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4753 Sayılı Çiftçiyi Toprakland1rma
Kanunu . Acısmdan Köy Enstitüleri
Çetin YETKİN (~')

Cumhuriyet yönetiminin, İsmet İnönü'nün «batakcı çiftlik ağa
sı» ( olarak nitelendirdiği büyyk toprak sahiplerinin toplumsal ve
siyasal etkinlerini· kırmak, bunu giderek yok etmek istediği; bu amacı gerçekleştirmek için de uygun anı kolladığı tarihsel bir veridir. ·
Örneğin, İsmail Hüsrev (Tökin}, «Türkiye Köy İktisadiyatı» adlı incelen~esinde bu gerçeği çok açık bir 'biçimde belirtir:
1)

«.. ,.fertleri fertlere cebren tabi kılan ..... Bu içtimai nizamın tasfiyesi de ancak derebeyi topraklarının köylüye bila bedel tevzii ve , derebeyletinin mevcudiyetinin de ta2
mamen imha edilmesi şeklinde olabilir.» ( )
Ömer Lütfi Barkan da, aynı gerçeği :
«Yeni Türk Devletinin eski feodal ve başı . boş liberalizm
devirlerinin ananelerini devam ettiren ve köylüyü fakr-ü
zururet içinde bırakan geri toprak münasebetlerini, onlara vücut yeren geri siyasi teşkilatla birlikte ortadan kal- ·
dırarak köylünün paryalaşmqsının önüne geçmek ve memlekette yeni ve büyük içtimai ve siyasi tehlikelerin meydana gelmesini mucip olocak şekilde, yeni toprak malikanelerinin teşekkülüne mani olacak tedbirleri almak lazımdır ..... her türlü kalkınmayı imkansız kılacak geri toprak münasebetleri nizamlarının ortadan kaldırılması · icabeden> (3 )
*) Doçent Doktor - Kamu Yönet imi Bölümü.
1) T.B.M.M., Zabıt Ceridesi, C. XXVlll, Devre 6, s. 4.

2) 'İstanbul, 19,34, s. 185.
3) ÖMEıR LUTFI ıBARKAıN: «Balkan :Memleketlerinin Zirai Reform Tecrübeleri», i. O.· İktisat Fakültesi Mecmuası, C. iV, Temmuz 1944, sayı 4, s. 458.
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sözleri yle dile getirirk en yine o dönem 'ıerin yetkele rinden
olan Vas.:.
fi Raşid Seviğ de aynı konuda_:
«... toprak politikasının asıl hedefi iktisad i ve zirai ilerlemeye mani olan bütün iktisad i ve örfi engelleri ortada n

kaldırmaktır.»

demek teydi (4 )

5
( ).

Başkalarınca da belirtil en bu gerçek , 11 Hazira
n 1945'de T.B.M .
M.nce benimsenen 4753 sayılı Çiftçiy i Topraklandırma Kanun
unun
gerekç esinde de yinelenmişti:

.

.

.

(
«arazi mülkiy et ·rejimin in ve onun doğurduğu
mülkiy et istirüktü rünün bir memle ketin iç pol. itikası ile de ilgisi vardir. Elverişsiz bir arazi mülkiy eti bünyesi ..... kişiler ile devlet arasında anlaşmazlıklara çığır açabili r. Büyük arazi
mülkiy etine dayan an mahal li nüfuzların devlet otorite sinin zayıflamasını intaç ettiği çok görülmüştür) (6).

Şu durum a göre; 1945'de başlatılmak istenen toprak reform
u
her yerde olduğu gibi, ülkemi zde de hem ekono mik ve
hem de siyasal yönü bulunuyordu. Ne var ki, Cumhu riyet
yöneti mi
açısından, daha işin . başından beri, siyasa l yönün
önceli k taşımış
· olduğu görülm ektedi r. Öylesine ki; toprak mülkiy eti
düzen·i ile ilgili
ilk önemli girişim olan 12 Kasım 1935 günlü ve bir «proje>
)' aşama
sından öteye geçemeyen «İskan-Toprak Kanunu Tasarıs
ı», konu
doğal olarak Tarım Bakanlığını ilgilend irmesi ne karşın,
İç İşleri Bakanlığınca oluşturulmuştu. Üstelik, bir yasa tasarısı
biçimin de anlatımını bulan bu girişim, yasa tasarılarının
tüm T.B.M.M. üyeleri. nin bil-gisine sunulması gereki rken, gizli tutulmuş ve yalnız
belirli ve
«güvenilir» kimi kişilerin görüşlerinin alınması ile yetinilmişti.
Kaldı
ki, bLJ· .proje, tarın:ısal üre~imin arttırılmasını amaçla yan
bir toprak
mülkiy eti düzenlemesi olmak tan çok, «idare aniirle ri»ne büyük
yetkiler tanıyan ve «ŞiddeUi bazı hüküm ler» tc;ışıyan bir özelli~
teydi. Sigirişiminin,

1

4) VASFİ RAŞİD SEVİG: (Toprak Hukuku Dersleri ), Ankar.a,
1953, s. 29'1 . ·
5) Seviğ'e göre, toprak sorunun u .ele alırken dikkat
edilmes i gereken bir
konu da, Tanzima ttan bu yana çatışma içinde olan güçlerin
gerçekt e «sçınayici
olan garp zihniyet i ile çiftçi olan şark ~i-hniyeti» olduğudu
r. (Aynı yerde, s. 294).
6) T.B.M.M , Tutanak Dergisi, C. XXVll, Dönem 1, s.
9·7.
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mden cdyasal ve ekono mik sonuçları çekinc eli görüle rek bu girişi
8
).
(
)
7
('
verildi
ığına
Bakanl
yıldı ve sorunun çözümü Tarım

il
Bu arada; Atatür k, T.B.M.M.nin 5. dönem 2 . . toplantı
ken- 1936'da verdiği söylevde:
temeli ve
derken ve ertesi

yıl

imarı

1

bu

Kasım

esastadır.»

