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 ÖNSÖZ 

Bu araştırmanın temel problematiği, bugün önemli bir tarım ve sahil şehri olan 

Antalya’nın, bu konumuna, eğitimin nasıl bir katkı yaptığıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

şehirde nasıl bir eğitim vardı? Bunun tarihî süreci nasıl gerçekleşti? Okullarda 

öğretmen/öğrenci potansiyeli ve sorunları nelerdi? Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardan 

XX. yüzyılın ortalarına kadarki zaman içerisinde hangi alanlarda ne gibi yenilikler ve 

çabalar gösterildi? Bu tezde bu sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır.  

Ayrıca Çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan bir diğer etken; yukarıdaki sorulara 

cevaplar bulmanın yanı sıra, konuya ait arşivlerin her geçen gün yok olmasına ve geçmişle 

bağımızın azalmasına duyulan kaygı da etkili olmuştur. Bu kaygı ve mesleği gereği 

konunun en yakınında yer alması nedeniyle (öğretmen-eğitim yöneticisi) araştırmacının 

dikkati bu noktaya odaklandı. Diğer taraftan canlı kaynakların ve arşivlerin durumu hem 

konunun hemen araştırılması, hem de insanların dikkatlerinin bu hususa odaklanması 

gerekliliğini doğurdu. Böylece çalışma ile toplumsal ve kültürel tarihimize ait yalnızca 

arşivlerin ya da bir belgenin bile korunmasının sağlanmasına küçük bir katkı yaparsa, 

araştırmacı, emeğinin boşa gitmediğini düşünecek ve sevinecektir. 

Antalya şehir tarihine ışık tutacak arşivlerle ilgili bilinen ilk kayıp, 1889'daki 

Hükümet Konağı yangınında meydana geldi. Diğer bir kayıp, Tophane Mahzenleri’nde 

tutulan evrakların, başta nem olmak üzere uygun olmayan koşullarda saklanması sonucu 

çürümesidir. 1930’a gelindiğinde, vilâyete ait belgeler, bilimsel bir tasnife tutulmadan 

Tophane Mahzenleri’nden Kadın Deresi’ne atılır. Antalya’dan ziyade ülke geneli için daha 

büyük kayıp ise, 23 Aralık 1947’de Millî Eğitim Bakanlığı’nda çıkan bir yangınla eğitimle 

ilgili bir yığın tarihî mirasın yok olmasıdır.  

Bunların dışında Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü arşivinde bulunması umulan 

belgelerle, şehirdeki okulların arşivlerinden bazıları da bir şekilde kaybolmuştur. Son kayıp 

ise, on yıl önce meydana gelmiş olup 1997-98 yıllarında Antalya Valiliği’nde başlatılan 

‘toplam kalite yönetimi’ çalışmaları çerçevesinde, Đl Genel Meclisi Kararları, Özel Đdare’ye 

ait evraklar gibi belgeler hurda olarak değerlendirilerek kâğıt fabrikalarına gönderilmiştir. 

Böylece, ‘toplam kalite yönetimi’ çalışmalarının sonucunda Antalya’nın idarî, toplumsal 

ve ekonomik tarihiyle ilgili arşiv belgeleri yok olmuştur.  
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Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda şu tespit yapılabilir: Bugün Antalya’nın 

geçmişini eksiksiz araştırmak ve yazmak mümkün görülmemektedir. Zamanla daha da 

imkânsızlaşacaktır.  

Bu bağlamda, ulaşılabilen mevcut belgelerle sınırlı olarak Antalya vilâyet 

merkezinde Cumhuriyetin ilk çeyrek asırlık döneminde (1923-1950) hangi örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarının bulunduğu, bunların şehir eğitimine katkısı, şehirde açılan eğitim 

kurumlarının problemleri, geleneksel eğitim kurumları ve yapılarındaki değişimler ortaya 

konulmak istenmiştir. Yanı sıra Antalya’daki eğitim seyrinin Osmanlı mirası göz ardı 

edilmemiştir. Osmanlı Devleti ve Millî Mücadele dönemlerindeki tarihî seyir bir bütünlük 

içerisinde ele alınarak Cumhuriyet dönemine bağlanmaya çalışılmıştır.  

Bu araştırma yerel bir çalışma olmasına karşın, ortaya konulan bütün veri ve 

değerlendirmelerle hem şehir tarihine hem de Türk eğitim tarihine katkı sunulmasına 

gayret edilmiştir. 

Araştırmanın Giriş kısmında şehrin tarihî arka plânı, sosyo-ekonomik yapısı ve 

Antalya’daki eğitim kurumlarının Cumhuriyetten önceki dönemi ele alınmıştır. I. Bölümde 

Osmanlı döneminin mirasıyla birlikte eğitimde meydana gelen değişim ve yeni kurumlar 

incelenmiştir. II. bölümde ise eğitime etki eden faktörler ele alınmıştır. Sonuç kısmında da, 

elde edilen belge ve bilgiler çerçevesinde ulaşılan sonuçlar ortaya konmuştur.  

Çalışmada beni yönlendiren ve yurtdışında ülkemizi temsilen bir göreve gitmesine 

karşın ilgi ve desteğiyle bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan hocam Prof. Dr. Muhittin 

Tuş’a teşekkür ederim. Ayrıca hem bu çalışmada, hem de bugüne kadar akademik alanda 

yetişmemizde büyük yardımlarını gördüğüm değerli hocalarım Prof. Dr. Bayram 

Kodaman, Prof. Dr. Bayram Ürekli ve burada adı geçmeyen, ancak çalışmaya bir şekilde 

katkı sunan çok sayıda kişi ve kuruma teşekkür ederim.  

 

         Antalya 2009  

                            Muzaffer DENĐZ 
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Tezin Adı CUMHURĐYETĐN ĐLK YILLARINDA ANTALYA 
ŞEHRĐNDE EĞĐTĐM (1923-1950) 

 
ÖZET 

Şehir tarihi çalışmalarına ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Ayrıca Antalya 
örneğinde görüldüğü üzere, arşivcilik konusunda gözlenen yetersizliklerin getirdiği 
kaygılar, şehir tarihi araştırmalarını zorunlu ve geciktirilemez kılmaktadır. Bu 
çalışma, Antalya şehrinin 1923-1950 yılları arasındaki dönemin eğitim tarihini 
kapsamaktadır. Ancak şehirdeki okulların çoğu, Osmanlı döneminden Cumhuriyete 
miras kaldığından araştırmanın başlangıcını, eğitim kurumlarının Osmanlı dönemi 
oluşturmuştur. 

Çalışmanın giriş kısmında Antalya’nın sosyo-ekonomik yapısıyla tipik bir 
Osmanlı şehri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca şehir eğitim tarihinin Cumhuriyetten 
önceki dönemi ele alınmıştır. Birinci bölümde klasik Osmanlı okulları ile yabancı ve 
gayrimüslimlere ait okulların Cumhuriyet döneminde millî anlayış doğrultusunda 
tasfiye edildiğinden, yalnızca Osmanlıdan devralınan modern eğitim kurumları ile 
bunlara eklenen yeni okullar ele alınmıştır. Burada Cumhuriyet eğitim sistemi ile 
bunun dayanakları ve başta finansal kaynaklar olmak üzere karşılaşılan problemler ve 
çözüm arayışları hakkında bilgi verilmiştir. O dönemde şehir eğitiminde yer alan Đpek 
Böcekçiliği Mektebi, Türk Ocağı, Antalya Halkevi ve Aksu Köy Enstitüsü’nün şehir 
eğitimine yaptıkları katkılar ile kapanmalarının sonuçlarının altı çizilmiştir. Yine bu 
bölümde şehir eğitiminde yer alan tarım eğitimi de veren Narenciye Enstitüsü, 
kütüphaneler, çeşitli kurslar, kıraathaneler, spor eğitimi vb. konular yer almıştır. 
Đkinci bölümde Antalya’da örgün ve yaygın eğitime etki eden faktörler ele alınmıştır. 
Ayrıca eğitimci ve yöneticilerin tutumlarından günümüze de uyarlanabilecek bazı 
tecrübe ve dersler çıkarılmasına göndermeler de yapılmıştır.  

Sonuç olarak, kaynaklar ile araştırmacının gücü ve yeteneği ölçüsünde 
Antalya’da Cumhuriyet döneminin ilk çeyrek asırlık kısmına ait eğitim tarihi 
incelenirken, genel tarih çalışmaları için de bazı belge ve bilgiler ortaya konulmuştur. 
Bunun yanı sıra yapılan çalışma ile bir eğitim kurumu olmasından başka, şehrin sosyo-
ekonomik hayatına da katkıları bulunan ve katma değeri yüksek olan ipekçiliğin 
yeniden canlandırılması için -yalnızca- Đpekçilik Mektebi’nin yeniden açılabilmesini 
sağlamak üzere ilgililerin dikkatinin çekilebilmesi bile bir başarı olacaktır. 
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  Danışmanı Prof. Dr. Muhittin TUŞ 
Tezin Đngilizce Adı Education in the City of Antalya during the Early 

Stages of the Republic (1923-1950)  
 

SUMMARY 

In recent years, interest shown in the study of history of cities has gradually 
increased. Moreover, as seen in the example of Antalya, anxieties brought out by the 
inadequacy observed in the organisation of archives have made the studies of history 
of cities necessary and without any delay. This study contains the educational history 
of the city of Antalya between 1923-1950. However, the beginning of the study 
comprises the educational institutions of the late period of the Ottoman Empire since 
most of the schools in Antalya were bequeathed from the Ottomans. 

In the beginning of the study it is stressed that Antalya is a typical Ottoman city due 
to its socio-economic structure. Also, the educational history of the city before the 
republic has been dealt with. In the first section, only the contemporary educational 
institutions bequeathed from the Ottamans and the new schools added to these have 
been mentioned since the classical Ottoman schools and schools belonging to the non-
Müslims and foreign scholls were eradicated during the beginning of the Republic 
Era for the Sake of the new national understanding. In addition, some information 
has been given about the education system of the republic and its fundamental 
principals; and, also the financial and other problems at the beginning and the ways 
to their solutions. Enough emphasis has been given to the School for Silk Production 
and Manufactoring, “Türk Ocağı”, “Halkevi” and Aksu Village Institution for the 
great stiulus they added to the educational life of the Antalya and the results of their 
closure. Also in this section, some infrmation has been given about the Institution of 
Citrus Industry, which supplied agricultural lessons within the framework of the 
city’s education system, and about the libraries, courses, public reading rooms, sport 
education and so forth. In the second section, the factors effecting the organised and 
diffused education have been dealt with. Furthermore, some references have been 
made to obtain lessons from the experiences of deceased educators and the directors 
applicable in the present time. 

In conclusion, within the capacity and ability of the researcher and the resurces 
available not only the educational history of the first 25 years of Republican Era of 
Antalya has been studied, but also some information and documents have also been 
exposed for the general history studies. In addition to these, it will be considered 
successful if this study draws any attention of those interested for the reopening of the 
school for silk prouction and manufactoring to revitalize the silk industry, which once 
upon a time, had a vital role in the socio-economic life of the city as well as being an 
educational establishment. 
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Tezin Almanca Adı Die Bildung der Stadt Antalya in den ersten Jahren 

der türkischen Republik (1923-1950) 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Das Interesse an der Arbeit der Stadtentwicklung ist in den letzten Jahren gestiegen. 
Ausserdem, wie man an Beispiel Antalya beobachtet; wegen der mangelhaften 
Archivierung, soll die Recherche der Stadtgeschichte zeitnah geschehen. Dieses 
Thema beinhaltet die Geschichte der Bildung in Antalya in den Jahren von 1923 bis 
1950. Da die meisten Schulen der Stadt vom osmanischen Reich übernommen 
wurden, gehen meine Recherche bis auf das Jahr 1923 zurück. 

Im einführenden Teil der Untersuchung wird fokusiert, dass Antalya mit ihrer sozio-
ökonomischen Struktur eine typische Stadt des osmanischen Reiches war. Ausserdem 
werden die Bildungsmaßnahmen von Antalya vor der Gründung der türkischen 
Republik erfasst. Im ersten Teil werden sowohl die modernen Schulen als auch die 
vom osmanischen Reich übernommenen Schulen recherchiert. In diesem Abschnitt 
wird auch das Bildungssystem und dessen Finanz-Quellen vertieft erläutert. 
Ausserdem die Probleme und deren Lösungen zusammengefasst. Die folgenden 
Institutionen haben für die Bildung in Antalya beigetragen: Textil-Schule für die 
Herstellung von Seide, Kulturhäuser, Volkshochschulen, das Dorfinstitut von Aksu. 
Außerdem waren noch folgende Institutionen daran beteiligt: Institut für 
Zitrusfrüchte, Bibliotheken, diverse Gastronomien, Sportvereine und Ähnliches. Im 
zweiten Teil werden die Faktoren erfassen, die auf das Bildungssystem von Antalya 
Einfluss haben. Ausserdem wurden Hinweise darauf gemacht, welche Lektionen und 
Erfahrungen aus dem Verhalten der Erzieher und Verwalter der Stadt auch auf 
unsere Zeit gezogen werden können.  

Folglich, mit dieser Studie wurde die Schulbildung in Antalya in den ersten Jahren 
der Republik erforscht, die vernachlässigte Textil-Schule für die Herstellung von 
Seide sollte wieder ins Leben gerufen werden, da diese eine große Rolle für die 
Wirtschaft von Antalya beiträgt. 
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KISALTMALAR VE SĐMGELER SAYFASI 

age : adı geçen eser 

agm : adı geçen makale 

ATSO: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 

bkz. : bakınız 

BCA : Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 

BĐGM : Başbakanlık Đstatistik Genel Müdürlüğü 

BĐGD : Başbakanlık Đstatistik Genel Direktörlüğü 

BĐUM : Başbakanlık Đstatistik Umum Müdürlüğü 

c. : cilt 

CHF : Cumhuriyet Halk Fırkası 

CHP : Cumnhuriyet Halk Partisi 

çev. : çeviren 

DĐE : Devlet Đstatistik Enstitüsü 

DP : Demokrat Parti 

E : Erkek 

haz. : hazırlayan 

K : Kadın/kız 

MEB : Millî Eğitim Bakanlığı 

s. : sayfa 

S. : sayı 

T : Toplam 

Ü :Üniversitesi 

vd : ve devamı 

vb : ve bunun gibi 

yy : yüzyıl 
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GĐRĐŞ 

Eğitim, insanlık tarihinin en eski konularından biridir. Çok eskiden, gayri iradî olarak 

yapılan eğitim, yakın dönemlerde iradî bir eylem olarak yaygınlaşmıştır. Böylece, toplum 

gelecek nesillerine biçim vermekte, onlara yeni ufuklar, yeni gelecekler hazırlamaktadır. 

