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Aydnlanma Devrimcisi Hasan Âli Yücel
Hasan Âli Yücel gerek Köy Enstitüleri projesinde, gerekse
kültür alannda yaptklar ve başardklaryla Atatürk
aydnlanmasnn en önemli uygulayclarndan birisi olarak
tarihe geçmiştir. Bu nedenle, Hasan Âli Yücel’in Milli Eğitim
Bakanlğ sadece Köy Enstitüleri düşüncesini planlayan,
uygulayan bir bakanlk değildi. Onun kadar önemli diğer
kültürel alanlarda da etkinliğini göstermiştir.

Alev COŞKUN

H

asan Âli Yücel
ölümünün 48. ylnda, geçen hafta
toplantlar yaplarak anld. Bütün
yurtta örgütlenen
ve şube says 17’yi bulan Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, bu
toplantlarda etkin rol oynuyor.
Denizli ve Kartal şubelerinin yaptğ etkinliklere katldm. Denizli
Şubesi Pamukkale Üniversitesi ile,
Kartal Şubesi de Maltepe Üniversitesi ile birlikte bu etkinlikleri düzenlediler. Özellikle üniversite gençliğinin bu etkinliklere katlmas
önemli ve sevindiricidir.
Aydnlanma devrimcisi olarak
Hasan Âli Yücel’in üzerinde durmak
istiyorum.
Yücel ve Tonguç, Köy Enstitüleri
gibi dünyada bir eşi olmayan çok
önemli bir yaygn eğitim sisteminin
yaratcs ve uygulaycsdrlar. Köy
çocuklarn eğiterek “üretim yapan
okul”, “halka giden öğretmen” örneğini yaratmşlard.
Köy Enstitüleri’nin temel felsefesi,
köy çocuklarnn gerçek yaşam ve
çalşma koşullarnn çerçevesinde
yetiştirilmesi ve kendilerine aydnlanma düşüncesi ve akln önderliği
ilkesinin temel kural olarak öğretilmesidir. Oradan yetişen öğretmenler, Tonguç’un “Canlandırı-
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lacak Köy” adl kitabnda belirttiği gibi, yepyeni bir toplumun yaratlmasna kendilerini adyorlard.
Köy Enstitüleri’nde çok yönlü
eğitim veriliyor, müzik, resim, el becerileri, sanat vb. gibi insan kişiliğinin tüm yönlerinin geliştirilmesi
için çaba gösteriliyordu.
Köy Enstitüleri sisteminin özü
insandr, her kişinin yöneleceği bir
alan vardr, bu yetenek de bulunup
çkarlyordu.
Köyden gelen öğrenci, önce yaşam alanlar üzerinde fiilen çalşyor,
yaşadklar ve okuduklar bu alanlar çağdaş bir yaşam ortamna dönüştürüyor, sonra eğitim sistemi
içinde kültürün her alan ile ilgileniyordu.
Köy Enstitüleri sisteminin temel
felsefesi akla dayanyordu. Bilimin
önderliğine ve yol göstericiliğine
inanlyordu, dogmalardan arnmş
laik ve çağdaş bir eğitim sistemi uygulanyordu.
Köy Enstitüleri sisteminde üretkenlik esastr, öğrenciler kendi ders
yapacaklar binalarn kendileri yapar, geniş tarla ve bahçelerde bölgeye uygun ürünler yetiştirirler,
üretim tekniklerini öğrenirler, bunlar için gerekli üretim araçlarn da
üretirlerdi. Köye dönen her öğretmen, tarm tekniklerinden anlar,
arclk yapar, inşaat işlerini kota-

rrd. Bu öğretmen köyde öncü-örnek bir lider konumuna gelirdi.
Köy Enstitüleri’nde özyönetim
esast. Öğrenciler derste, işlerde, yaşamn her alannda toplumsal görev
alrlar, ekip çalşmas yaparlar, demokratik seçimlerle kendi başkanlarn seçerler ve yönetime katlrlard. Bu sistem içinde yetişen öğretmenler bir örnek lider olarak
halkn arasna giriyor ve yeni bir toplumun, yeni bir ulusun yaratlmasnda görev alyordu.