1937'de 3.

yılını .

acar-

(9)
toplantı yılını

acarke n de:

I

«Milli ekonomimizin temeli ziraatt ir. Bunun içindir ki ziratte kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere· kadar yayılacak programlı ve pra~ik çalışmalar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. Fakat bu ha.yati işi · isabetle amacına ulaştırabilmek için, ilk önce, ciddi etüdlere dayalı bir ziraat siyaseti .tespit etmek ve onun için de
her köylünün ve , bütün vatandaşların kolayca kavray abirejimi kurleceği ve severek tatbik edebileceği bir ziraat
mak
yargısını

lazımdır»

belirtir ken, hiç

(10 ).
kuşkusuz, yapılması

formu çalışmalarına değinmiş 'oluyordu.

·

tasarla nan toprak re.

~~~;;-~'91

M.
Bu nedenle; CiHçiyi Topraklandırma Kanunu Tasarısı, T.B.M.
Ha~
şid
a
R'
Şevket
'Bakanı
Tarım
lürken
· nde 14 Mayıs 1945'de görüşü
Osmanlı dö,neminden
tipoğlu; bu yasanın, Cumhu riyet yöneti minin
na yakalan bir sorunu çözeceğini, Türkiy e'nin yeni «Siyasal»' yaşamı
ve Türkiye 'de
7) ÖMER LÜTFİ BARKAN: ('Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
1946, s. 11.
İstanbul,
.
Reform)
i
Beklediğ
Araziye Temellü k ve Tasarru f İşlerinin
ortalığı
<«İhtimal
ilginçtir:
dan
· 8) Barkan'ın şu açıklaması konumu z bakımın
halılıkla
soğukkan
bir
büyük
en
ıolan
n
·mümkü
telaşa yermiş olmama k, kanunu
ş olan toprak kanunu projel€r i
ı
·
nm
hazırla
kadar
şimdiye
için,
ak
zırlamış bulunm
e sunulma safhasına
adeta gizli tutulmuş ve projeler de ·esase.n Millet Meclisin
Hüküme t ve Meclis
ancqk
olarak
işi
devlet
ve
girmedi klerinde n siyasi bir mesele
, · bugün dahi
sebeple
Bu
işlerdir.
edilebilm
şa
münaka
içinde
muıhiti
azalarının dar
çok güçyapmak
ini
tarihçes
bu projeler i bulup tetkik etmek, cinlarıiı hakiki bir
onlarederek
istifade
ardan
dostlukl
hususi
tür ... Biz son zamanla rda ve ancak
yerde, s. 11,
{aynı
)
...
olduk
k
muvaffa
almaya
notlar
ve
görmeğe
dan bir kaçını
not 8).
C. 1, {T.8.M.M.nde
9) KEMAL ATATÜRK: {Atatürk 'ün Söylev ve Demeçleri).
1945, s. 374.
stanbul,.
ı,
ve C.H.P. Kurultaylarında «1919-.1938»); Maarif Matbaas
10) Aynı yerde, s. 379.
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kışan bir düzen oluşturacağını ve ülkenin «siyasal geleceğ
ini» güven altına alacağını söyleyecek (11) ve İstanbul milletve kili A. Rana
Tarhan da, (Kamutay bygün günlük olayların üstünde Türkiye Cumhuriyet in·i kurucu inkilap havası içindedir) diyecek tir (12). Kısacas
ı,
bu yasa özünde büyük toprak sahiple rinin gücünü kırmayı amaçla
maktaydı (13 ).
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Burada sorulması gereken soru, toprak reformu üzerinde daha önce de çalışmalar yapılmış olmasına karşın, Tarım Bakanlığı
nın niçin 1935'çJen 1945'e değin, başka bir deyişle
de tam on yıl sürey!e, bu Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tasarısı üzerind~ çalışmı
ş
olduğudur. Bu sorunu n usa ilk gelen yanıtı, hiç
kuşkusuz, 1939'da
başl~yan il. Dünya Savaşının toprak . reformu girişimi
ninin _askıya
alınmasını gerektirmiş bulunduğu olacaktır. Ne var
ki; (a) 1939-1945
arasında da bu amaçla çok önemli çabala r verilmis olması
(ki bu
.'
'
çabaları bu yazımızda sözkonusu edeceğiz), (b)
öte yandan; 1935'
den 1939'a değin de -gerçe kte Cumhuriyetin ilk yıllarından başı.
a
yarak 1939'a değin- aynı amaçla yapılan ön çalışmaların bu denli
uzun bir sü,reyi içermesi; il. Dünya Savaşı yıllarının bu alandaki olumsuz etkilerin in hiç de öyle sanıldığı ölçüde önemli olmadığını kanıtlar. · ·
1

Asıl - önemlisi; toprak reformu uygulam aya konulduğunda,
daha önceden gerekli olan önlemle r alınmayacak olursa, oluşacak
siyasal tepkiler bir yana, tarımsal üretim düzeyinin düşeceğinin
ve
hatta tarım alanında bir kargaşanın ortaya çıkacağıı:ıın bilincin e varılmış olmasının bu reform girişimini ertelemiş bulund
uğu gerçeği
dir. Gerçekten de; içeriğini şimdi özetlemeğe çalışacağımız ve Baş
bakanlıkça 1944'de yayınlanan
«Toprak ıslahatı» başlıklı kitabın
· «önsöz»ünde şöyle deniliyo rdu:
·