Bu bağlamda Türkiye için de eğitim çok önemli bir husustur. Bu önem tabiî ki uzun bir 

geçmişe de dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nden önce Osmanlı Devleti’nde de 

eğitim önemli bir kurum idi. Her ne kadar bu dönemde devletin eğitime verdiği önem 

tartışılsa da eğitim, Osmanlı sisteminin önemli bir parçasıdır.  

Son yıllarda tarih alanında yapılan araştırmalar, siyasal tarih konularından daha çok 

toplumsal, ekonomik ve kültürel konularda yoğunlaşmaktadır. Bu noktada, birçok sorunları 

içinde barındıran günümüz toplumunda, eğitim kurumunun problemlerinin ne olduğu ve 

nasıl çözüleceği, eğitimcilerin ciddî uğraşılarındandır. Her ne kadar ‘nasıl çözüleceği’ ciddî 

bir problem ise de en az onun kadar önemli olan, ‘ne zaman ortaya çıktığını tespit 

etmek’tir. Çünkü bir problemi çözebilmek için öncelikle onun ne zaman ortaya çıktığını ve 

neleri içerdiğini anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda, günümüz toplumunun eğitim 

problemlerinin birçoğunun 1923’te kurulmuş olan ve eğitim sisteminde esaslı değişiklikler 

yapan Türkiye Cumhuriyeti ile beraber başladığını düşünmek mantıklı gelebilir. Ancak, 

bunun da ötesinde, Osmanlı Devleti’nden devralınan problemlerin de bulunduğunu, 

Cumhuriyet döneminde bunların ne kadarının çözülebildiğinin bilinmesi gerektiği de 

muhakkaktır.  

Buradan yola çıkan bir araştırmacının, global anlamda bu problemleri anladıktan ve 

tespit ettikten sonra konuyu daraltıp, örneklemeleri belirginleştirmesi gerekmektedir. 

Ancak Antalya’da Cumhuriyet dönemindeki eğitim konusuna girmeden önce tarihî 

sürecini anlamak gerekmektedir. Bu bağlamda Osmanlı öncesi eğitim nasıldı? Tanzimat 

döneminde Osmanlı eğitiminde ne gibi değişiklikler oldu? Bu dönemdeki eğitimle ilgili 

kurumlar nelerdi? Bu soruların akabinde Cumhuriyetin eğitim politikaları ve potansiyelleri 

konusunda neler bilinmektedir? Cumhuriyet döneminde hangi okullar vardı? Yaygın 

eğitim kurumları olarak neleri sayabiliriz? Türkiye genelinde görülen kurumlardan 

hangileri Antalya’da mevcuttur? Bunların dışında, ülke genelinde görülmeyip bu bölgeye 

mahsus hangi eğitim kurumları vardır? Bu kurumlar nasıl bir fonksiyon üstlenmişler, ne 

görev yüklenmişlerdir? Eğitim problemi Antalya ölçeğinde hangi süreci yaşamıştır? Bu 

sorulara cevaplar bulmak, tezin amaçları arasında yer almaktadır. 
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Böylece, Antalya örneğinden yola çıkılarak öncelikle buradaki eğitim problemini; 

yapılanlar ya da yapılamayanlar ve niçin böyle yapılmıştır veya yapılamamıştır 

noktalarından hareketle anlamaya, tahlil etmeye ve akabinde de, belki de, günümüz 

eğitiminin bazı köklü problemlerine ışık tutacak öneriler sunmaya çalışılacaktır. 

Bu araştırmanın konusu; yukarıda belirtilen amaçlar ışığında 1923-1950 yılları 

arasında Antalya şehir merkezinde yürütülen eğitimdir. Böylece beliren bu konu, yerel 

eğitim tarihimizin yanısıra sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal tarihimize de ışık tutacak 

bilgi ve belgeleri de açığa çıkarmaktadır.  

Antalya’da eğitim meselesine girmeden önce, Antalya’nın tarihî, coğrafî ve sosyo-

ekonomik geçmişi ile ilgili bilgiler vermek konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. 

Antalya’nın Coğrafi Özellikleri, Kuruluşu ve Tarihî Arka Plânı  

Coğrafi Konumu ve Özellikleri 

Antalya, güneybatı Anadolu'da Akdeniz kıyısında aynı adla anılan körfezin kuzeybatı 

köşesinde yer alan bir şehirdir. Şehir, denizden 25-30 metre yükseklikte denize dik inen 

falezler1 üzerinde kurulmuştur. Falezlerin gerisinde başlayan Antalya Ovası, Toroslara kadar 

uzanır. Toros Dağları kuzeyden gelen etkilere karşı doğal bir engeldir. Bu doğal engel, aynı 

zamanda Antalya’nın, Anadolu’nun iç kesimlerine bağlantısını da her zaman, özellikle kış 

aylarında güçleştirmiştir. Yaz mevsiminde de aşırı sıcaklığı, nemi ve yanısıra sivrisinekleri 

ikliminin olumsuz yönleri olarak kentte yaşamı zorlaştırırken doğal bir limanının bulunması, 

bu limanın hemen yanında yükselen dik falezleri ile savunmada getirdiği avantajları, verimli 

toprakları ve ılıman iklimi ile şehir uzun tarihi geçmişi boyunca insanları kendine çekmiştir.  

Günümüzde de insanları kendine çeken Antalya, geçmişte de güzellikleri ile şehri 

ziyaret edenleri etkilemekteydi. Buna göre; şehrin kâgir ve ahşap evleri, Düden Çayı’nın 

oluşturduğu deltada kanallar arasında ve bahçeler içindeydi. Yeşillikler içindeki her evin bir 

çardağı bulunmakta ve Antalyalılar geceleri burada yatmaktaydı. Antalya’nın küçük 

kanallarla sulanan geniş bahçelerinde badem, şeftali, erik, incir, limon, portakal, zeytin, 

üzüm, nar ve kaktüslerden oluşan ağaçlar bulunmaktadır.2 Bu güzelliklerine karşın XX. yy 

                                                
1 Falez: Denize dik inen yüksek kıyı, yalıyar. Bkz. Meydan Larousse, Meydan Yayınevi, Đstanbul (1973), s. 708. 
2 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, IX, Haz. Mehmet Zillioğlu, Üçdal Neşriyat, Đstanbul 1966, s. 21-

26; Julius Seiff, Reisen in der Asiatischen Türkei, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1875, s. 480; 
Hans Rott ve diğerleri, Kleinasiatische Denkmaler Aus Pisidien, Pamphylıen, Kappadokien Und Lykien, 
Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1908, s. 31-32; Yorgo Pehlivanidis, Attaleia kai Attaleiotes, 
Atina 1989, s. 52-54; Yalçın, age, s. 3-10. 
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başında bölgeye araştırmalar yapmak üzere gelen Alman Hans Rott ve beraberindekiler; 

şehrin kuzey ve kuzeydoğusunda bataklıklar olduğunu, bunların kötü hastalıklar yaydığını 

ve onlar Antalya’dan ayrılırken şehirde kolera salgını başladığını da anlatmaktadırlar.3 

Kısaca şehir, içinde barındırdığı kültürlerle köklü bir tarihî mirasın yanı sıra eşsiz 

doğal güzelliklere sahiptir. 

Kuruluşu ve Adı 

Antalya adı, M.Ö. II. yy’da Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulmuş4 

olmasından gelmektedir. Tarihi boyunca farklı devletlerin egemenliğine girmişse de şehir, 

Attalia-Atteleia-Adlia-Adalya-Antalya gibi söylenişlerle hep kurucusunun adıyla 

anılmıştır. Ancak Anadolu Selçukluları ile birlikte Türk egemenliğine giren şehir ve 

çevresindeki bölge, buna ilâve olarak XIV. yy’ın ikinci yarısında Emir Mehmet Bey 

zamanından beri Teke Eli olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlı döneminde ise şehrin 

dâhil olduğu yöre kısaca Teke olarak anılmıştır.5 

Tarihî Arka Plânı 

Şehir, kendi kültürel mirasını, çevresindeki kültürel merkezlerin mirasıyla etkileşim 

içinde tarihi boyunca kültür, sanat, mimarî ve mitolojiyle6 yoğrulmuştur. Bu kültürel miras 

ilk olarak, Antalya’ya 20 km uzaklıkta bulunan ve Anadolu’nun en eski insan izlerini 

taşıyan merkezlerinden olan Karain Mağarası’nda başlamıştır. Bu mağara, Paleolitik 

                                                
3 Rott ve diğerleri, age, s. 31-32 . 
4 M. Bussmann ve G. Tröger Antalya şehrinin kuruluş tarihini M.Ö. 158 olarak tespit etmişlerdir. Bkz. Michael 

Bussmann-Gabrielle Tröger, Türkei, Michael Müller Verlag Gmbh, Erlangen 2004, s. 418. 
5. Şehrin kuruluşu ile ilgili yayınlar için bakınız: Besim Darkot, “Antalya”, (MEB) Đslâm Ansiklopedisi, I, Millî 

Eğitim Basımevi, Đstanbul 1970, s. 459; Feridun Emecen, “Antalya”, (Türk Diyanet Vakfı) Đslâm 
Ansiklopedisi, III, Güzel Sanatlar Matbaası, Đstanbul 1991,  s. 236; E. Bosch Clemens, Pamphylia Tarihine 
Dair Tetkikler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1958, s. 37; Carl Ritter, Die Erdkunde von Asien, IX. 
Band-Klein Asien Theil II, Geduckt und Verlegt bei Georg Reimer, Berlin 1859, s. 1060 vd; Seiff, age, s. 
480; Edgar P. Hoff-Marita Korst, Türkei West- und Südküste von Troja bis zum Golf von Antakya, Edgar 
Hoff Verlag, Rappweiler 1997, s. 367, 370; Şehabettin Tekindağ, “Teke Eli ve Tekeoğulları”, Đstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 7-8, Yıl: 1976-1977, Đstanbul 1977; Osman 
Yalçın, Antalya, Özyürek Yayınevi, Đstanbul 1958, s. 3-10; Hüseyin Çimrin, Antalya Kent Kronolojisi (ĐÖ 
158-2005), (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) ATSO Kültür Yayınları, Antalya 2005, s. 9; Ünsal Özmen, 
Kent Kent Türkiye: Antalya, Öz Yayınevi, Ankara 1969, s. 57. 

6 Bir örnek: Antalya Körfezi’nin güneybatı kıyısında Likya kenti Olimpos ve hemen yanında yeryüzüne çıkan 
doğal gazın havadaki oksijenle birleşmesiyle antik çağlardan beri yanmakta olan Yanartaş bulunmaktadır. 
Mitolojiye göre, Likyalı kahraman Bellerophontes, kanatlı atı Pegasus’un sırtında ağzından ateş püsküren 
canavar Kimera ile savaşır ve onu burada öldürür. Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 
Đstanbul 1984, s. 78-79. 
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Çağ’dan Demir Çağı’na kadar kullanılmıştır.7 Karain Mağarası’ndaki kültür ile Antalya, 

Yontma Taş Devri’nden günümüze kadar sürekli bir yerleşim bölgesi olmuştur.  

M.Ö. II. yy ortalarında Bergama Kralı II. Attalos tarafından kurulan Antalya çok 

geçmeden, M.Ö. 138 yılında, Roma Đmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Doğu 

Roma/Bizans egemenliği sırasında, şehir sur dışına taşmıştır. Yine Bizans egemenliği 

döneminde, M.S. V. yy’dan itibaren, Antalya'da Hıristiyanlık yayılmaya başlamıştır.8   

Şehir, IX. yy ortalarında önce Đslâm deniz akıncılarının saldırılarına maruz kalmış, 

ardından da kısa süreli Arap egemenliğini görmüştür.9 Bundan sonra da şehirde sürekli bir 

Arap tüccar kolonisi varlığını sürdürmüştür.10 

Anadolu Selçuklularının Anadolu’ya egemen olmasıyla, Antalya Selçuklu 

Türklerinin eline geçmiş ve artık burası bir Türk şehri olmuştur. Haçlı seferleri sırasında 

kısa süreli olarak Lâtinlerin eline geçmiştir.11 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ile ortaya çıkan Beylikler döneminde, şehre 

ve yöreye Hamitoğulları Beyliği’nin bir kolu olan Tekeoğulları egemen olmuştur. 1361’de 

Kıbrıs Kralı şehri ele geçirmiş ve 12 yıl boyunca şehre egemen olmuş ise de 1373’te 

Hamidoğulları/ Tekeoğulları geri almıştır. Sonraki yıllarda Anadolu’da gücünü artıran 

Osmanlılar, Anadolu Türk birliğini kurmak üzere bölgeyle ilgilenmeye başlamışlardı; 

nihayet Yıldırım Bayezit döneminde Antalya, Osmanlı egemenliğine girmiş ve Teke 

sancağı adıyla anılan Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı bir merkez olmuştur.12 I. Dünya 

Savaşı’na kadar Osmanlı yönetiminde kalan Antalya, savaş sonunda, Mondros Ateşkes 

Anlaşması’na dayanarak, 28 Mart 1919’da Đtalya tarafından işgal edildi. XX. yy. 

başlarından beri yaptıkları gibi Đtalyanlar şehirde bir yandan da okul, hastane, iş yerleri 

açarak13 sömürge faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmiştir.14   

                                                
7 Ana Britannica, XVIII, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 143. 
8 George Bean, Türkiye’nin Güney Kıyıları (Pamphylia), John Murray Yayınları, (Tarihsiz), s. 3-18. 
9 Darkot, age, 459-462. 
10 Emecen, age, s. 232-233. 
11 Darkot, age, s. 459-462. 
12 Darkot, age, s. 460. 
13 Đtalyanlara ait işletmeler hakkında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1922’de yayınladığı bir raporda ayrıntılı 

bilgiler mevcuttur: Buna göre Oda’ya kayıtlı birinci sınıf tüccarların beşte biri Đtalya tâbiiyetindedir. 1922 
yılında birinci sınıf tüccar ve şirketlerin toplamı 29 olup bunun altısı Đtalyan tâbiiyetindedir. Ayrıca, 
Antalya’da dört banka şubesinin de ikisi Đtalyanlara ait olup bunlar Đtalyan Anadolu Bankası ve Đtalyan Roma 
Bankası’dır. Đtalya Şirketleri ise şunlardı: 1-Şark Đtalyan Şirketi (Banka ve komisyonculuk); 2-Salamon 
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Millî Mücadelenin başlamasıyla Antalya’da yapılan ilk işlerden birisi, yurdun hemen 

her yerinde olduğu gibi, Mustafa Kemal önderliğinde ülkenin kurtuluşunu sağlamak üzere 

örgütlenmek için Antalya’nın ileri gelenlerince “Antalya Müdafaa-i Heyet-i Millîye 

Cemiyeti” kurulmuştur.15 Antalyalı kadınlarca 15 Mart 1920 tarihinde “Antalya Müdafaa-i 

Hukuk Kadınlar Cemiyeti” kurulmuş ve çeşitli yardım faaliyetlerinin yanında bir de 

terzihane açılarak asker ve muhacirlerin ihtiyacı olan giysiler dikilmeye başlanmıştır.16 

Görüldüğü üzere Antalyalı kadınlar da Millî Mücadelede yerlerini almışlardır. 

