›n› benimsemedi¤i, itiraz
etti¤i ve hatta bu karar›ndan vaz geçmesi için ‹nönü’yle tart›flt›¤› belirtilmektedir.
22 Bu 10 y›ll›k zaman zarf›nda maarif, kültür ve sanat hayat›m›za iliflkin kaleme ald›¤›
yaz›lar›n derlenmifl hali için bkz. Hasan Âli Yücel, Hürriyet Gene Hürriyet, 2 cilt, Ankara:
Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, [Türk Tarih Kurumu Bas›mevi], c. I, 1960 ve c. II, 1966.
23 Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›’n›n ilk eserlerinden birisi (No. 2), Hasan Âli Yücel’in ‹yi
Vatandafl, ‹yi ‹nsan (Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, [Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi], 1956) bafll›kl› eseridir. Yücel, eserini yazmaktaki hedeflerini, belki de yeni
dönemde üstlendi¤i misyonu kaleme ald›¤› “Girifl” yaz›s›nda belirtiyor:
“Bize gelince;
Memleketimizde 1945 den sonra tek parti usulünü b›rak›p Demokrasi ve Hürriyet rejiminin yürüdü¤ü devir bafllay›nca mânevî k›ymetler ve dinî hisler rahatça geliflme imkân›
buldu. 1923 den beri biribiri arkas›ndan yap›lm›fl ‹nkilâplar›n muhafazas› için al›nm›fl s›k›
tedbirler, bu hürriyet nizam› içerisinde yeni bir serbestlik kazan›nca yurdun her taraf›nda
halk ve ayd›nlar, mânevî konular üstünde dikkat toplamaya koyuldular. ‹lâhiyat Fakültesi
bu ihtiyaçla kuruldu; ‹mam ve Hatip Okullar› bu ihtiyaçla aç›ld›. Fakat eski zihniyette ve
cahil bir tak›m politika düflkünleri bu samimî duygudan, bu içten do¤ma mâneviyat ihtiyac›ndan, iyi olmayan maksatlarla istifadeye kalkt›lar. Vatandafl› yanl›fl istikamete götürecek, bilhassa Müslümanl›¤›n emretti¤i ilerleme ve medenîleflme yürüyüflünden milletimizi yeniden al›koyacak bu geri ruhtaki hareketi, kanunlarla önleme zarureti görüldü
ve önlendi. Fakat yaln›z ceza tedbirleri ve kanun müeyyideleri, halk efkâr›n› uyand›rma¤a
kifayet etmez. Türk ayd›nlar›n›n bu konuda çal›flmalar›, zihin yormalar› ve düflündüklerini cesaret ve samimîyetle söyleyip yaymalar› lâz›md›r.” (s. 7).
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l›klar›n› sürdüren komisyonun toplant›lar›na kat›l›r. Kas›m 1960’da UNESCO’nun 10.
Genel Kurul Toplant›s›’na kat›l›r.24
Hasan Âli Yücel, 26 fiubat 1961 sabah› ‹stanbul’da, misafir olarak kald›¤› Prof. Dr.
Tevfik Sa¤lam’›n evinde geçirdi¤i enfarktüs sonras›nda vefat eder. Cenazesi Ankara’ya
getirilir ve 2 Mart’ta Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verilir.
Sonuç
Hasan Âli Yücel, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek parti döneminin son Maarif vekili/Milli E¤itim bakan›d›r. Bakanl›¤› döneminde klasik eserlerin tercümesinden Köy
Enstitülerine, konservatuar›n aç›lmas›ndan ülkedeki neflir faaliyetlerinin düzenlenmesine, ilkokullardan üniversitelere var›ncaya dek e¤itim sistemimizin birçok farkl›
boyutuna ve safhas›na iliflkin kal›c› etkiler b›rakm›fl pek çok icraata imza atm›flt›r.