«Cumhuriyet hüküme ti; icrası kanuni, teknik ve idari bakımlardan türlü tedbirle re ihtiyaç göstere n ve
tepkiler i
11) T.B.M.M., Tutanak Dergisi, C. XVll, • Dönem 7, Bileşim 54,
Oturum 1, s.
60-61.
12) Aynı yerde, s. 63.
13) Taner Timur'a göre: «... toprak reformu kanunu(n un)
... asıl anlamı yarı
feodal .n itelikteki toprak ağalarının sınıf çıkarlarına karşı olan hükümle
rinde aranmolıdın>. ·(«Türk Devrimi ve Sonrası: 1919·-1945)>; , Doğan Yayınları, Ankara,
19·71,
s. 265).
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bu ka-:
yurdumuzun iktisa di hayatında görül ebilec ek olan
harpt en
dar mühim bir ıslahata girişmezden evvel, büyük
n gegözde
ığını
yapıld
neler
sonra diğer memleketlerde
sinde
e
sen·
1937
atla,
çirmeği faydalı bulmuş ve bu maks
Milsıyla
Millet ler Cemiyetindeki deleg asyon umuz vasıta
lama
hazır
letlerarası. İş Bürosu Teşkilatından, bir tetkik
k lsTop~a
unun
Büros
İş
sı
lerara
sını rica etmiştir. Millet
ntarafı
Gorni
o
Olind
ö
Mösy
lahat i Dairesini idare eden
k
Topra
......
ır
anmışt
dan ..... sırf bizim için bir rapor hazırl
se-·
müna
arzı
Kanunu layihasının Büyük Millet Mecli sine
esinin
betiyle rapor daki fikirle rin herkes tarafından bilinm
4
faydalı olacağını düşündük.» (1 )
iV

nebilir:
Bu raporun bizi ilgilendrren yönleri . şöylece özetle
olan şey; köy1 - Bir topra k reform unda gerçe kten önemli
düzenlenmesidir. Bu
lüye toprağı dağıttıktan sonra tarımsal üretim in
kapita l sağlanma
amaç la da ilk aşamada köylüye araç- gereç ve
lıdır.

ler, teknik ko2 - Toprağın ye~i işletipileri olaca k olon köylü
her iki acıdan da
nular da ve işletmecilikte bilgisizdirler. Bu nedenle,
onları eğitmek gerek ir.
rdeki uygu-·
3 - Köylü ler; topra k reformu yapılan öteki ülkele
nan araç- gerediği gibi, özelli kle kendi lerine sağla
lamaların

göster

ması
ve onarımı, ürünün saklanması ve hayvanların barın
cin
ktakalma
siz
yeter
için gerekli yapıların · yapılması -v.b. konul arda
bakımı

dırlar.

topra k veri4 - Yine uygul amala r göstermiştir ki; kendisine
için üretim de bulep köylü, pa?:ar için değil, fakat kendi tüket imi
buna'lımı, topmik
ekono
.
dünya
lunma k eğilimindedir. Bu nedenle de,
olmuştur. ·
likte
etkin
bir
rak reformu yapılan yerler de dcrha yıkıcı
isteyen ülke5 - Bu · gibi sakıncaları ve eksik likleri gider mek
bitire n tekrı
okulla
bu
k
ler; belirli merkezlerde tarım okulları açara
işlerdir.
denem
eyi
nik elemanları köylere gönd erip sorunları çö'zm
Bu yöntem

şu

nedenlerle

başarılı olamamıştır:

14) OLINıDO GÖRNI: (Topra k
1944, (önsöz), s. 3~4.

ıslahatı); T.C. Başvekalet Neşriyatı,

An'kara,
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(a) Bu

okulları

bitire n kent köken li tekni k elema nlar köyle rde

yerleşip çalışmamışlardır.

. . (b) Köyden gelen öğrenciler ise okulu bitird
iklerin de yeniden
· köyle rine dönm eyere k aiıştıkları kent yaşamı
içinde bulab ildikle ri
bürok ratik işlere yönelmişlerdir.

le) Kalc;lı ki, bu okulla rdaki eğitim bir tarım okulu çerçe
vesin de_ olduğundan köylü nün yukarıda belirt ilen gerek
sinme lerini karşı
lamak tan da uzaktır. Örneğin; bu okulları bitire
nler basit iş makinalılarının onarımı, barınaklar yapıl
ması, ürünü n saklanıp ve gereğinde · de işlenerek pazarlanması gibi
konul arda yararlı olamamışlardır.
(d) En önem lisi de, bu elema nlar köylü ile gerek
li dialog u ku,
ve ona öncü lük edememişlerdir.

ramamışlar

(6) Bu neden lerle; bir topra k reform u uygulaması
na başlama
dan önce, eğitilmeğe elverişli köy çocuklarının
kendi köy ortam larında, klıramsal bilgile r yerine, yukarıda
pelirt ilen işleri yapab ilecek ve kafasını kullandığı ölçüd e ellerin i de kullan
abilec ek bir biçimde eğitilmeleri; onlar a köylü ye verile cek araçgereç .ve · kapitaı'i
kullanıp yönle ndire bilece k bir kişilik
kazandırılması gerek mekte dir.

.

İşte, rapor a göre, topra k reform u yapıldığın
da araç- gereç ve
kapit ali ile birlikt e böyle bir kadro devre ye girec
ek olursa refor~