Bu cemiyetler, cepheye asker sevkıyatı ile malzeme ve para yardımı yaptığı gibi, 

“teoride düşman, pratikte dost bir devlet olan”17 Đtalyanlarla kurdukları ilişkilerle Millî 

Mücadeleye silâh ve cephane sağlamıştır. Ayrıca, mücadelenin psikolojik boyutu da 

düşünülerek “Đzmir’de Yunanlılar tarafından yayını durdurulan Anadolu gazetesinin 

Antalya'da Anadolu adıyla bu şehirde yayınlanabilmesi için Cemiyet, gazete sahibi Haydar 

Rüştü [Öktem] Bey'e 1.000 lira vererek, gazetenin buraya taşınmasını sağlamıştır.”18 

Büyük Taarruz’la Yunanlıların Anadolu’dan çıkarılması, Đtalyanlara da işgalden 

sonuç alınamayacağını gösterdi ve onlar da askerlerini Antalya’dan çekmeye başladılar. 2 

Haziran 1921 tarihinde Antalya üzerindeki iddiasından vazgeçtiğini açıklayan Đtalya,19 

                                                                                                                                              
Elhadef Şubesi (Manifatura ve hırdavat ticareti); 3-Isak Elhadef Şubesi (Mısır malları ticareti); 4-Pol Korisini 
ve Şürekâsı (Manifatura ticareti); 5-Notrika Şubesi (Manifatura ticareti); 6-Kapasopolos Markos Efendi 
(Eşya-ı mütenevvia ticareti). Bkz. ATSO, Antalya Ahvali Ticarîyesini ve Tüccarın Esamisini Havi Risaledir, 
Haz. Muhammet Güçlü, ATSO Kültür Yayınları, Antalya 1997, s. 9-13. 

14 Nuri Köstüklü, Millî Mücadele’de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1990, s. 32-33; Mevlüt Çelebi, “Millî Mücadelede Đtalyan Đşgalleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, IX, 
S. 26, Mart 1993, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1993, s. 395; Sıtkı Aydınel, Güneybatı Anadolu’da 
Kuvayı Millîye Hareketi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s. 10, 13; Muhammet Güçlü, 19. Yüzyılın 
Đlk Yarısında Antalya, ATSO Kültür Yayınları, Antalya 1997, s. 6; Süleyman Fikri Erten, Millî Mücadelede 
Antalya, Antalya Müzesi Yayınları, Antalya 1996, s. 5-6; Hasan Moğol,  Antalya Tarihi, Mehter Yayınları, 
Ankara 1997, s. 247. 

15 Antalya Müdafaa-i Heyet-i Millîye Cemiyeti’nin kurucuları şunlardır: Eski müftü Yusuf Talak, eski belediye 
başkanı Karakaş Hüsnü, eski mebus Đbrişimzade ve Hasan Tahsin, Giritli Mehmet Remzi, Hacı Hatip Osman, 
Kesikçi Mehmet Ağa, Abidinzade Hüseyin ve civelek Đzzet Bey. Daha sonra bunlara vilâyet encümen azası 
Rasih Bey [Kaplan] de katılmıştır. Cemiyet, 11 Haziran 1923’te kendini feshetmiştir. Bkz. Erten, age, s. 15-
16, 38. 

16 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 16-17. 
17 Mevlüt Çelebi, Millî Mücadele Dönemi’nde Türk-Đtalyan Đlişkileri, Dış Đşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar 

Merkezi Yayınları, Ankara 1999, s. XI, 332.  
18 Çimrin, Antalya, s. 66. 
19 Đtalya, Türkiye üzerindeki iddiasından vazgeçtiğini -değişen ulusal ve uluslar arası siyasal ortam ve Türk 

ulusunun kararlılığı ve kahramanlığının sonucu olarak- açıklamış olmasına rağmen, bölgeye tekrar 
yerleşebilmek için 1928’e kadar askeri plânlarını gizlilik içerisinde yürütmüştür.  
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Temmuz 1921’de şehirdeki son askerlerini de çekti. 20 

Sonuç olarak; Atatürk önderliğindeki Millî Mücadele ile Türk halkının verdiği var 

olma savaşı, 14 Eylül 1922 tarihli L’Idea Nazionale gazetesindeki sözcüklerle Đtalya’yı; 

“Elveda imtiyaz rüyaları, orduların yorgunluğu, petrol ve maden. Elveda ticarî tekeller, 

nüfuz bölgeleri. Artık; Venedik ve Ceneviz’in mirasına konmak hayalinden uyanıp 

Türkiye ile eşit şartlarda anlaşma yapmak gerekiyor.” politikasına getirmiştir.21 

Đdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapı 

Đdarî Yapı 

Antalya, Yıldırım Bayezit döneminde 1393’te, Osmanlı topraklarına katılmasından 

kısa süre sonra, Teke Sancağı adıyla bir idarî birim olarak Anadolu Beylerbeyliği’ne 

bağlanmıştı. Tanzimat dönemiyle birlikte idarî yapıda değişikliklere gidilmiş ve 1864 yılı 

ve sonraki yıllarda yapılan idarî düzenlemeler sonucunda; sancak yerine liva, yöneticisine 

de kaymakam yerine mutasarrıf denilmeye başlanmıştır. Mutasarrıf, valinin livada 

temsilcisi olmuştur.22 Daha önce başta kadı olmak üzere çeşitli kurumalarca yürütülen 

beledî hizmetler, 1864’te çıkarılan Vilâyet Nizamnâmesi ile bir düzene sokulmuş ve 

1868’de Antalya Şehreminliği (Belediyesi) kurulmuştur.23 

1913 tarihli Đdare-i Umumîye-i Vilâyet Kanun-ı Muvakkati ile yerel idarî yapı 

yeniden düzenlenerek ‘Vilâyet Hususî Đdaresi’ adıyla yeni bir birim oluşturulmuş ve artık 

vilâyetlerin özel bütçeleri olmaya başlamıştır. Vilâyet Hususî Đdaresi bütçelerinin eğitim 

                                                                                                                                              

Bu bilgi ve belgeleri, 1929’da babasının Mersin Đtalyan Konsolosluğu’na görevli olarak atanmasıyla 
Türkiye'ye gelen ve Ankara'da, Đtalyan yarı resmî ANSA Ajansı’nın Türkiye temsilcisi olarak 1960'tan 
itibaren 35 sene Türkiye’de gazetecilik yapmış olan Romano Damiani vermektedir. Daha geniş bilgi için bkz. 
Romano Damiani, Türkiye’de Yabancı Bir Gazetecinin Araştırmaları-Đtalya’nın Antalya’yı Đşgal Kararı-
Rodos’u Đlhakı ve Mersin’e Çıkarma Planı, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara (1998), s. 20, 131-147. 

20 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 20; Çimrin, Kronolojisi, s. 83. 
21 Çimrin, Kronolojisi, s. 337 .  
22 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ekonomik Yapısı, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1997, s. 251-252; Đlber Ortaylı, Yerel Yönetim Geleneği, Hil Yayınevi, Đstanbul 1985, s. 59 
vd; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, V, (Nizamı Cedid ve Tanzimat Devirleri 1789-1856), Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara 1983, s. 310. 

23 Antalya Belediyesi ile ilgili bilgi verilirken -hem Antalya tarihi, hem de Türk ve dünya tarihi için- mutlaka 
değinilmesi gereken bir konu belediyenin aldığı bir kararla tarihî Kaleiçi surlarının yıktırılmasıdır. Şöyle ki; 
1930 Belediye seçimlerinde Belediye Başkanı olan Karakaşzade Hüsnü Bey [Karakaş], Antalya Kaleiçi'nde 
bulunan tarihî şehir surlarını yıktırırken halkın masumane bir isteğini yerine getirdiğini düşünür. 1930'lu 
yılların başlarında, Kaleiçi'nde yaşayan Antalyalıların yüksek şehir surları nedeniyle rüzgâr alamayıp çok 
sıkıntı çektikleri hakkındaki şikâyetlerini sık sık dile getirilmeleri üzerine belediye tarafından Antalya'daki 
surların yıkımına başlanır. Sıcaktan bunalan halkın ne kadar serinlediği hakkında bilgimiz yok, ancak 
binlerce yıldır orada ayakta duran tarihî mirasın yok olduğunu -ne yazık ki- biliyoruz. 
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tarihinde, özellikle ilköğretimde çok önemli etkileri olmuştur. Eğitim giderleri ve öğretmen 

maaşları da bu bütçeden karşılanmakta olduğundan, zayıf bütçeleri ile zaman zaman 

öğretmen maaşları ödenememiş, yeterince okul yapılamadığından 70-80 kişilik sınıflarda 

eğitim öğretim verilmeye çalışılmıştır. Bu durum, hem Osmanlı döneminde hem de 

Cumhuriyet döneminde süregitmiştir. Ancak öğretmen maaşları genel bütçeye alındıktan 

sonra -1950’lere doğru- öğretmenler maaşlarını düzenli almaya başlamışlardır.   

1913’e kadar Konya’ya bağlı olan Teke Mutasarrıflığı/Livası’nda, bağımsız müstakil 

Liva olma girişimleri başlamış24 ve konuyla ilgili hazırlanan lâyîha 10 Temmuz 1330/1914 

tarihinde, Padişah Mehmed Reşad’ın onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girmişti.25 Böylelikle 

Antalya Konya’dan bağımsız liva olmuştur. 

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, 1923 Vilâyetler Kanunu ile Antalya’nın ayrı bir 

idarî birim olduğu teyit edilmiş,26 1924 Anayasası’na göre müstakil mutasarrıflık, liva ve 

sancaklara vilâyet adı verilmesi hükümleri çerçevesinde Teke Mutasarrıflığı, Antalya 

Vilâyeti haline gelmiştir.27 Bu idarî yapı günümüze kadar sürmüştür. 

Sosyo-Ekonomik Yapı 

Antalya, nüfusu ve sosyo-ekonomik yapısıyla Osmanlı Đmparatorluğu’nun küçük bir 

örneğidir. Şehrin Osmanlı dönemindeki toplum yapısıyla ilgili olarak ilk göze çarpan 

etken, küçük ama kozmopolit bir şehir olmasıdır. Esnaf, zanaatkâr ve tüccarı çoğunlukla 

Türk olmayan unsurlardan oluşmaktadır. Türkler tarım, hayvancılık, taşımacılık ve 

memuriyet ile iştigal etmektedir. Şehirde Türklerden başka, Rum ve Musevi cemaati ile 

Arap ve Đtalyan tüccarlar yaşamaktadır.28 Şehrin o dönemdeki nüfusu hakkında kesin 

sayılar bulunmasa da yine de çeşitli kaynaklar kabaca da olsa bazı bilgiler sunmaktadır: 

Osmanlı Devleti’nin 1831’deki ilk nüfus sayımına göre Antalya şehir merkezinde 2.879 

ehl-i Đslâm erkek nüfus tespit edilmiş, ancak gayrimüslimler hakkında bilgi verilmemiştir.29 

Diğer bir kaynağa göre bu dönemde Antalya şehrinin nüfusu 13.000’dir. 1832’de 

Antalya’ya gelen bir seyyah ise şehir nüfusunun 15.000-18.000 civarında oluğunu 

                                                
24 Süleyman Fikri Erten, Antalya Tarihi, Üçüncü Kısım, Antalya Müzesi Yayını, Antalya 1948, s. 93. 
25 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 34. 
26 Baykara, age, s. 128; Darkot, age, s. 459-462. 
27 Mefahir Behlülgil, Đmparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde Đllerimiz, Özal Matbaacılık, Đstanbul 1992, s. 

169; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 34. 
28 Emecen, age, s. 234. 
29 Enver Ziya Karal, Osmanlı Đmparatorluğu’nda Đlk Nüfus Sayımı 1831, DĐE Yayınları, Ankara 1997, s. 122. 
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söylemektedir.30 Daha sonraki tarihlerde Antalya’nın (tahmini) nüfusu ise 1830-1840: 

16.000, 1890: 25.000, 1912: 30.000’dir.31 Bu rakamlar I. Dünya Savaşı’na kadar genelde 

değişmemiştir. Savaş yıllarında ve sonrasında ise gayrimüslim nüfus azalırken, gerek 

mübadele, gerekse kaybedilen topraklardan gelen Türklerle, Türk nüfus artmıştır.32 

Yukarıda da değinildiği üzere göçler, o yıllarda şehrin nüfusunu önemli oranda 

etkilemiştir. Göçlerin, Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle başladığını, Mora’nın, Girit’in ve 

Balkanların kaybıyla devam ettiği görülmüştür. Daha sonraki dönemlerde Arnavutlardan, 

Boşnaklardan ve Kıbrıslı Türklerden gelenler olmuştur. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Yunanlıların Đzmir’i işgaliyle Antalya’daki Rumların bir kısmı Đzmir’e doğru gitmiş, 

nihayet, 1924 mübadelesinden sonra kalanlar da şehri terketmişlerdir.33 

Artık savaş döneminin sona erdiği ve göreceli sakin seyreden nüfus hareketliliğinin 

yaşandığı Cumhuriyet döneminde şehir nüfusu şöyle bir seyir izler; 1927’de 17.635, 

1935’de 22.993, 1940’da 24.957, 1945’te 25.037 olan nüfus 1950’de 27.515 kişiye ulaşır.34 

Yukarıda da söylendiği üzere gayrimüslimler içinde en kalabalık grup Rumlardı. S. 

F. Erten’e göre Millî Mücadele sırasında Antalya’da yaşayan 6.500 Rum vardı ve Rumlar, 

yerli Rumlar ve Antalya’ya sonradan gelen Rumlar diye ayrılmaktaydı. Buna göre 

Antalya’daki Rumların durumu ve Türklerle ilişkileri şöyleydi:  

Rumların büyük çoğunluğunu yerli Rumlar oluşturmaktadır. Bunların âdetleri, dilleri 

Antalyalı Türklerin dili ve âdetlerinden ibarettir ve dinden başka aralarında fark 

bulunmamaktadır. Türk kültüründen başka kültürleri bulunmayan Rumlar, Türkçe’den 

başka dil bilmezlerdi. Buna karşılık, Türkler de Rumlarla kaynaşmışlardı. Alışverişlerini 

Rum tüccarlardan yaparlardı. Antalya’da binaların yanı sıra, camilerin yapılmasında bile 

Rum ustalara başvurulurdu. Ancak daha sonra, Patrikhane, bunları Yunanlılaştırmak için, 

Rum okullarına Yunan milliyetçiğini ve Yunanistan idealini aşılayacak öğretmenler 

gönderdiği gibi, diğer alanlarda da buna paralel faaliyetlere girişti. Bu faaliyetler, zaman 

                                                
30 Charles Texier, “100 Yıl Önce Antalya”, Türk Akdeniz, Şubat 1937, S. 1, Antalya 1937, s. 12. 
31 Devlet Đstatistik Enstitüsü (DĐE), Osmanlı Đmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu (1500-1927), Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, II, Haz. Cem Behar, Ankara 2003, s. 25-33. 
32 Erten, Millî Mücadelede, s. 1.; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 44-45. 
33 Hulusi Günay, Antalya, Bengü Yayınları, 1941, s. 58.; Thomas D. Roberts ve diğerleri, Area Handbook for the 

Republic of Turkey, The American University, U S Government Printing Office, Washington DC 1970, s. 
61.; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 40-41.; Emecen, age, s. 236.; Çimrin, Antalya, s. 138. 

34 DĐE, 75. Yılında Sayılarla Türkiye Cumhuriyeti, DĐE Matbaası, Ankara 1998, s. 1; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 44-
45. 
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içerisinde Rum ahali üzerinde etkisini göstermeye ve sonucunda toplumsal barış 

kaybolmaya başladı. 1919’da Đtalyan işgaliyle, artık birlikte yaşamın koşulları kalmadı.35 

Buradan da anlaşılacağı üzere üzere, I. Dünya Savaşı’na kadar şehirde Türk ve 

Rumlar arasında gerginlik olmadığı, birbirleriyle sıcak hemşerilik ve komşuluk bağlarıyla 

bağlı oldukları hissedilebilmektedir. Tabiî bu durum, Yunan Kilisesi’nin Yunan ırkçılığını 

yaymak üzere I. Dünya Savaşı yıllarında özellikle okullarda çocuklar ve gençler üzerinde 

ideolojik hareket başlatıncaya kadar sürer.  

Bütün bunların sonucu olarak 1920’lerde bu yapı değişmiştir. Mübadele, Antalya’nın 

hem nüfusunun, hem de sosyo-ekonomik yapısının değişmesine yol açmıştır. Antalya’ya 

gelenler yeni ekonomik sorunlar yarattığı gibi eğitim yönünden de talepleri olacaktır. Diğer 

taraftan uzun yıllar boyunca ülke savunmasından muaf oldukları için askerlikten uzak, 

sadece ticaret ve esnaflıkla meşgul olan gayrimüslimler, 1924 mübadelesinde şehri 

terketmek zorunda kalınca şehrin ekonomik yapısında ciddi sıkıntılar yaratmıştır.  

Artık yalnızca Đslâm nüfusun ikamet ettiği Cumhuriyet döneminde şehrin iş yaşamına 

bakıldığında 1935 genel nüfus sayımının mesleklerle ilgili verilerine göre, çalışmaya konu 

olan dönemde Antalya halkının istihdam yapısı şöyledir:  Kadınların % 90’ına yakını ev 

kadınıdır ve % 7,5’i tarımda çalışmaktadır. Đş yaşamında aktif olan erkek nüfusun 

mesleklere göre dağılışı ise sırasıyla şöyledir: Mesleksiz, ya da mesleği belirlenemeyen: % 

41; genel idare ve hizmetler, serbest meslekler: % 19; sanayi ve küçük sanatlar: % 14; 

tarım: % 13; ticaret: % 7; ulaşım: % 6.36 

Ticarî yaşamına gelince; kentin tarihinde deniz ticareti her zaman önemli bir yere 

sahip olmuştur. Cenevizliler zamanında kurulan Antalya Limanı, tarih boyunca önemini 

korumuş, ancak XVII. yy’dan itibaren Đzmir Limanı’nın öne çıkmasıyla eski yerini 

koruyamamıştır.37 Daha çok, Mısır ile Antalya arasında yapılan ticarette; Mısır’dan 

baharat, keten, şeker gibi mallar ithal edilirken; Antalya’dan Mısır’a; meşe palamudu, kitre 

zamkı, şap, kereste, zift gibi maddeler ihraç edilmiştir.38 Kentteki ticarî yaşamı geliştirmek 

amacıyla 1886’da Ziraat ve Ticaret Komisyonu (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası) ve 

1913’te Antalya Zahire Borsası kurulmuştur. O dönemde Antalya’nın çevresiyle sağlıklı 

                                                
35 Erten, Millî Mücadelede, s. 1-3. 
36 Türk Akdeniz, S. 2, Antalya Nisan 1937, s. 12-13. 
37 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 67-70. 
38 Emecen, age, s. 232-236. 



 

 

 

10 

bir karayolu bağlantısı olmadığından şehir halkı ihtiyaçlarının büyük kısmını deniz yoluyla 

sağlandığından deniz yolu Antalya için çok önemliydi.39 

Antalya bir kent olmasına karşın toplumsal işbölümünde daha çok Türklerin yer 

aldığı tarım ve hayvancılığın da ekonomide ağırlığı vardı. Günümüz için ilginç bir sosyo 

ekonomik yapı olarak 1926’da şehirde, süt verimi yüksek 40.000 maltız keçisi vardı.40 

Türklerin tarım ve hayvancılıktan sonra egemen oldukları diğer iş kolları memurluk ve 

taşımacılık/devecilikti. O günlerin tanığı Halil Đbrahim Dişey’in anlattıklarına göre; 

Antalya’nın çevresiyle irtibatı imkânlar nispetinde çalışan arabalarla yapılsa da -bakımlı 

yollar olmadığından- daha çok develerle yapılıyordu. Çünkü olumsuz hava şartlarında da 

develer nakliye işlerini yapabiliyordu. Bunlar Üçkapılar/Hadrianus Kapısı civarındaki 

Nafia Garajı yanında bulunan Develik’te “ıhlatılarak yük beklerlerdi.” 41 

Şehirdeki sosyal yaşamın merkezi, Yenikapı semti idi. Halen Büyükşehir Belediyesi 

olarak kullanılan halkevi ve şehir kütüphanesi buradaydı. Bunun hemen yanında şehrin 

uzun yıllar tek sineması olan Elhamra Sineması vardı. Sinemanın yanında da Vatan 

Kıraathanesi vardı. Ramazan ayında akşamları bu kıraathanede tombala oynatılırdı. Bu ve 

yakınındaki birkaç kıraathanede temsiller de verilirdi. Hemen her akşam bu semt, 

sinemaya gelenlerle dolar, şehrin en hareketli hayatı burada yaşanırdı.42 Sıcak yaz 

aylarında Antalya tenhalaşırdı. Kent halkının yarıdan fazlası, yaylalara çıkardı. Kentte 

kalanlar da, sivrisinek ile paylaşılan bir hayatı sürdürmek zorundaydı.43 Resmî verilere 

göre Antalya’da sıklıkla görülen tipik belde hastalığı sıtmadır.44 Sivrisinek, sıtma, sıcak, 

yokluk nedenleri ile günümüzle karşılaştırıldığında Antalya, 1950'lere kadar nüfusu artışı 

yüksek olmayan bir şehirdir.  

Cumhuriyet Öncesi Dönemde Antalya’da Eğitim 

Osmanlı Eğitim Sistemi  

Cumhuriyet öncesi Antalya’daki eğitim kurumlarının mirasını aldığı Osmanlı eğitim 

sistemi, Đslâm dünyasındaki geleneğe çok sıkı bağlıdır. Bu bağlamda temel eğitim kurumu 

                                                
39 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 67-70. 
40 Hüseyin Çimrin, Antalya, s. 135. 
41 Halil Đbrahim Dişey, Çocukuğum, El yazması ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005).  
42 Halil Đbrahim Dişey, Unutulmayanlar,  El yazması ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
43 Çimrin, Antalya, s. 138, 139. 
44 TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyet-i Umumiyesi, Đstanbul 1927, s. 454. 
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mescit ve camilerdir.45 Osmanlıda da çok sayıda cami ve mescit olup, bunların yakınında 

temel eğitimin verildiği Sıbyan Mektepleri söz konusudur. Sıbyan Mekteplerinden sonra 

çeşitli seviyelerde organize olan Medreseler vardır. Medreselerden sonra yaygın eğitim 

kurumlarından kütüphaneler, ilim ve münazara meclisleri vb.’ni zikretmek mümkündür. 

Đslâm geleneğinden farklı olarak Osmanlıda, devşirmenin ilk basamağından başlayarak 

Enderun’un son basamağıyla neticelenen bir eğitim sistemi ve süreci vardır. 

Enderun istisna, hemen hemen bütün eğitim kurumlarının temelinde vakıflar görev 

almaktadır. Bu da, o dönemde devletin bu gibi sosyal görevlerle yükümlü olduğuna dair 

anlayışın bulunmayışıyla ilgilidir.  

XVIII. yy’ın ilk yarısında Batılılaşmayla beraber başlayan Humbarahâne gibi 

modern-Batı tarzı eğitim kurumlarının açılması 1839’da Tanzimattan sonra yaygınlaşmış 

ve hızlanmıştır. Sıbyan okulları gibi ilköğretimin bütün çocuklara zorunlu olması kabul 

edilirken, öğretmen ihtiyacından dolayı da öğretmen okullarına önem verilmiştir. Bu tür 

okullar sadece bu alanlarla sınırlı kalmamış, askeri alanda da başta Mekteb-i Harbiye 

olmak üzere askeri müzik ve tıp okulları gibi her alanda okullar açılmıştır. 

Müslüman okulları yanında, diğer din ve milliyetlere mensup okullar da kendi 

ibadethanelerinin yanında temel eğitimlerini icra ederlerken46 XIX. yy’da önemli adımlar 

atarak, gerek Fransızların açtıkları Galatasaray Sultanîsi gibi okullarda gerekse kendilerine 

mahsus cemaat mekteplerinde kendi dillerinde eğitimlerini yürütmekteydiler. 

Sonuç olarak Osmanlı eğitim sistemi, Tanzimata kadar Medrese-Enderun, 

Tanzimattan sonra medrese-modern okullar ve müslüman okulları-gayrimüslim okulları 

şeklinde sınıflandırmalar çerçevesinde sürdürülmekteydi.   

Eğitim Alanında Đdarî Düzenlemeler 

XIX. yy’la birlikte devletin aslî görevlerinden sayılan eğitim konusunda bir yandan 

yeni ve modern eğitim kurumları tesis edilirken ve bunlara ait yasal düzenlemeler 

hazırlanırken, diğer yandan, geleneksel eğitim kurumları da varlıklarını devam ettiriyordu. 

Bu bocalamalara rağmen aşağıdaki tabloda verilen yasal düzenlemelerden 

anlaşılacağı üzere eğitim alanında bir dizi değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır: 

                                                
45 Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt, “cami” (mescit), (Türkiye Diyanet Vakfı) Đslâm Ansiklopedisi, c. 7, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, Đstanbul 1993, s. 46-56. 
46 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Đmge Kitabevi, Ankara 2000, s. 125. 
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Tablo 1: Eğitimde Yenilikler Kronolojisi 

Yıllar Gelişmeler 
1838 Meclisi Umur-ı Nafia47 kuruldu. Eğitim işleri de buraya bağlandı 
1838 Meclisi Vâla’ca rüştiye okulları kurulması kararlaştırıldı 
1838 Mekatib-i Rüştiye Nezareti kuruldu.48 
1845 Meclis-i Maarif-i Muvakkat adıyla bir kurul oluşturuldu 
1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kuruldu.49 
1846 Mekatib-i Umumiye Nezareti kuruldu.50 
1847 Đlk Đlkokul Yönetmeliği yayımlandı.51 
1847 Đlk rüştiye okulu açıldı. 
1851 Encümen-i Daniş kuruldu. 
1857 Maarif-i Umumiye Nezareti kuruldu52 ve ilk Maarif Nazırı, Vükela Meclisi’ne girdi. 
1858 Kızlar için ilk rüştiye okulu açıldı. 
1864 Maarif Meclisleri53 ve Đdare Meclisleri54 kuruldu. 
1868 Darülmuallimin-i Sıbyan (ilköğretmen okulu) açıldı. 
1869 Meclis-i Kebir-i Maarif55 kuruldu. 
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi56 yayınlandı. 
1869 Numune Đbtidaîleri, Usul-i Cedide Mektepleri açılmaya başlandı. 
1913 Tedrisat-ı Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati çıkarıldı.57 
1915 Anamektepleri Nizamnâmesi çıkarıldı. 
1915 Darülmuallimin ve Darülmuallimat nizamnâmeleri çıkarıldı. 