Hasan Âli’nin bütün bu icraatlar›n› yaln›zca kendisine atfetmek san›r›m yanl›fl
olur. O, kendisinden önce genç Cumhuriyet’in on y›l› aflk›n bir zamand›r peyderpey
tart›flt›¤› ve parça parça hayata geçirme gayretinde oldu¤u uygulamalar› bütüncül ve
sistematik bir siyaset içerisinde birlefltirebilme ve hayata geçirebilme baflar›s›n› göstermifltir. Kemalist Cumhuriyet’in ilkelerine ba¤l›l›¤›n› her f›rsatta dillendiren Yücel,
Mustafa Kemal’in vefat›ndan sonra Cumhurbaflkan› olan ‹smet ‹nönü’nün eflsiz deste¤iyle, e¤itim, kültür ve sanat alan›nda kendisinden önce bafllat›lan projeleri nihaî sonuçlar›na ulaflt›rabilmifltir. Millî fief ‹nönü’nün siyasî deste¤i olmaks›z›n bu devasa boyuttaki hamleleri gerçeklefltirmesi ne ölçüde mümkün olabilirdi ki? Nitekim II.
Dünya Savafl› sonras›nda, dünyan›n de¤iflen koflullar›na ayak uydurma çabas› içine
giren ‹smet ‹nönü liderli¤indeki Türkiye Cumhuriyeti’nde, savafl öncesi dönemde hayata geçirilen projelerden birer birer vazgeçilme yolu tutulmufltur. Bu noktada engel
oluflturan kesimler ve bu arada da Hasan Âli Yücel, çeflitli süreçlerle y›prat›larak istifa
etmek zorunda b›rak›lm›flt›r.
Hasan Âli Yücel’in bakanl›¤› dönemindeki icraatlar›n›, kendisinden önceki e¤itim
bakanlar›n›n icraatlar›ndan ay›ran en önemli yan, san›r›m, onun icraatlar›n›n belli bir
kültür politikas› ba¤lam›nda gerçeklefltirilmifl olmas›d›r. Dönemin e¤itim, kültür ve
sanat alan›ndaki icraatlar›na yol gösteren, anlam kazand›ran çerçeveyi ise Türk hümanizmi olarak niteleyece¤imiz düflünme biçimi temin etmifltir. Cumhuriyet ile birlikte, Türkiye’de Bat›l›laflma siyasetinin anlam› ve çerçevesi de de¤iflmifltir. Ancak bu
yeni Bat›l›laflma anlay›fl›n›n sistemli bir ifadesi, ancâk Yücel’in bakanl›¤› döneminde
vücut bulmufltur. Osmanl›’dan tevarüs edilen ahlak-teknoloji, din-bilim gerilimi Türk
hümanizmas› tart›flmalar› ba¤lam›nda teknoloji/bilim/Bat› lehine afl›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Her fleyin yegâne k›stas› ve hedefi Bat› olarak kabul görmüfl, Bat›l› eserler örne¤inde eserler vermek geliflmiflli¤imizin, baflka bir deyiflle, “ça¤dafl uygarl›¤a” giriflimizin nihaî ölçütü olarak kabul edilmifltir. Buna ba¤l› olarak da, Ortaça¤ sonras›nda Av24 UNESCO’nun 10. Genel Kongresi’ne kat›lmak üzere davet edilen Yücel’in toplant›n›n önemine ve toplant›da ele al›nacak meselelere iliflkin de¤erlendirmeleri için bkz. Hasan Âli
Yücel, “UNESCO’nun 10uncu Genel Konferans›na Giderken”, Hürriyet Gene Hürriyet, c. II,
Ankara: Türkiye ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›, [Türk Tarih Kurumu Bas›mevi], 1966, c. II, s.
69-74.
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rupal›lar›n yapm›fl olduklar› gibi, klasiklere baflvurmak yegâne yol olarak görülmüfltür. Yücel’in bakanl›¤› dönemindeki e¤itim, kültür ve sanat alan›ndaki faaliyetlere bu
aç›dan bak›lacak olursa, her bir icraat›n›n birbiriyle ve nihaî noktada da bu üst siyasetle do¤rudan alâkal› oldu¤u görülecektir.