sarsıntısız olara k gerçekleştirilebilir · ve başarıya
ulaştırılabilir (15 ).

v
Daha önce de tarımsal üretim açısından köylü nün
nasıl eğitilme
si ve· eğitic
ilerin nasıl yetist
irilme
si
gerekt
'
iği
konus
un·da
çesitl
,
i' görüs,
'
ve öneri lerin ortay a . konulduğu bilinm ekted ir. Gerçe
kten de; 1924'de
Türki ye'ye gelen eğitimci John Dewe y'in verdiğ
i rapor da; öncel ikle
Türk yaşamının temel i olan çiftçil ik gerek lerine
uygun öğretmen yetiştirilmesi için öğretmen okulları açılma
sı, Türki ye için en önem li konunun ~öy eğitimi olduğu, Türk ekono misin in
kalkındırılmasının tarımsal üretim in geliştirilmesiyle ilgili
bulunduğu ve bu neden le de
ders konularının köy yaşamı ve üretim artışı açısı
ndan düzen lenme si
gerektiği öngörülmüştü. 1925'de de Al'ma
n Sanayi ve Ticar et Baka nlığının eğitim danışmanı Prof. Kühn~ de,
Tür.k iye'de ki · incele meler ine
15) s. 70. 79, 83, 86-88, 97.
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yer
ramlarında prat ik ·bilg ileri n
daya nan rapo rund a ilk öğretim prog
seçi lmes i
na yete nekl i köy çocuklarının
alması, köy öğretmen okulları
bu doğ
kte
erçe
Sunu da belir telim ki, ,g
gereği üzer inde durm ustu .
anmış
başl
Gum huri yet'd en önce
rultu da<görüşlerin öne 'sürüİmesine
16
bulu nulu yord u ( }.
çalışmalarının hem en önce
Burada, köV ens titül erin in kuru lma
iki , görüşü özet leme k istiy oruz :
sind eki yıllarda orta ya atılmış olan
nlanan «Bir Köy cülü k Projesi»
Nus ret Kemal (Köymeiı} 1933'de yayı
lmabir «Köy Rehbe11leri Mektebi» kuru
başlığını taşıyan öne risin de;
nda
yanı
iler
ilgile ndir ece k kura msa l bilg
sını ve bu okul da köyl üyü
ina
·mak
mar ang ozlu k, dem ircili k,
«ameli bilgiler» olar ak da duvarcılık,
r(v.b.} öğretilmesini öngörmüş , bulu nuyo
onarımı, tezgah yapımının
lması gere ken öneri Halil Fikdu · (17 }. Fak at bu kon"uda üzerinde duru
t 1935 gün ünd en başlayarak Kuret Kanat'ınkidir. H. F. Kanat, 24 Mar
Mua lliml eri Nasıl Yetiştirilmeli?»
run gaze tesin de yazdığı «Yarının
köki öne sürmüştü : Türk Dev rimi ni
başlıklı yazı dizis inde şu görüşler
lülerd e değil, köyl erde atılmalıdır. Köy
leştirmek gere kir; bu kök, kent
t
öğre
Köy
dir.
leri
tmen
köy · öğre
yü etkil eyeb ilece k en önemli güç ise,
ircidem
k,
ozlu
ang
tarım, mar
menleri, _bu amacı sağlçıyabilmek için;
a eğitilmeli; köylüy~ önc ülük
lard
konu
gibi
lik, tene keci lik ve duvarcılık
a, bugünün köy okullarını bitir enede cek biçim de yetiştirilmelidir. Oys
r, tüm istek leri kent lerd e öğret
ler, köy yaşamını 'sev mem ekte dirle
an köy öğretmenleri, tanıdıkları
men lik yapa bilm ektir . Köylere · atan
e atanmal .arını istey ip durm akyetk ili kişilere mek tupl ar yazıp bir kent
kökleşt_iril
erle Türk devr imin in köyl erde
tadırlar. Köy den kaça n kişil
köy öğrenmen okulları; köyl ermesi ise düşünülemez. Bu nedenlerle
ve büy ük ve küçü k baş hayv ande yapılmalı, tarıma elverişli toprağı
eli üzerine olmalı, ilk aşamada da deları bülunmalıdır. ·Eğitim iş tem
bilgi ler öğretilmelidir. Oku lun
mirc ilik, mar ang ozlu k, duvarcılık v.b.
billığı i1e de koo pera tifçi lik
bir koo pera tifi de olmalı, bunun aracı
evi,
bir
un hemen yanı baş,ında,
giler i veri lmel idir. öğretmenin, okul
: Türk iye Cum huriy e tinde Eği
'BAŞGÖZ - HOWARD E. WILSON
YAH YA 'KEMAL . KAY A: İn
-215;
1968, s. 211
tim ve Atatü rk; Dost , Yyn., Anka ra.
Anka ra, 1974, s. 184 vd,;
nma,
Kalkı
m.
ka. Eğiti
san Yetiştirme Düze nimiz - Politi
s. 13 - 80; M.
!tüler i; İmece Yyn., Anka ra, 196:2,
FAY KIRBY: Türk iye'd e Köy ·Enst
111, s. 16;
sayı
1965,
s
Mayı
Dış Etkile r»; . Yön, 14
ŞÜKıRÜ KOÇ: «Türk Eğitiminde
bul, 1946.
İstan
evi:
Kitab
i
Remz
ız;
Davam
İSMA'İL HAKKI TON GUÇ : İlk Öğretim
1

.1 6) İLHAN

s. 118 vd.

:Projesi;
KEıMAL (KÖYMEN) : Bir Köyc ülük
.
57-'69
s.
ara, 19G4),
ve Köyc ülük) adlı kitabında. (Ank
17) . NUSRET

yazarın

(Halkçılık
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bu evinin bahçesi ve ayrıca geçımıne
katkıda bulu nac ak bir tarla
sı