                                                
47 Bu meclis, 1839’da eğitim alanında yapılması düşünülen yenilikleri kapsayan bir layiha yayınladığı gibi ülkede 

‘Maarif teşkilatı’ kurulmasını önermiştir. 
48 Bu kurumun adına bakılarak bir bakanlık olarak değil, Rüştiye Genel Müdürlüğü olarak düşünülmelidir. 
49 Nafia Nezareti bünyesinde oluşturulan kurul, ülkenin bütün eğitim işlerini görüşüp gerekli kararları almak 

okulların program ve tüzüklerini hazırlamakla görevli idi. Bkz. Çadırcı, age, s. 285; Ayasbeyoğlu, age, s.64. 
50 Bu kurumun adında Nezaret sözcüğünün geçmesine karşın bir nezaret, yani eğitim bakanlığı olmayıp ‘okullar 

genel müdürlüğü’ gibi bir işlevi üzerine almıştı. Çadrıcı da bu kurumla ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur: 
“Görevi Sıbyan mekteplerinin ıslahı ve Rüştiye mekteplerinin çoğaltılması olarak belirlenmişti. (Ancak) Bu 
sıralarda tamamen ulemanın denetiminde olan Sıbyan Mekteplerinde önemli bir düzenleme yapmak mümkün 
değildi.” (Çadırcı, age, s. 285). 

51 Tanzimat döneminde yayımlanan önemli belgelerden biri de ‘Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyesini Ne 
Vechiyle Đcra Eylemeleri Lâzım geleceğine Dair Sıbyan Mektepleri Hocaları Efendilere Đta Olunacak 
Talimattır’ adlı yönetmeliktir. Bu yönetmelikte falaka yasaklanmışsa da yumuşak çubuklarla dövmeye izin 
verilmiştir. Bkz. Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye'de Eğitim Bilimleri Tarihi, MEB Yayınları, Đstanbul 1995, s. 37. 

52 Bugünkü anlamda eğitim bakanlığı olarak nitelendirilecek kurum yukarıda adı geçen kurumdur.  
53 “Maarif Meclisleri, müftü, hükümet tabibi ve hacı-hoca olan üyelerden oluşuyordu.” (Çadırcı, age, s. 196). 
54 Đdare Meclisleri, eğitim kurumlarının açılması konularında kararlar alıyordu. (Çadırcı, age, s. 196.) 
55 “Bu meclis, ders kitapları, çeşitli bilimsel eserleri telif ve tercüme ettirmek; okulların, maarif meclislerinin, 

müze, kütüphanelerin idaresiyle öğretmenlerin özlük işleriyle eğitimle ilgili tahkikatlarla meşgul olmakla 
görevlendirilmişti.” (Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1988’e), Ankara Ü. Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1989, s. 209). 

56 “1869 Maarifi Umumîye Nizamnamesi’ne göre okullar: 1-Sıbyan okulları (anaokulu veya ilköğretimin 1. 
kademesi) mahalle ve köy okullarıdır. 2-Rüştiyeler (ilköğretimin 2. kademesi) 500 haneli kasabalarda, 3-
Đdadîler (ortaokullar ) 500 haneli kasabalarda, 4-Sultanîler (liseler) Vilâyet merkezlerinde açılacaktır.” Bkz. 
“Maarifi Umumiye Teşkilatı Nizamnâmesi”, Tedrisat Mecmuası, Sene: 3, S. 20, 15 Mayıs 1328, Matbaa-i 
Amire, Đstanbul 1328, s. resmî kısım 1-13; Karal, Osmanlı, V, s. 201-202. 

57 Bu kanunla falaka, eğitim aracı olmaktan çıkarılmıştır. 
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Osmanlı Devleti’nde askerî yenilgilerin etkisiyle başlayan yenilik hareketleri, önce 

askerî ve idarî alanda başlatılmıştır. Eğitim alanında da bazı girişimler olmuşsa da XIX. yy 

ortalarına kadar kayda değer bir yenilik hareketine girişilememiştir.58 Devletin, eğitim 

politikasını belirleme süreci ile ilgili ilk önemli girişimin II. Mahmud’un 1824’te 

‘ilköğretimin herkes için zorunlu olduğunu ilân etmesiyle’ başladığı söylenebilir.59 Ancak 

fermana rağmen devletin içinde bulunduğu sıkıntılar ve bu kararın alınmasından önce 

yeterli hazırlıkların yapılmaması, kararı pozitif anlamda neticelendirmemişti.60  

Osmanlı eğitim sisteminde önemli bir aşama olan 1869 tarihli Maarif-i Umumiye 

Nizamnâmesi ile eğitim sistemi beş aşamalı hale getirilmişti: Đlköğretim düzeyinde iki okul 

(sıbyan/ibtidaî ve rüştiye), ortaöğretim düzeyinde yine iki okul (idadî ve sultanî), yüksek 

öğrenimde ise darülfünun ve diğer yüksek okullar model olarak düzenlenmişti.61 Bu 

nizamnâme ile eğitimin finansmanı da düzenlenmişti. Düzenleme ile öğrenim zorunluluğu 

teyit edilmiş, maarifin hem merkez örgütü hem taşra örgütü kurulmuş, gayrimüslim 

çocuklara verilecek eğitimin denetimini maarif örgütünün yapması öngörülmüştü. Bundan 

başka; okullarda okutulacak kitapların tercüme ve teliflerinin yaptırılması ve yeni 

yöntemleri öğretecek öğretmenlerin yetiştirilmesi, yeni öğretim yöntemlerinin uygulanması 

getirilmişti. Geniş kapsamlı bu düzeleme, taşrada, eğitimin idaresi için ilk kez maarif 

müdür ve müfettişleri görevlendirilmesini getirdiği gibi, maarif meclisleri teşkil edilmesini 

sağlamıştır.62 Ancak sonuçları itibarıyla bu düzenlemenin etkileri, geleneksel eğitim 

kurumları ile yabancı ve gayrimüslim okullarında çok sınırlı olmuştur.  

Bu düzenlemeler Osmanlı fikir ve devlet adamlarının beyhude çabaları olarak 

kalmıştır. Bazı yapıların kaldırılıp yerlerine yenisinin konmasının tarihî zorunluluğunu 

Osmanlı aydınları görememiştir. Çünkü yapılmak istenenler ‘ıslahat’ kavramında 

karşılığını bulmaktadır. Islahat, eskiyi iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak eski yapı, ne 

kadar ıslah edilirse edilsin, değişen yeni dünya düzeninde karşılık bulamayacaktır.63  

                                                
58 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ötüken Neşriyat A.Ş., Đstanbul 1980, s. 20. 
59 Ancak bu zorunluluk yalnızca Đstanbul’da geçerli idi. Bkz. Karal, Osmanlı, V, s. 193; Hasan Ali Koçer, 

Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), MEB Yayınları, Đstanbul 1991, s. 35-37. 
60 Mahmut Cevat Bey [Mahmut Cevat Đbnüş Şeyh Nafi], Maarifi Umumiye Nezareti Tarihçei Teşkilat ve Đcraatı 

(19. Asır Osmanlı Maarif Tarihi), Haz. Taceddin Kayaoğlu, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2001, s. 7. 
61 Roberts ve diğerleri, age, s. 124. 
62 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 53. 
63 Bayram Kodaman, Cumhuriyet’in Tarihî-Fikrî Temelleri ve Atatürk, Alter Yayıncılık, Ankara 2005, s. 41, 42, 

112. 
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Sonuç itibarıyla, eğitimde olduğu gibi diğer alanlarda da çağa ayak uyduramayan ve 

çağının gerisinde kalan Osmanlı devleti kaçınılmaz sona doğru gidiyordu. 

Eğitimin Finansmanı 

XIX. yüzyıldaki Batılılaşma hareketlerine kadar eğitim kurumlarının maddî 

ihtiyaçları hep halkın organize ettiği vakıf gelirleri ile karşılanmıştır. Vakfiyelerinde 

yoksul öğrencilerin eğitimlerini üzerine alan64 eğitim kurumları düzenli parasal kaynağa da 

sahip olmuştur.65 Antalya’daki vakıf kurumu, 1849’da bağlı bulunduğu Konya Evkaf 

Müdürlüğü’nden ayrılarak, ayrı bir Evkaf Müdürlüğü haline getirilmişti.66 Halkın 

yardımları ile hayatlarını devam ettiren diğer okullar ise, halkın katkısının düzenli 

olmaması gibi nedenlerle doğal olarak zamanla sıkıntılarla karşılaşmıştır. Devletin              

-öğretmen ücretleri de dâhil olmak üzere- bu dönemde halkın eğitimine katkısı 

olmamıştır.67  

Eğitimin finansmanı ile ilgili bu durum, hem Đslâm okulları hem de gayrimüslim 

okulları için geçerli idi. XIX. yy ortalarından itibaren geleneksel okulların yanında Batı 

tarzı okullar kurma çabalarıyla birlikte devlet, eğitime kaynak aktarma yönünde de adımlar 

attı. Đlköğretimin finansmanı için ilk ciddi girişim olan 1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnâmesi’yle -çoğunlukla ayrılmayan- ‘Devlet bütçesinden ayrılan ödenek’ dışında 

yeni bir şey bulunmayıp geleneksel malî işler yasal düzenleme içine alınmıştı:  

“Devlet bütçesinden ayrılan ödenek, her türlü bağışlar, tahsis edilen vakıf gelirleri ve 

öğrencilerden alınacak harçlarla öğretim giderleri karşılanacaktı. Bu paralar maarif 

sandıklarında toplanacak ve harcamalar buradan yapılacaktı. Đlköğretimin bina, araç-gereç 

giderleriyle öğretmen aylıkları, halktan toplanacak iane ile karşılanacaktı.”68  

Bunların yetersizliği durumunda, mahalle ve köye yapılacak salma, eğitimin 

parasal kaynağını oluşturacaktı.  

                                                
64 Đ. Ateş-A. Erdoğan, Đl Đl Vakıflar 86, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1986, s. 34. 
65 Vakıf gelirlerine sahip olan okulların parasal problemleri yok gibi görünüyorsa da bu durum görecelidir. M. 

Ergin bu konuda şöyle demektedir: “Önceleri Sıbyan ve Tanzimat devrinden sonra ibtidaî adını alan bir kısım 
mekteplerin vakıflar tarafından bağlanan para ile idaresi kabil olamadığından bu mekteplerde okuyan 
çocukların velilerinden mektep muallim ve kalfaları ayrıca bir para alırlardı.” (Ergin, age, III-IV, s. 1317.) 

66 Moğol, age, s. 149. 
67 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 243 vd. 
68 Çadırcı, age, s. 288. 
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Yapılan düzenlemeden beklenen sonucun alınamaması üzerine, 1872’de tarımsal 

ürünlerden onda bir oranında alınan aşar vergisine ilköğretime aktarılmak üzere ek vergi 

konulmuştur. 1883’te bu, yeniden düzenlemeye çalışılmış, ancak ayrılacak verginin 

hesaplaması bile ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden işin içinden çıkılamamıştır.69 Son 

önemli düzenleme 1913 tarihli Tedrisat-ı Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati70 ile yapılmıştır. 

Bu yasayla -öğretmen maaşları da dâhil- ilköğretimin her türlü giderleri ‘mesarifi 

mecburedendir’ denilerek köy ve mahalle halkının yükümlülüğüne bırakılmıştır. 

Sonuç olarak, bütün iyi niyetli çabalara karşın, eğitime sağlam ve düzenli kaynak 

bulunması konusu Osmanlı döneminde çözülemeyen bir problem olarak kalmış ve bu 

haliyle Cumhuriyete devredilen olumsuz bir miras olarak Türk eğitim tarihinde yerini 

almıştır. Tabiî ki, bu durumun Osmanlı Devleti’nin düştüğü ekonomik ve mali sıkıntıların 

bir sonucu olduğu da göz ardı edilmemelidir. 

Geleneksel Eğitim Kurumları 

Sıbyan Mektepleri 

Sıbyan, sözcük anlamı olarak “çocuklar” demektir.71 Çoğunlukla camilere bitişik 

yapılan bu okullara mektep, mektephâne, mahalle mektebi denildiği gibi, bu okulların çoğu 

taş bina olduğundan bunlara taş mektep72 de denilmektedir. 

 Sıbyan mekteplerinde öğrenciler, dershanede küçük minderlere otururlardı. Her 

çocuğun önünde bir rahle bulunurdu. Dersler, günümüzde olduğu gibi sınıf düzeni 

içerisinde işlenmezdi. Bu okullarda Elifba, Kur’an, Đlm-i Hal, Ahlâk, Tecvid ve Hat gibi 

dersler okutulurdu.73 Her öğrenci kendi düzeyine göre, hocanın önüne gelir, dersini 

                                                
69 “Öşrün yedide birinin ve yedide bir tutarından da dörtte biri alınarak, her ikisinin öşre ilâve olarak tahsil 

edilmesi ve yedide biri ile bunun dörtte biri tutarından üçte ikisinin, vilâyetlerin umumî giderleri için 
menafi sandıklarına ve üçte birinin de maarifin masraf fazlasına karşılık tutulması, sanayi erbabiyle diğer 
kimselerden de maarif vergisi olarak, bina “müsakkafat” vergisi üzerinden % 6’sının alınması kabul 
edilmiş ise de sonradan, yedide biri ile dörtte bir hesaplarının yarattığı güçlükler sebebiyle, mahsulâttan 
doğrudan doğruya % 11, 5 alınarak,  10’unun aşar  karş ı lığı  hazineye,  1’inin menafi sandıklarına, 
yarımının da maarife aidiyeti ve bina vergisinden maarif için alınmakta olan % 6’nın da % 5’e 
indirilmesi takarrür ettirilmiştir.” Bkz. MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı 
Đlköğretim ve Eğitim Kanunu-12.1.1961), Maarif Vekaleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz), s. 5-7. 