Aydınlanma Bakanlığı
Aslnda bu sistem tam ve özgün
bir aydnlanma hareketiydi. Köy
Enstitüleri sistemi krsal alana aydnlanmay götürüyordu. Krsal alann bağnaz dogmalardan kopmasn sağlayacakt.
Hasan Âli Yücel, Atatürk’ün aydnlanma hareketini ve devrimlerini yürekten benimsemiş bir aydnlanmacyd. Doğu ve Bat kültürlerini özümsemiş bir aydnd.
Yücel’i sadece bir Milli Eğitim
Bakan olarak değerlendirmek yanlş olur. O, aslnda gerçek bir kültür
adamyd. Onun 7 yl, 7ay, 7 gün süren Milli Eğitim Bakanlğ, aslnda
Türk Aydınlanma Bakanlığı olarak
değerlendirilmelidir.
Yücel bakanlğ srasnda eğitim
konularna olduğu kadar kültür konularna da eğilmiştir. Bu alanda çok
büyük başarlar kaydetmiştir.
İşte başardğ kültür hareketleri:
- 496 adet dünya klasiğinin tercümesi yaplarak Türkçeye kazandrlmştr.
- Devlet resim ve heykel sergileri açlmş, Ankara Devlet Konservatuvar kurulmuştur.
- Türk dilinde ilk kez Türk yazarlar tarafndan hazrlanan ansiklopediler yaymlanmştr.
- Türk dilinin yabanc
unsurlardan arndrlmas ve sadeleştirilmesi sağlanmştr.
- Mesleki ve teknik
eğitimin geliştirilmesi
sağlanmştr.
- Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü yeniden düzenlenmiştir.
- İlk özerk üniversite
reformu gerçekleştirilmiştir.
- Birinci Eğitim Şûras ve Türk Yayn Sergisi
ve Kongresi toplanmştr.
Hasan Âli Yücel, Atatürk’ün gerçekleştirdiği
Aydnlanma devrimlerinin tamamlamas yolunda çalşt. Yücel, Atatürk’ün ölümünden sonra onun yapmak istediklerini en iyi bir biçimde
sürdürüyordu.
Çünkü o, Mustafa Kemal’i en iyi anlayan, en
iyi özümseyen bir aydnlanma devrimcisiydi.
Bir kez daha “Aydınlanma nedir” sorusunu
soralm: Sanayi devrimi,
Rönesans ve Reformun
doğal bir sonucu olan
aydnlanma, sanatta, bilimde ve yazmn her alannda etkin olmuştur. Karanlk ortaçağn yklşn sağlamştr.
Aydnlanma, insan ve
insan akln yüceltir.
Eleştirel akl her türlü
dogmann, özellikle kutsal ve dinsel dogmalarn
önüne koyar. Akl ve bilimi her türlü sorunun
çözümünde otorite kabul eder, insann özgürleşmesini laik eğitimde
gören bir akmdr.
İşte Hasan Âli Yücel
gerek Köy Enstitüleri projesinde, gerekse kültür
alannda yaptklar ve
başardklaryla Atatürk
aydnlanmasnn en önemli uygulayclarndan birisi
olarak tarihe geçmiştir.
Bu nedenle Hasan Âli
Yücel’in Milli Eğitim Bakanlğ sadece Köy Enstitüleri düşüncesini planlayan, uygulayan bir bakanlk değildi. Onun kadar önemli diğer kültürel
alanlarda da etkinliğini
göstermiştir.
O sadece Milli Eğitim
Bakan değildi. O, Atatürk’ün Aydnlanma
Devrimi’ni halk kitlelerine taşyan, o devrimleri kültürel alanda genişleten gerçek Atatürk devrimcisiydi.