olmalıdır. Daha sonra, 1937'de,
H. F. Kanat, Saff et Arıkan'ın baka nlığı dön emin de, M.E.S. Talim
ve· Terb iye Kurulu üyesi olar ak bu
makale lerd eki düşüncelerini bakanlığa
bir «layiha» biçim inde sunmuş
tur. Su layihada aynı gorüşlerini yine
leyen H. F. Kanat, ayrıca, (Her
okulun..... yüzlerce dönüm arazisi,
bağı, bah çesi , ormanı, yemi
ş
ağaçları, hayvan ve ahırları
bulunmalıdır) diyo r, bu oku
llara
köyl
ü
çocuklarının en yete nekl ileri
nin seçi lmel erin i öne riyo r ve bu öğre
n.ciler in kurumun işlerini kend ileri nin
yapması gerektiğini bildi riyo
rdu
(18) (19).

vı

17 Nisan 1940 gün lü ve 3803 sayıl
ı Köy Ens titüle ri Kan unu
nun
rapo r . ve öne riler i benimsemiş oldu
ğu
her şeyden önce, «Eğitimle üret im
arasındo sıkı ilişki kurulmuş,
iç içe birli kte yürütülmüştür» (20 ). Ger
çekten de; yasanın 1. maddesinde Köy
Ens titül erin in amacının «köy öğ- ,
retmeni ve köye yara yan diğer , mes
lek erbabını yetiştirmek» olduğu
belirtilmiş; 3. mad ded e bu ens titül
ere alınacak çocukların sağ(ıklı ve
elverişli köy çocukları aras
ından seçileceği öngörülmüş;
6. maddede, «köy Ens titül erin den mezun öğre
tmenler, tayin edild ikler i
köylerin, hert ürlü öğretim ve eğitim işler
ini görü rler .. Zira at iŞl~rinin
fenni bir şekilde yapılması için , bizzat
meydana geti rece kler i örne k tarla, bağ ve bahçe, atel ye gibi tesis lerd
e köyl üler e rehb erlik eder{ler);
11. maddede « .. öğretmenlere istih
sale yarayıcı aletler, ıslah edil-

•ğe çalıştığımız
özetleme
bu
açıkça görü lür. Bu yasada,

18) Halil Fikre t Kana t; bu yazılarını,
sonra ki gelişmelere ilişkin görüşlerin
i
ve gene l olara k da düşüncelerini
(Milli yet İdeali ve Topyekun Milli
Terbi}'e) adlı
kitaıbmda toplu ca açıklamakt
adır .
19) H. F. Kanat'ın siyas al eğilimi
bir çok açılardan önem lidir. Bu
önem in
burada değerlendirilmesi konumuzu
n sınırlarını aşar. Ancak, bu konu
da yalnız
ca bir kanı vereb ilmek amacı ile yazar
ın bir kaç yargısını aktar ma.kl
a yetin iyoru z:
«... mem leket i idare eden sınıfın...
(milli) ideal e zıt ve yabancı fikirle
r taşıyan
fortle ri ve yayın ıvası 1 talarını . men
etme leri lazımdır». (s. 63-64) «Bir
mille tin ...
bir de bu gibi kans er arızalarıyla
( =azıntıklarla) uğraşması beyh ude
ener
ji kaybından başka netic e verm
ez. Bunun için yapılacak biric ik
iş, radik al hare ket
etme'k, bir oper atör gibi, yarayı bir
haml ede kökü nden sökü p atmak.tır».
(s. 68)
«18-20 yaşları arasındaki genç ler
hücu m kıtaları teşkilatına dahil
olurla
r.
Burada tam manasıyle aske ri talim
ler yapılır. Alma nya'd a S.A. işaret
ini taşıyan
atılgan, cevik , temiz, ahlaklı ve
ateşli gene ler bu teşkilaHan çıkan
>. (s. 91).
20) ŞEVKET GEDİKOGLU: '(Evreleri,
Getir dikle ri ve .Yankılarıyle Köy
Enstitüle ri) : Anka ra, 1971, s. 345.
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istihsa l v~sıta
. miş tohum , çift ve . irad hayvanları, cins fidan gibi
öğretmenin ve
.
.
«
ise,
ede
ları . . devlet çe parasız verilir>>: 12 . .madd
yetece k mikailesin in geçim ine, okul talebe sinin ders tatbikatına
günlü ve 4274
tarda arazi tahsis edilir» denilmiştir. 19 Hazira n 1942
unun 2, 4, 10, 11,
sayılı Köy Okulları ve Enstit üleri Teşkilat Kanun
ve ayrıntılı b,ir
kesin
açık,
da~a
28/1 ve 57. madd elerin de ise konu
biçimd e yeniden düzenlenmiştir.
tanım
M.E.B. Hasan Ali Yücel, bu enstit ülerde ki yaşamı şöyle
lamıştı:

öğ«Bir kısım çocuk lar atları tımar ediyor lar. Bir kısım
anlatı
ını
istilas
Mısır'ı
rencil er tarih dersin de İskitlerin
nağin
elinci
g
·
yorJar. Bir kısmı da tabiat bilgisi dersin de
bundan· korun ma
sıl bir bitki olduğunu, tarlad aki zararını,
lahaçarele rini öğreniyorlar . Bi~ kısmı kışın yiyece kleri
kısmı
bir
,
meşgul
ekle
öldürm
ı
nanın yaprağındaki kurtlar
yor. Bir kısmı o
hocalarının evlerin e çatı yapmağa uğraşı
21
gün yiyece kleri sebzeyi ayıklamaktadır» ( ).

Suut Kemal Yetkin ise, enstit ülerde

gördüğünü anlatırken:
}

rlar, toprağı, açık
«Barınaklarını, sınıflarını kendil eri yapıyo