70 Geçici Đlköğretim Kanunu. 
71 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1995, s. 948. 
72 “Bu mekteplerin çoğu taş ile yapılmış olduğundan ‘Taş Mektep’ de denilirdi. Bu tabir biraz da tahkiri ifade 

eder. Meselâ Taş Mektep’te okumuş sözü, sıbyan mekteplerindeki tahsil derecesi hatıra getirilerek cahil ve 
tahsilsiz gibi manaları gösterir.” (Ergin, age, s. 83.). 

73 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 101. 
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aldıktan sonra yerine dönerdi.74 Öğrenim süresi 4 yıl olan bu okullara kayıt kabul gibi 

resmî bir işlem yapılmazdı ve Müslüman olan herkesin çocuğu alınırdı.75 

Sıbyan okullarının 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesine kadar belli bir plân, 

program ve yönetmeliği yoktu. Öğretmenler, ya medrese öğretimini henüz tamamlamış 

kimseler, ya da camilerde imamlık veya müezzinlik yapmakta olan kişilerdi. Okulların 

giderleri ve idaresi çoğunlukla vakıflardaydı.76  

Evliya Çelebi XVII. yy’da Antalya şehrinde 17 sıbyan mektebinin bulunduğunu 

belirtmekedir.77 Daha sonraki yıllar için şehri ziyaret eden bazı araştırmacılar bir takım 

bilgiler verse de bu veriler tutarlı olmadığından sıbyan mekteplerinin sayıları hakkında bir 

sonuca varmak mümkün görünmemektedir.78 

Medreseler 

Medrese, ders verilen, ders okumaya mahsus yer79 anlamındadır. Dersi verene de 

müderris denilmektedir. Medrese ve onun kültürü, Đslâm dini ile yakından alâkalıdır.80 

Şöyle ki; Đslâm çıktığı andan itibaren öğrenilmeye ve öğretilmeye başlanmıştır. Ortaçağlara 

kadar çeşitli formatlar içinde aktarılan bu bilgiler, Selçuklular döneminde Nizamü’l-Mülk ile 

düzenli, sistemli hale getirilmiştir. Orhan Gazi ile başlayan Osmanlı medrese eğitimi,81 Fatih 

Sultan Mehmet döneminde devlet katında büyük öneme kavuşmuş, Kanuni devrinde 

yükseköğrenimi geliştirici yeni medreseler açılmıştır. Ancak bu gelişmeler ilânihaye devam 

etmemiş, geleneksel eğitim alanındaki bu kurumlar çağına ayak uyduramayarak 

imparatorluğun kaderiyle paralel bir seyir arzetmiştir.  

Medrese eğitim sisteminin hangi fonksiyonları yerine getirip hangisini getirmediği ya 

da nasıl bozulduğu bizim asıl konumuzun arasına girmediğinden, asıl konumuz olan 

Antalya’da Cumhuriyet öncesi medrese eğitimi nasıl yürütüldüğü konusuna dönüyoruz.  

                                                
74 Koçer, age, s. 8-9. 
75 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 54, 101. 
76 XIX. yy’ın ikinci yarısında kurulmaya başlanan modern ilkokullar Maarif Vekâleti’ne bağlı idi ve ‘ibtidaî’ 

olarak anılıyorlardı. Diğer temel eğitim/ilköğretim okulu olan ‘Sıbyan Mektepleri’ ise Evkafa bağlı idi.  
77 Evliya Çelebi, age, s. 24-25. 
78 Çimrin, Antalya, s. 137-138; Emecen, age, s. 236. 
79 Semavi Eyice, “medrese”, Đslâm Ansiklopedisi, VII, Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1970, s. 473. 
80 Roberts ve diğerleri, age, s. 123. 
81 Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Đlmiye Teşkilâtı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1984, s. 

1. 
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Her ne kadar Antalya’da bulunan medrese sayısı hakkında kesin bir bilgi yoksa82 da 

Fikri Erten’in belirttiği 19 medreseyi ve bulunduğu semtleri zikredebiliriz: 

Tablo 2: Cumhuriyet öncesi dönemde Antalya’da bulunan medreseler83 

Sıra No Medresenin Adı Mahallesi Kurucusu 
1 Ahi Kızı Ahi Kızı Đbrahim Ağa 
2 Ak Mescit Şeyh Sücaüddin Abdullah Efendi 
3 Aşık Doğan Aşık Doğan Aşık Doğan 
4 Cantelek Yüksekalan Hacı Fakıh 
5 Çömlekçi Çömlekçi Mehmet Efendi 
6 Çukur Medrese Sucular Nebi Efendi 
7 Değirmenönü Değirmenönü Camii Ahmet Efendi 
8 Hacı Naim Efendi Tophane Kapusu Naim Efendi 
9 Hatuniye Yivli Cami yanında Hatun Sultan 
10 Karakaş Zindan Önünde Karakaş 
11 Kesik Minare Kesik Minare Osman Efendi 
12 Meydan Meydan Bostancı Zade 
13 Muratpaşa Cami bitişiğinde Bekir Efendi 
14 Müsellim Elmalı  Mütesellim H.Mehmet Ağa 
15 Osman Efendi Đmaret Kapusu Osman Efendi 
16 Susam Medresesi Balı Bey Süleyman Efendi 
17 Sürmeli Şeyh Sinan Hasan Efendi 
18 Şeyh Sinan Şeyh Sinan Koca Furuş 
19 Varsaklı Mehmet Efendi Takkacı Mustafa Halil Efendi 

Antalya’da ilk medrese, Selçukluların burayı almalarından hemen sonra yapılmıştır. 

Buradaki ilk medrese, Ulu Cami Medresesi’dir. Muhtemeldir ki şehir alındıktan sonra 

yapılan ilk cami olan Ulucami bitişiğinde tesis edilmiştir. Yaptıranından dolayı Atabey ama 

bazen de Ulucami, günümüzde Yivli Minare Medresesi diye de anılmaktadır. Bu ilk 

medreseyi, Selçuklu veziri Celâleddin Karatay’ın; diğer birçok Selçuklu şehirlerinde 

yaptırdığı gibi Antalya’da inşa ettirdiği Karatay Medresesi takip etmiştir. Bu zincir Osmanlı 

döneminde de devam edecektir. 

Evliya Çelebi şehirde 7 medrese bulunduğunu bildirmektedir.84 1885 yılında 

Antalya’da 120 öğrencili bir okul ile 300 öğrencinin öğrenim gördüğü daha ileri öğretim 

                                                
82 Antalya tarihi ile ilgili eser ve yazarların verdikleri medrese sayıları şöyledir: 19 medrese: S. F. Erten (Erten, 

Antalya, s. 95, 1973 tarihli Antalya Đl Yıllığı (Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 125.) ve 
Ünsal Özmen (Özmen, age, s. 49-51); 18 medrese: Cafer Buldum (Buldum, age, s. 17); 20 medrese: Antalya 
Millî Eğitim Müdürlüğü, Antalya Đli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim, (Antalya Đl Millî Eğitim 
Müdürlüğü, Antalya Đli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim, Antalya 1997; 28 medrese:  Muhammet Güçlü 
(Güçlü, Đlk Yarısında, s. 83-84). Çimrin ise çeşitli eserlerinde farklı sayıda medreseyi işaret etmektedir. 

83 Erten, Antalya, s. 95.  
84 Evliya Çelebi, age, s. 24. 
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veren 6 okul olmak üzere, muhtemelen toplam 7 medreseden bahsedilmektedir.85 Hatta XIX. 

yy’ın sonlarına doğru buradaki medreselere Balkanlardan gelen göçmenler yerleştirilmiş ise 

de tepkiler nedeniyle boşaltılmıştır. 86 

Evliya Çelebi, şehirde diğer medreselerin yanında bir de daru’l-hadis ve daru’l-

kurradan bulunduğu bilgisini vermektedir.87 Ayrıca burada bir de daru’l-huffaz vardı. 

Bununla ilgili biz Antalya Daru’l-huffaz Muallimi Hafız Mehmed Efendi’nin 1921’de 

1.000 kuruş maaşla çalıştığının haricinde bir bilgiye rastlamadık.88 

Yukarıda listelenen Antalya’daki medreseler Osmanlı döneminde ifa ettikleri tarihî 

görev ve işlevleriyle birlikte Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir. Cumhuriyet dönemiyle 

birlikte değişen devlet sisteminin bir tezahürü olarak bu eğitim kurumları kapatılmıştır. 

Geleneksel Osmanlı eğitim kurumlarından sıbyan mektebi ve medresenin dışında 

Osmanlı eğitim sisteminin önemli unsurlarından biri olmasına karşın Antalya ile doğrudan 

ilgisi bulunmadığından Enderun Mektebi’ne89 bu çalışmada yer verilmemiştir. 

Tanzimat Sonrası Açılan Eğitim Kurumları 

Bilindiği üzere XIX. yy’da Tanzimatla beraber gerek merkezde gerekse taşrada 

birçok değişiklik yaşanmıştır. Bunlardan konumuz bağlamında Antalya’da tesis edilen iki 

önemli kurumdan bahsetmek gerekir. Bunlardan birisi Liva Đdare Meclisi diğeri de Teke 

Maarif Müdürlüğü’dür. Maarif Müdürlüğü 1913’te Konya’dan ayrılarak müstakil 

müdürlük haline getirilmiştir. Bundan sonra buraya bağlı maarif müfettişliği ile kazalar 

için mıntıka müfettişlikleri kurulmuştur. Đlk maarif müdürü olarak 1 Mart 1330 (1914)’de 

Ahmet Tevfik bin Hasan Efendi görevlendirilmiştir. 1923 yılındaki müdür ise Şehabettin 

bin Abdülkerim Ağa’dır. 90 

Liva idare meclisleri, livada yeni okul yapımından öğretmen maaşlarına kadar 

eğitimle ilgili bütün kararların alındığı, tartışıldığı yerdir. Meclis başkanı ise Antalya 

mutasarrıfıdır. Bu mecliste naib, müftü, muhasebeci ve tahrirat müdürü tabiî üye idi. 

                                                
85 Çimrin, Antalya, s. 137-138. 
86 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 97-98. 
87 Evliya Çelebi, age, s. 24-25.    
88 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 28. 
89 Bu okulla ilgili geniş bilgi için bkz. Ülker Akkutay, Enderûn Mektebi, Gazi Ü Eğitim Fakültesi Yayınları, 

Ankara 1984.  
90 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 1-3. 
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Bunun yanında dört de seçilmiş kişi görev yapmaktaydı. Mecliste gayrimüslim kontenjanı 

olmadığından aday olan herkes seçilebilmekteydi. Meselâ 1310 (1892) yılında bakkal 

Đstavri Efendi meclis üyesi olarak görev yapmıştır. 91  

Liva Đdare Meclisinin dışında, o yıllarda eğitimle ilgili karar alma organlarından 

diğer bir teşkilat da Maarif Komisyonları idi.92 Maarif Komisyonu başkanlığı görevini naib 

üstlenmekteydi. Diğer üyeler; müftü, tahsildar, sandık emini ve bunların dışında iki üye ile 

yazışmaları yapacak bir kâtipten oluşmaktaydı. 

Merkezdeki bu yapılanmadan sonra ilköğretim ile ilgili nelerin bulunduğuna bakmak 

yerinde olacaktır. 

Đlköğretim 

XIX. yy’da Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan yenilik ve düzenlemelerle 

birlikte üç ayrı okul üzerine kurulan bir ilköğretim sistemi ortaya çıkmıştı: 1-Sıbyan 

Mektepleri, 2-Đbtidaî Mektepleri, 3-Rüştiye. Bunlardan başka 1915’te Anamektepleri 

Nizamnâmesinin yayınlanmasıyla beraber anamektepleri açılmaya başlanmıştı.93 

Daha önce bahsedildiği üzere, Tanzimattan önce mevcut olan sıbyan mekteplerinin 

yanında Tanzimatla beraber modern eğitim kurumu olarak ibtidaî mektepler açılmıştır.94 

Ancak bu arada sıbyan mektepleri kapatılmamıştır. Tanzimat döneminin temel karakteri 

olan ikili eğitim anlayışının bir ürünü olan bu durum Cumhuriyete kadar devam etmiştir. 

Bu her iki okuldan mezun olan çocuklar, bunların bir üstü ve öğrenim süresi sıbyan 

mektepleri gibi 4 yıl olan rüştiyelere devam ederlerdi. Buradaki çocukların yaşları 

çoğunlukla 11 yaşın üstünde olduğu için, diğer okullarda erkek-kız ayrımı yok iken 

rüştiyede kızlarla erkeklerin sınıfları ayrıydı.95 1915’ten sonra, her ne kadar, 

nizamnâmesinin yayınlanmasıyla ana mektepleri de açılmaya başlamış ise de bu kategori 

okullaşma bugün bile yeterli seviyeye çıkarılamamıştır. 

                                                
91 1310'da Teke Livası Đdare Meclisi başkan ve üyeleri şu kişilerden oluşmakta idi: Reis: Mutasarrıf (Sabit) Paşa; 

Doğal üyeler: Naib Efendi, Müftü (Ahmet) Efendi, Muhasebeci (Ahmet) Efendi, Tahrirat Müdürü (Mehmet 
Emin) Efendi; Seçilmiş üyeler: Yasincizade Osman Efendi, Osman Efendi, Bakkal oğlu Đstavri Efendi, Hacı 
Salim (Halim ?) Efendi. Bkz. Konya Vilâyet Salnâmesi 1310, Konya Vilâyet Matbaası 1310, s.170. 

92 1310’da, Teke Sancağı Maarif Komisyonu şu üyelerden oluşmakta idi: Reis: Naib Efendi; Üyeler: Müftü 
(Ahmet) Efendi, Cemal Bey, Abdi Efendi, Katib Salih Efendi, Tahsildar Niyazi Efendi, Sandık Emini Đlyas 
Efendi. Bkz. Konya Vilâyet Salnâmesi 1310, s. 172. 