uğraşan. çetaşla
havayı, harek eti seviyorlardı. Topra kla

sazkiç sallay arak demir e şekil veren eller, mand olinler in, 22
de biliyordu» ( ).
ların telleri üzerin de ustac a gezinm esini
deme kteydi .

Vll
u herke sçe
Köy Enstit ülerin in çeşitli açılardan eleştirilmiş olduğ
yolu ile reeğitim
bilinir. Bu eleştirilerden konum uzu ilgilen direnl eri;
zaten
bunun
n
jim sor.ununun çözülemeyeceği, alt-yapı sağlanmada
i değiştirilmeden bu kurum olanaksız olduğu, toprak mülkiy eti düzen
a bir çabad an öteye gitların açılmış olmasının bu girişimin boşun
olanlarıdır. Oysa, hecek
mesini engellediği biçimi nde özetle nebile
bizce bu enstit ülerin
, ığımız gibi,
, .men belirte lim ki açıklamaya çalıst
aracılığı ile belirli koşul kurulmasının gerçe k amacı , bu kurum lar
ir. Yoksa gerarak toprak mülkiy eti düzen ini değiştirmekt

ları sağlay

· Devrim Enstitü sü Yyn.,
21) (Milli Eğitimle İl· gili Söylev ve Demeç ler); Türk
328.
s.
1946)
.
C. il, (Ankara
22) (Büyuk Davamız); Ulus, 2 Ocak 1945.
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çek amacın yalnızca köylü nün eğitilmesi olduğ
unu söyle mek, enstitüleri n belirle yici özelli klerin e tümü yle ters düşer
. Köy Ensti tüleri
girişimi ile topra k reform u yasası için
yapılan çalışmaların bir arada yürütülmüş olması bir rastlantı değildir 1 ).

r·

Hasan Ali Yüce l'in «bir insan fabrikası» olara k
ni t elendirdiği (24 )
bu kurum larla ilgili olara k 3 Haziran 1942'de T.B.M
.M.nd e yaptığı:
. -·
.
«49-50 binlik bir öğretim ekibi azami on sene
içinde vücu'do getiri lecek tir». (25 ) .
yolun daki açıklaması ile, İsmail Hakkı Tong uç'un
verdiği şu sayılar
birlikt e değerlendirildiğinde enstitüle_rin kuruluş
amacı daha iyi anlaşılabilecektir:

«beş yıl

titüsü
yukın

içinde sayıları en az 22.000'i .bulac ak olan köy ensmezunları öğretmenlerin elinde irili ufaklı
150.000'e

hayvan, 1,5· milyo n dönü me yakın topra k, 2 milyo
n
parça ya yakın iş araçları bulunacaktır.» (26 ).

Köy Ensti tüsü yönet icileri nden Şevket. Gedikoğlu
da şu sayı 
verm ekted ir: 1940-1946 arasında 15.000 dönüm
topra k işlenmiş ,
750.000 fidan dikilmiş, 1.200 dönüm bağ oluşturulm
uştur. 1937-1946
arasında ayrıca, 150 büyü k yapı, 160 işlik,
210 öğretmen' evi, 20 uy- .
gulam a okulu, 36 amba r ve depo, 48 ahff ve
samanlık, 1·2 elekt rik
santralı, 16 su depos u, 12 tarım depos
u, 3 balıkhane, 100 - km. yol
yapılmış ve b1unlar dan başka da su borula
rı döşenmiş, kanal izasy onlar açılmıştır (27 ). Bu gelişmeyi; bu yılların il. Düny
a Savaşı döne mi. ne rastladığı ve ülken in ' o günle rde yoklu k içinde
kıvrandı~ı anım
sandığında, yalnızca «eğitim yolu
ile köy kalkınması» olara k nitelendir mek olanaksızdır. Kaldı ki, Çiftel er Köy
Ensti tüsün ü dene tlerken İsmet İnörıü'nün beş yıl içinde 200.000 kişilik
bir tarımcı kadrosunun · yetiştirilmesi gerektiğini, Akpınar Köy
Ensti tüsün ü dene tlerken bu kez de enstit ülerin sayısının altmışa
çıkarılmasının zorun lu olduğunu söylemiş bulunması (28 ). Eng.in Tong
uç'un da belirttiği
ları

23)
24)
25)
26)

T.' TİMUR, s. · 253.

not 21'dek i söylev den.
(Milli Eğitimle İlgili Söylev '!e Demeç ler); C.
ili, .(Ankar a, 1947) s. 40.
iSıMAİL HAKKI TONG UÇ: (Eğitim Yolu ile
Canlandırılacak Köy); 2. basım, R~mzi Kitabe vi, İstanbul. 1947, s.
651.
27) Ş . GEDiK OGLU, s. 245.
28) ENGİN TONG UÇ: . (Devrim Acısından Köy
Enstitü leri ve Tongu ç); Ant.
Yyn., is't anbul, 1970, s. 280-283.
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nun yetiştirilmesi olüzere, amacın topra k reform u için gerek li kadro
0 köy için 200.0QO tarım uzmaduğunu acıkça kanıtlar. Yo~sa, 40.00
olmadığına göre de, ussal
nı yetiştirilmesinin, devle tin tek uğraşı bu
29
Okulları ve Ensti tübir açıklaması yapılamaz ( ). Öte yandan, «Köy
ülüler in köylü lerle
enstit
de,
e
leri Teşkilat Kanunu , Nizam name si»nd
teknik olana kdeki
kollek tif çalışma yapaccıklqrının, köylü leri ellerin
köylü lerde n soğla
larda n yararlandırdcaklarının ve kendi lerinin · de
inin öngörülmüş. olnacak «usta» öğretmenlerden eğitim görec ekler
anlatımıdır.
ması da yine aynı gerçeğin bir başka
Müi. Hakkı Tong uc'un kendisi de, o sırada İzmir Milli Eğitim
1935 günlü mekdür Yardımcısı olan Rauf İnan'a yazdığı 22 Şubat
ak bir biçim de
mayac
bırak
tubun da 'bu gerçeği hiç bir kuşkuya yer
şu sözle rle belirtmiş bulunmaktadır:
istih« .. bütün bu teşebbüsün gayesi ve mesnedi köyde
narasyo
kadar
sali çoğoltmak, teknikleştirmek, olabildiği
30
lize etmektir» ( ).
1

vııı

Bilindiği gibi tek
Burad a bir gerçeği daha anımsatmak gerek ir:
ülked eki tüm siyas al
parti yönet imler inin önem li bir özelliği de, o
ırmasıdır. Ele aldığımız döne meğilimleri kendi çatısı altında barınd
. İşte, bu yüzde ndir
de, C.H.P .. ülkey i tek parti rejimi ile yönet iyordu
C.H.P.nin içinde n
er
partil
ki, çok partil i öüzene geçildiğinde öteki
Kanunu taırma
Toprakland
çıkacaktır. Yine, bilindiği gibi, Çifte.iyi
bir kanadı buna karşı cık
sarısı Mecli se verilir verilm ez, C.H.P.nin
i kurmuştur. Bu nedenle:
mış ve kısa süre içinde de bu kana t D.P.y
al yapılarının sjyas al
sınıfs
erinin
(a) C.H.P. içinde ki küme lerde n ·kimil
günkü parti- içi güço
ası,
kararların alınmasında etkili olup olmam
tüleri ne karşı çı
ler denge sine bağlı kalmıştır, (b) gider ek Köy Ensti
.nin aynı kanadı olkanla r ile topra k reform una karşı çıkanlar C.H.P
Köy Ensti tüleri ile topra k remuştur, (c) bu getce k, aynı zama nda,
ından da önem taformu arasındaki bağlOntıı ortay a koyması bakım
ne de hücum
kendi
ne
r,
iktida
şır. Ne var ki, «küçü k burju va kökenri
31
de. saptayamamı:;;tır { ) •
ettiği sınıfın gücü nü gerçe kçi bir biçim
.

I

.

29) aynı yerde, s. 285.
sü Yılları, 1935-1946). Ha30) İ. HAKKI TONG UÇ:, (Mektu plarla Köy Enstitü
l·, · 1976, s. , 10.
zırlayan: Engin Tongu ç; Çağdaş Yyn., İstanbu
31} .T. TiMUR , s. 268-269.
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IX
il. Dünya · Savaşı sonun da ortay a çıkan koşull
ar, Türki ye'nin
A.B.D.nin önde rlik etti.ği batı bloku içinde yer almas
ını ve çok partili düzene geçm esini gerek tiriyor du. Koşullar,
aynı zamanda, özel
sektö rün ve libera lizmin kökleşip siyasal etkin lik
kazanması için uygun ortamı da oluşturmuştu. Bu koşullar altınd
a artık topra k reformu yapılamazdı, tasarı yasalaşmasına karşın yapıl
amadı da. Üstelik, C.H.P., D.P. karşısında kendi içinde kalan sağ
kanadına, bu kanadın da kendi sinde n kppmaması için,
ödün ler vermek zorunluluğu
nu duyuy ordu. G.H.P.ne kendi içinden yönel tilen
eleştirilerin başın
da ise Köy Ensti tüleri ile ilgili olanl ar geliyo rdu.
Artık topra k reformu da yapılamayacağına göre, bu enstit üler de
bu amac a yönel mekte n ·alıkonulup, rejime uygun olağan birer eğitim
kurum una dönüştürülebilirlerdi. Sözü edilen koşull
arın değişmesi ile, görev i son
bulan Hasan Ali Yüce l'in yerine yeni ortam a uygun
olara k atana n
Reşat Şemsettin Sirer döne minin M .E.B. başmü
fettişi İrfan Alıcıoğ
lu'nun deyişiyle, «bu müesseselerin hakik i hedef
ine (?) varması için
icabeden tedbir i · almak» gerek iyord u (3 2 ).

'

Burad a ancak bir maka le çerçe vesin de konuy
a değinebildiği 
miz için, Köy Ensti tüleri ile ilgili bir çok önem li
nokta üzerinde duramadık. ·Ne var ki, enstit'üleri bitire n öğr~t
menlerin aynı zama nda
birer C.H .P. militanı olara k çalışacaklarının ·da
daha işin başında
öngörülmüş olduğunu belirt mede n geçem
eyeceğiz . Her şeyden önce enstit ülü öğretmenlere yasal arla tanınan
ayrıcalıklar bu durumun çok açık bir göste rgesi dir. Örneğin, bir enstit
ülü yıllar sonra
bile şöyle diyeb ilmek tedir:
«Enstitülü bürok ratik idare · kadem elerin den birine
takıldı
onu atlaya bilece k · ve üst kademeye kada r dileği
götürec ek. Ensti tülü öğretmen Cumh uriyet imizin
temel ilkelerini, devri mleri ni köylü süne iletec ek, aykırı düşün
ce ve
harek etlere karşı onu hazırlayacaktır» (33 ).
mı,

Talip

Apaydın

da,

acıkça:

32) (Üçünc ü Milli Eğitim Şurası 2-10 Aralık