93 Ergin, age, III-IV, s. 1406. 
94 Đlk ibtidaî mektebi 1873’de açılmıştır. Bkz. Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 58. 
95 Karal, Osmanlı, V, s. 390. 



 

 

 

20 

Bu safhada, ilköğretimin hangi prensiplerle yürütüldüğünü ya da yürütülmesi 

gerektiğini, o dönemde yayınlanmış olan Mekâtib-i Đbtidaîyeye Mahsus Talimatname 

bugün de geçerli olan; kolaydan zora, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene doğru 

prensipleri ile deney, inceleme gibi hususları barındırmaktadır. Bunlardan başka, dersler 

hayatla ve çevreyle iç içe olmalıdır. 96 

Đbtidaî Mektepler 

Tanzimat sonrası meydana gelen değişimlerden biri de geleneksel okulların yanında 

modern okulların açılmaya başlanmasıdır. XIX. yy sonlarına doğru özellikle 1869 Maarif-i 

Umumiye Nizamnâmesi ile birlikte, sıbyan/mahalle mekteplerinin yanında yeni yöntemle 

eğitim veren okulların hem Đstanbul’da, hem de taşrada açılmaya başlandığı görülmektedir. 

Nizamnâme, ‘sıbyan mektebi’ terimini kullanıyorsa da Maarif Nezaretine bağlı olanlarına 

‘ibtidaî mektep’, ‘usül-i cedide mektebi’ denmektedir.97 Đbtidaîlerin açılması ile -daha önce 

söylendiği üzere- mahalle mektepleri kalkmamış, varlıklarını devam ettirmişlerdir.98 

Đlk örneği 1873’de açılmış olan ibtidaîlerde okutulan derslere bakıldığında sıbyan 

mekteplerinden çok farklı olmadıkları görülmektedir.99 Ancak 1913’te Tedrisat-ı Đbtidaîye-

i Kanun-ı Muvakkati ile ders programları yeniden gözden geçirilerek Đdare-i Beytiye ve 

Dikiş gibi günlük hayata dair konulara daha faza yer veren dersler konulmuştur.100 

1913 tarihinde çıkarılan kanun ve talimatnâme ile önce, ilköğretim okulları ibtidaî ve 

rüştiye diye ikiye ayrılmış ancak sonradan “mekatib-i ibtidaîye-i umumiye” adı altında 

birleştirilmiştir. Böylece, rüştiyeler Cumhuriyetten önce tarihe karışmış oldu. Yine bu 

kanuna göre ilk tahsilin parasız ve mecburî olduğu tekrar edilmiştir. Öğretim süresinin ise 

6 yıl olduğu belirtilmiştir.101 Yayınlanan talimatnâmede ayrıca sağlıklı bir ortamda ders 

yapılması konularına yer verildiği gibi çocukların oturacakları sıra ve oturakların sınıf, yaş 

                                                
96 Maarif-i Umumi Nezareti, Mekatib-i Đbtidaiye'ye Mahsus Talimatnâme (Usulü Terbiye-Usulu Tedris), Matbaai 

Amire, Dersaadet 1331, s. 131. 
97 Akyüz, age, s. 182. 
98 DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö. Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 5. 
99 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 144. 
100 1894’te Đbtidaî Mektepleri programında; Elifba, Kuranı Azimüşşan, Tecvid, Đlmihal derslerine ders saatlerinin 

yarısından fazlası yer ayrılmıştı. Bkz. Hıfzırrahman Raşit Öymen, “Türk Đlköğretiminin Cumhuriyet Öncesi 
Durumu”, Eğitim Hareketleri, S. 212-213, Desen Matbaası, Ankara 1973, s. 7; Ergin, age, III-IV, s. 1409. 

101 Maarifi Umumi Nezareti, Mekatib-i Đbtidaîye'ye Mahsus Talimatnâme (Usulü Terbiye-Usulü Tedris), Matbaai 
Amire, Dersaadet 1331, s. 107 vd; Ergin, age, III-IV, s. 1408; Akyüz, age, s. 294. 
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ve cinsiyete göre ergonomik olarak yapılması istenmiştir. Çağının normları için olduğu 

kadar günümüz için de ileri olan bu pedagojik yaklaşım, Cumhuriyet dönemine 

gelindiğinde de benimsenmiştir.102 

Đbtidaî okullar hakkında yapılan bu düzenlemelerden sonra, Antalya’daki okullar 

hakkında tespit ettiğimiz sayısal bilgilere göz atalım. 1892 yılında şehirde bir rüştiye ile 

Birinci Mekteb-i Đbtidaî ve Đkinci Mekteb-i Đbtidaî adında toplam üç okul bulunmaktadır.103 

Bu yüzyılın sonunda bu okullara ilaveten 90 kız öğrencinin devam ettiği Đnas Mektebi 

faaliyette olup kadrolu bir öğretmeni104 bulunmaktadır. Bu kadar öğrencinin bir sınıfta 

okuması düşünülemeyeceğine göre dışarıdan başka öğretmenlerin burada görevlendirilmiş 

olması muhtemeldir.  

1913-1914 öğretim yılında Antalya’da ibtidaî okul sayısı yedi olup, beşi erkek, ikisi 

kız okuludur. Buralarda hepsi de erkek olmak üzere 15 öğretmen görev yapmaktadır. 

Okullara devam eden toplam 795 öğrencinin 539’u erkek, 256’sı kızdır. Ancak zorunlu 

eğitim çağındaki çocuk sayısı ise 1598 erkek, 1473 kız olmasına karşın, okula devam 

etmeyen erkek çocuk sayısı 1.059, kız çocuk sayısı 1217’dir. Bu verilerin de gösterdiği 

üzere zorunlu öğrenim çağındaki çocukların -oransal olarak kızlarda daha çok olmak 

üzere- büyük bölümü okula gitmemekte ya da gidememektedir.105  

Osmanlı döneminde kurulup Cumhuriyet döneminde de faaliyetlerine devam eden bu 

okulların kuruluşları da dâhil olmak üzere Osmanlı dönemindeki faaliyetleri de ileride I. 

Bölüm içerisinde verilecektir.106   

                                                
102 Satı, “Ders Rahleleri”, Tedrisat-ı Đbtidaîye Mecmuası,15 Haziran 1327, Numara: 13, Sene: 2, Matbaa-i Amire, 

Đstanbul 1327, s. 30-37; Bu ölçüler için bkz. EK: 1 ve EK: 2. 
103 1310 yılında açık olan bu okulların öğretmen ve diğer çalışanları şunlardır:  

Metkeb-i Rüşdî: Muallim-i evvel Abdülgafur Efendi, Muallim-i sani Feyzullah Efendi, Rika muallimi Salih 
Efendi ve Bevvab (Hademe/Hizmetli) Mehmed Ağa.  

Birinci Mekteb-i Đbtidaî: Muallim-i evvel Ali Efendi, Muallim-i sani Haşim Efendi, Hacı Ahmet Efendi, 
Ahmet Efendi, Hafız Hasan Efendi, Rika Muallimi Salih Efendi, Sülüs ve Nesh (Yazı) Muallimi Đzzet Efendi 
ve Bevvab Mehmed Ağa.  

Đkinci Mekteb-i Đbtidaî: Ata Efendi, Galib Efendi, Yusuf Efendi, Rika Muallimi Salih Efendi, Nesh Muallimi 
Đzzet Efendi ve Bevvab Mustafa Ağa. (Konya Vilâyet Salnâmesi 1310, s. 174-175.) 

104 Muallim Sıddıka Hanım. (Konya Vilâyet Salnâmesi 1317, s. 182-184.) 
105 DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö. Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 210. 
106 Bu okulların dışında Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Arşivi’nde Antalya Zükur Mektebi adında bir okulun 

kaydı bulunmaktadır. Ancak bu okul hakkında buradaki bilgiden başka bir yerde herhangi bir bilgiye 
rastlanmamıştır. Muhtemelen yukarıda adları verilen şehirdeki mevcut okullardan birisine -yalnızca erkek 
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Rüştiye 

1838’de Padişah II. Mahmut zamanında, sıbyan mektebi denilen ilkokullar üzerine 

bir okul açılması kararlaştırılmıştır. Önceleri adına, “ikinci okul” denilmesi düşünülmüş, II. 

Mahmut bu adı beğenmeyerek “Rüştiye Mektebi” olmasını istemiştir.107  

Rüştiye mekteplerinde öğretim süresi başlangıçta 4 yıl idi. Bir ara 3 yıla indirilmiş, 

sonradan 5 yıla çıkarılmıştır.108 21 Ocak 1838’de toplanan Meclisi Vâlâ’da alınan kararlar, 

rüştiyelere, sıbyan mekteplerinden farklı sınıf düzeni ve öğretim yöntemleri getiriyordu. 

Buna göre; rüştiye mekteplerinde öğrenciler mindere değil, sıraya oturacaklar, dersler, 

sıbyan mekteplerinde olduğu gibi her çocuğa teker teker değil, sınıf düzenine göre 

gösterilecekti. Haftalık ders saatleri 18 ile 23 arasında değişiyordu.109 Yine bu kararlara 

göre, rüştiyelere devam edecek çocuklara Evkaf tarafından aylık bağlanacaktı.110 

Antalya Rüştiye’si, Kaleiçi’nde Anbarlı Mektebi olarak anılan binada muhtemelen 

1865’te açılmış olmalıydı.111 Buraya, şehirdeki ibtidaîlerden mezun olanlar devam 

etmekteydi.112 1873’te rüştiyede bir öğretmen ve 42 öğrenci; 1883 yılında 67 öğrenci; 

1894-1895 öğretim yılında da önceki seneden kayıtlı 80, yeni kayıt yapılan 70, okuldan 

ayrılan öğrenci 26 ve mezun olarak diploma alan 23 öğrenci bulunmaktadır. Öğretmen ve 

memur olarak 4 personeli bulunmaktadır. 1899-1900 öğretim yılında öğretmen kadrosu 

biri münhal olmak üzere 5’tir; okulda 1 hademe ve 115 öğrenci bulunmaktadır.113 

Daha önce de söylendiği üzere, 1913’de çıkarılan bir kanunla rüştiye ve ibtidaîler 

Mekâtib-i Đbtidaîye-i Umûmiye adı altında birleştirilmiş ve böylece rüştiyeler tarihe 

karışmıştı. Aynı kanunla “kız rüştiyeleri” de altı senelik “kız ibtidaîleri”ne çevrilmişti.114 

                                                                                                                                              
öğrenciler devam etmesi nedeniyle- Zükur Mektebi denilmiş de olabilir. (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i 
Muallimin (1328-1340), s. 44. 

107 Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 149. 
108 Binbaşıoğlu, age, s. 35. 
109 Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1. Sene (1316 sene-i hicriyesine mahsustur.), Matbaa-i Amire, Darül 

Hilafetü’l-Aliye 1316, s. 191.  
110 Ergin, age, I-II, s. 383-385. 
111 DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö. Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 29, 42, 76. 
112 Nurettin Adıson, “Talebelik ve Çocukluk Hatıraları”, Yeşil Antalya, No: 83, 10 Aralık 1946 Antalya. 
113 DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö. Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 29, 42, 76. 
114 Ergin, age, III-IV, s. 1416, 1431.  
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Ortaöğretim 

Antalya Đdadisi 

Đmparatorluk dönemi eğitim sisteminde ortaöğretim düzeyinde ‘idadi’ ve ‘sultanî’ 

adında iki tür okul bulunmaktaydı.  Đdadiler, kendisinden üstün bulunan her hangi bir okula 

öğrenci hazırlayan okul olarak adlandırılmışlardı. Öğretim derecesi olarak günümüz 

ilköğretim okullarının ikinci kademesine denk gelmekteydi. 1869 Maarif Nizamnâmesi, 

bin haneli kasabalarda idadilerin açılmasını öngörüyordu. Bu okullara, ilköğretim 

okullarından farklı olarak cemaat sistemine göre değil, Đslâm veya gayrimüslim ayrımı 

gözetilmeksizin bütün Osmanlı tebaasından öğrenci kabul ediliyordu.115 

Osmanlıda ilk idadi 1872’de açılmıştı. 1882-1890 yılları arasında rüştiyeyi de içine 

alan idadiler yaygın olarak taşrada da açılmıştır.116 Vilâyet merkezlerinde açılan sultanîlere 

“yedi senelik idadi”, sancaklarda açılanlara da “beş senelik idadi” denilmiştir.117 Đkinci 

Meşrutiyet’ten (1908) sonra, bazı idadiler sultanîye çevrilmişti. Sultanî olamayan idadiler 

ise ortamektep olmuşlardır.118 Sultanîlere 1911’lerde lise adı verilmesi düşünülmüşse de bu 

isim 1922 sonundan itibaren kabul edilmiştir.119 

Çalışmanın sınırlandırıldığı 1923-1950 yılları arasında yine şehrin yegane 

ortaöğretim kurumu 1898’de kurulmuş olan Antalya Đdadisi de şehirdeki ilkokullar gibi 

Cumhuriyet döneminde de kesintisiz olarak eğitim vermeye devam etmiştir. Bu okulla 

ilgili bilgiler de ileride I. Bölüm içerisinde verilecektir.  

Meslekî Teknik Öğretim 

Darülmuallimin 

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar meslekî eğitim veren örgün eğitim kurumu 

bulunmamaktadır. Bu görevi Selçuklular döneminde “Ahi Birlikleri” yerine getirmekteydi. 

Ahi Birliği’ne girenler, hem ahi hem de o meslek dalında çırak olurlardı. Osmanlı 

Devleti’nin başlarında da varlığını devam ettiren bu durum daha sonra ortadan kalkmıştır. 

Bu bağlamda 1876’da I. Meşrutiyet’ten sonra bazı nezaretlerce, kendi bünyelerinde ihtiyaç 

                                                
115 Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1964, 

s. 42; Koçer, age, s.101. 
116 Akyüz, age, s. 256. 
117 Ergin, age, I-II, s. 495-496. 
118 age, III-IV, s. 1433. 
119 Akyüz, age, s. 297. 
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duyulan elemanı yetiştirmek üzere, meslekî ve teknik eğitim veren okulların açılmaya 

başlandığı görülmektedir. 