1946, Çalışma Programı, Komisyon Raporla r ı, Konuşmalar): M.E.B. Yyn ..
1947, s. 181.
I
33) NECATİ ERALP: (Köy Enstitü lerinin 25. Kurulu
ş Yılı); Yön, 9 Aralık 1965,
sayı 107, s. 8.
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ük ...

demekte

nürd
«Köyde lider olmanın koşullarını 34düşü
. zü gecen adam biz olacaktık» ( ).
dir. Hasan Ali Yücel rse şöyle diyordu:

köyde sö-

sının büyü k yapıcı
«Köy ens titül erin in ve ilk öğretim dava
angi bir vilay ette bu iş -yüları valil erim iz olacaktır. Herh
ı zaman en büy ük
rüyorsa; bendenizce işler iyi yapıldığ
lmadiğı zaman da bu hus usşeref nasıl valiy e aitse, yapı
35
r» ( ).
ta en büyük kusu r valiye raci olacaktı

ve... bazı Halk Part ililer ...
Hürrem Arm an'a göre de, <dnönü ...
H.P.nin bire r militanı olar ak da
köy ens titüs ü mezunlarının köylerde
36
Köy
m.ışlardır ( ) . Ger çekt en de,
göre v yapacakları umudunu» taşı
üst
in
.P.n
doğrudan doğr~ya C.H
Ens titül erin i bitir en öğretmenlerin,
deilkel erin e inançlı (başka bir
yön etic ileri ne bağlı, Cum huri yetin
adaile anlatımını bulan ilkel ere kendisini
yişle de C.H.P.nin altı oku
ak sa·h ipler ine
ırmak istediği büy ük topr
mış), rejim in orta dan kald
ğunu kuruluş
oldu
caklarının düşünülmüş
düşman bir kad ro oluştura
(37 ).
yasal düze nlem eler acıkça kanıtlar
aşamasındaki gelişmeler ve
timi sona · erdiğinde, bu tek part ili
Şu duru ma göre, tek part i yöne
en
militanların varlık ned enle rind
39
düzen içind e işlevsel olab ilece k .bu
38
).
(
f,
(
r
üdü
yön
a
başk
işin bir
birin in daha orta dan kalkmış olması
97-98.
, ÇağdaŞ Yyn., ·İstanbul, 1983, s.
, 34) «Köy Enst itüsü ' Yılları»; 3. basım
nu»
Kanu
a
ve Enst itüler ini Teşkilatlandırm
35) H. A. Yüce l'in «Köy ()kullarını
Söyİlgili
mle
Eğiti
en yaptığı konuşmadan, (Milli
tasarısı T:B.M.M.nde görüşülürk
41).
s.
111,
C.
lev ve Demeçler,
un 36.
Yeni Toplu m, özel sayı (Kuruluşun
36) (K:öy Enst itüsü ve Getir dikle ri);
Nisa n 1976, sayı 5, s .• 11.
Yılında Köy Enst itüler i}, 5
Enst itüler i ve Kabkz. FEYZULLAH EıRTUGRUL: (Köy
a
ayrıc
37) Bu konu da
6.
s.
337,
sayı
mu Yöne timi); Forum, 15 Nisa n 1968,
amaçların
rin kend ileri için öngö rülen
38) Köy Enst itüsü çıkışlı öğretmenle
-sağ kaile·
timi
yöne
.
ve neder:ıle de C.HP
çok dışına taşdıkları, bilinc lendi kleri
bir gern
biline
kleri
düştü
kiye
çeliş
. :bürokrasisi ilenadın dışında ayrıca C.HP
bakış
olaya
yazının
durmamamızın nede ni, bu
çekti r. ıBu konu üzerinde ayrıca
belir tilen alanl a sınırlı olmasıdır.
acısının yazının başlığında
arka kapağındaki taırdaki Çekirdek» romanının
«Bozk
r'in
Tahi
l
39) Kema
(Köy Enst itüler inin,
nı söyle mek zorundayız:
nLtma yazısının bir gerçeği yansıttığı
ci kadroları taraidare
ber bütün tek parti yüks ek
görünüşte, «Milll Şef»le bera
sinin Milli Eğitim
parti
onun
e
idare si döne mind
frndan tutulduğu halde , Milli Şef
ından biri olara k
uşlar
kurul
mi
döne
Parti
rılması, Tek
Bakanı eliyle ortad an kaldı
ecek köy öğ
tiril
yetiş
larından özel bir eğitimle
düşünüldüğündendir. Köy çocuk
rse devereki
g
·
k,
olaca
ı
kulağ
gözü, duya n
retm enler i, tek parti nin köyd e gören
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f3u . arada, sanıyoruz ki, sık sık sorulan: «İnönü,
Köy Enst,itülekendisi kurdurmuş olmasına karşın yine kendisi
niçin kapattı?»
sorusu da, bu yazının sınırlı çerçevesi içinde bile,
bir anlamda yanıtlanmış olsa gerek tir.
rını

let güçler ini

yanına

alarak rejim ·düşmanlarıyle (yani · tek parti rejimi
düşman
(Bilgi Yyn .', 2. bas ·ım, Ankara . 1972). (Bu konuda
ayrıca
bkz. E. TONUC, s. 304-305); bu makale için
kendis i ile yaptığımız görüşmede
Engin Tongu ç, C.H.P.nin Köy Enstitü sq öğretm
enlerini aynı zamanda bir parti
militanı olarak yetiştirmeyi düşünm
ediğini. sonrak i gelişmelerin de
zaten ens- .
titülüle rin birer C.H.P. militanı olarak yetişti
rilmemiş bulund
larıyle)

boğuşacaktı).

belirtmiştir.
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uğunu

kanıtladığını