Cumhuriyetten önceki dönemde Antalya’da Darülmuallimin (Erkek Öğretmen 

Okulu) dışında meslekî eğitim veren başka bir okula rastlanmamıştır. Antalya’da 

Darülmuallimin 3 Mart 1911 Cuma günü Anbarlı mevkiinde açılmıştır.120 Öğrenim süresi 

4 yıl olan okula, ilkokul mezunları alınmıştır. Okulun giderleri Özel Đdare tarafından 

karşılanmaktaydı. Buradaki bazı öğretmenlerin Rüştiye’de de ders verdikleri kayıtlardan 

anlaşılmaktadır.121 

1911’den 1922-23 yıllarına kadar eğitim ve öğretimi sürdüren okul, 1923 Nisan’ında 

meydana gelen salgın nedeniyle Sağlık Müdürlüğü kararıyla 3 gün süreyle, salgının devam 

etmesi üzerine 2 ay sonra süresiz tatil edilmişti.122 Bu tarihlerde öğretmen okullarının 

merkezîleştirilmesi gündeme gelmişti. Yapılan düzenleme123 ile Darülmuallimin 1922-23 

öğretim yılı sonunda kapatılarak124 öğrencileri Đzmir Darülmuallimini'ne gönderilmiştir.125 

Darülmuallimin’in boşalan binasına (Anbarlı Mektebi) ise Đnas Mektebi taşınmıştır.126 

Darülmuallimin ders araç gereçleri yönünden zengindi. Okula I. Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı Devleti’nin müttefiği Almanya’dan 80.000 liralık ders gereci bağış olarak 

gelmişti. Gelenler; haritalardan barometrelere, kimyasal maddelerden mikroskoba kadar bir 

okulda kullanılabilecek her türlü malzemeyi kapsıyordu.127 Hatta Dr. Burhanedddin [Onat] 

Kurtuluş Savaşı sırasında okulun laboratuarından ödünç aldığı mikroskobu da kullanarak açılan 

hastanenin labaratuarını kurup hizmet vermiştir.128  

                                                
120 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 38.  
121 Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 108. 
122 Muhammet Güçlü, Dr. H. Burhanettin Onat ve Hayatı (1894-1976), ATSO Kültür Yayınları, Antalya 2004, s. 

25. 
123 8.4.1923 tarih ve 326 sayılı kanunla öğretmen okulları genel bütçeye aktarılmıştı. Bkz. MEB, Đlköğretim 

Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), Maarif Vekâleti 
Yayınları, Ankara. 

124 Okulun son müdürü Hulusi Bey, kapatıldığı yıl olan 1923’te toplanan I. Heyet-i Đlmiye toplantılarına katılarak 
çalışmalarda yer almıştı. Bkz. Hasan Âli Yücel, Türkiye’de Ortaöğretim, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 
1994, (s. ekler kısmı). 

125 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 14; Özmen, age, s. 51. 
126 Çimrin, Kronolojisi, s. 93. 
127 Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu’nda hem öğrenci, hem de öğretmen ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunan 

Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
128 Güçlü, Burhanettin, s. 30. 
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Gayrimüslim ve Yabancı Okulları 

Osmanlı Devleti’nde ortaçağ devlet sistemlerinin anlayışına göre eğitim devletin 

temel görevleri arasında yer almıyordu. Bu nedenle eğitim ihtiyacını hisseden toplum, 

bunu kendisi gideriyordu. Türk ve Müslüman ahali gibi gayrimüslimler de bunu kendi 

organizasyonları ile çözüyorlardı. Yabancı devletler de XIX. yy ortalarında sömürgecilik 

(kapitülasyonlar) ve misyonerlik hevesiyle Osmanlı topraklarında okullar açıyorlardı.129 

 Antalya’da önce kimlerin bulunduğunu bir kez daha hatırlarsak; Türk ve 

Müslümanlar dışında XIX. yy’da giderek artan oranda Rum ve yabancı nüfus şehirde 

yaşamaktaydı. Buna paralel olarak Đtalyanların da bulunduğunu söyleyebiliriz.   

Antalya’daki Rum Okulları 

Antalya’da gayrimüslim cemaat arasında en çok nüfusa sahip olan Rumlar, ticaret 

burjuvazilerinin desteği ve Yunanistan ve Patriklik’in etkisiyle, özellikle 1912’den 

başlayarak ayrılıkçı-millîyetçi ideolojilerini Rum çocuklarına aşılamaya başlamışlardı.130 

Bu çocukların anadilleri olarak Türkçe konuşmalarına ve Rumca bilmemelerine131 rağmen, 

Türkçe’yi eğitim öğretimden çıkararak Rum okullarında Yunanistan’da okutulan ders 

kitaplarını okutmaya başlamışlardı.132  

 Bu tehlikeyi gören Osmanlı Devleti, 20 Ağustos 1331 (1915) tarihli Hususi 

Mektepler Talimatnâmesi ile bazı önlemler almıştı. Buna göre; gayrimüslimler ancak 

oturdukları mahalle veya köylerde okul açabileceklerdir. Kendi dilleri öğretim dili 

olabilecek, fakat okullarda Türkçe, Osmanlı Tarihi ve Coğrafyası dersi okutulmak zorunda 

olduğu gibi Türkçe dersi Türk öğretmenlerce okutulacaktı. Ayrıca okullar, Maarif Nezareti 

ve Mülkî âmirlerce denetlenecekti.133  

                                                
129 Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Haz. R. Güler-E. Kılınç, Ötüken Yayınları, Đstanbul 2003, s. 13 vd. 
130 Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy, “Milleti Rum’dan Helen Ulusuna”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, I, 

(Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası-Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi), Đletişim Yayınları, Đstanbul 
2003, s. 376. 

131 Fikri Erten Hoca, kendisinin de öğretmen olarak görev aldığı Rum okullarındaki değişimin tanığı olarak; 
“Meşrutiyetin ilânında Antalya’da Yunanca bilen ancak birkaç gence tesadüf ettiğim halde, birkaç yıl sonra 
okullarına tarih dersi öğretmeni olarak atandığımda, okul içinde Türkçe konuşmak ve görüşmek ve Türkçe 
okumanın yasaklanmış olduğunu gördüm. Okul temsilleri bile Yunan mefkûresine uygun olurdu.” diyerek 
durumu tespit etmiştir. Bkz. Erten, Millî Mücadelede, s. 2. 

132 Ergin, age, III-IV, s. 1028. 
133 Zafer Toprak, “Bir Hayal Ürünü: Đttihatçıların Türkleştirme Politikası”, Toplumsal Tarih, S. 146, Đstanbul 

Şubat 2006, s. 19; Ergin, age, III-IV, s. 1446-1447; Akyüz, age, s. 305, 306. 
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Şehirde açılmış bulunan Rum okulları hakkında Çimrin’in anlattıklarına göre, 

bölgede arkeolojik araştırmalar yapan Karl Graf von Lanckronski, 1885 yılında geldiği 

Antalya'da 5 Rum okulunun varlığından bahsetmekte ise de bu bilgilere ihtiyatla 

yaklaşmak gerekir.134 Zira 1316 tarihli Salnâme-i Maarif-i Umumiye verilerine göre; 1898-

1899 öğretim yılında şehirde yalnızca üç gayrimüslim okulu eğitim öğretime açıktır.  

Tablo 3: Antalya’da bulunan Rum okulları 1898-1899135 

ÖĞRENCĐ S 
NO 

OKULUN ADI VE DERECESĐ CEMAATĐ SORUMLU  
MÜDÜR E K 

KURULUŞ 
TARĐHĐ136 

1 Rum Zükur Đbtidaî Mektebi Rum Karabet Efendi 55 - bilinmiyor 
2 Rum Zükur Rüşdi Mektebi “ “ 350 - “ 
3 Rum Đnas Rüşdi ve Đbtidaî Mektebi “ “  450137 “ 

Millî Mücadele yıllarına gelindiğinde Fikri Erten’e göre Rumlara ait yine üç okul 

bulunmakta olup sayısal bilgileri şöyledir: Erkek okulu 7 derslikte sekiz öğretmenle eğitim 

vermekte ve 344 öğrenci okula devam etmekteydi. Kız okulu 2 derslikli ve 5 öğretmenli 

olup burada 389 kız öğrenci okumaktaydı. Değirmenönü semtindeki okul 3 derslikli olup 

bir öğretmeni vardır. Okula 50 öğrenci devam etmekteydi.138 

Cumhuriyet ilân edildiğinde de henüz varlığını sürdüren Rum okulları139 ile ilgili 

bilinen son kayıtlar 1924-25 öğretim yılına ait olup biri erkek diğeri kız Rum okulunda 6 

erkek, 2 bayan olmak üzere 8 öğretmen çalışmaktadır. Bu okullarda 3 erkek ve 17 kız 

                                                
134 Lanckronski’ye göre; Rumlara ait beş okul bulunmaktadır. Bu okullar; ilköğretim üzerinde bir okul, iki erkek 

ve bir kız okulu ile bir anaokulu idi. Bu okullarda 450 erkek, 300 kız olmak üzere toplam 750 çocuk öğrenim 
görmekteydi. Bkz. Çimrin, Antalya, s. 137-138. 

135 Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiye, 1. Sene (1316 sene-i hicriyesine mahsustur.), Matbaa-i Amire, Darül 
Hilafetü’l-Aliye (Đstanbul) 1316, 8+1257 s, s. 1162. 

136 Bu üç okulun ruhsatname tarihi olarak 30 Kanunevvel 310 tarihi verilmiştir. Kuruluş tarihi bilgi sütununda ise 
kadim=eski bilgisi verilmektedir. 

137 350 öğrenci Đnas Rüşdi, 100 öğrenci Đnas Đbtidaîdedir. 
138 Erten, Millî Mücadelede, s. 2-3; Mübadele sonucu Yunanistan’a göç etmiş olan Pehlivanidis’in belirttiğine 

göre bu okulların dışında Rumlara ait bir de anaokulu mevcuttur. Bkz. Pehlivanidis, age, s. 52-54. 
139 Okulların mütevelli heyeti Đstanbul'dan Đzmir'den Atina'dan uygun ve ihtiyaç olan kitapların tedariki ile de 

ilgilenirdi. Kitaplar fakir öğrencilere parasız verilirdi. Cemaatin idare binasında bir kütüphanesi vardı. 
Kütüphaneden ihtiyacı olanlara ödünç kitap verilir, aynı zamanda Elmalı, Finike ve Alanya'daki Rumlara da 
buradan kitap gönderilirdi. Đhtiyar heyeti Đzmir, Đstanbul, Atina'daki eğitim merkezleri ile iş birliği yapar, 
böylece çocukların tahsili bu merkezlerin verecekleri bilgiler doğrultusunda yönlendirilirdi. 1920’lerde bir 
Rum okulunun öğrencilerinin yer aldığı bir fotoğraf ekler kısmında yer almaktadır (EK: 3). Bkz. Yorgo 
Pehlivanidis, Attaleia kai Attaleiotes, Atina 1989, s. 52-54. (Eser, Antalya Büyükşehir Belediye’si tarafından 
Şükrü Kadirler’e Türkçe’ye çevriltilmesi ve Kadirler’in Antalya ve Antalyalılar adıyla çeviriyi bitirerek adı 
geçen belediyeye teslim etmesine karşın, parasal nedenlerle bugüne kadar bu Türkçe çevirinin basılıp 
okuyucuya ulaşması sağlanamamıştır. Ancak bu çevirinin bir an önce basılıp meraklı ve ilgilelere 
ulaşmasının yanında özellikle kültür tarihimize ışık tutacak yeni bilgiler sunacağı kesindir. Burada verilen 
bilgiler bizzat Şükrü Kadirler tarafından basılmamış bu çeviriden verilmiştir.) 
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olmak üzere 20 öğrenci okumaktadır.140 Bu öğretim yılı, şehirde Rum okullarının eğitim 

verdiği son yıl olmuş ve mübadele sonucunda Rumlar’ın Yunanistan’a gitmesi ile Rum 

nüfus kalmadığından şehirdeki Rum okullarının mevcudiyeti de doğal olarak sona ermiştir. 

Antalya’da Bulunan Đtalyan Okulları 

Türkiye’nin güney sahillerine Đtalyan ilgisi, XIX. yy sonlarında başlamış olup 

emperyalist amacına ulaşmak için uygulamaya koyduğu sömürge politikalarında kullandığı 

araçlardan biri de Đtalyan okulları idi. Böylece misyonerleri, hastaneleri,141 doktorları ve 

iletişim araçlarıyla birlikte okullarıyla da halkta Đtalya sempatisi uyandırılacaktı.142 

Đtalyanların Antalya’da Yenikapı semtinde bir ilkokul ve bir de anaokulu açtıkları 

görülmektedir. Okullarına talep yaratmak için ücretsiz olduğunu her tarafta ilân 

etmekteydiler. Her ne kadar Türkler bu okula ilgi göstermediler, daha çok gayrimüslimler 

devam ettiler denilse de devlet raporlarında bu okula devam eden Türklerin de bulunduğu 

anlaşılmaktadır.143 Nitekim Mustafa Altınpınar isimli bir Türk bu okula devam ettiğini 

belirtmektedir. 144 

1914’te I. Dünya Savaşı’nın başlaması ile kapitülasyonların kaldırıldığını ilân eden 

Osmanlı Devleti, yabancı devletlere tanınan ayrıcalıkları iptal etmişti. Bu bağlamda Đtalyan 

okulları da kapatılmıştı. Ancak 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile ve buna 

dayanarak 28 Mart 1919’da Antalya’nın Đtalyanlarca işgal edilmesi üzerine Đtalyan okulları 

yeniden açıldı. Ancak Đzmir’in düşman işgalinden kurtarılması üzerine Đtalyanlar da 

Antalya’yı boşaltmış ve okullarını da kapatmıştır.145 

Yaygın Eğitim 

Örgün eğitim (okul) imkânlarından hiç yararlanmamış olanlara, gittikleri okuldan 

erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında 

                                                
140 TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1926, (Maarif Vekaleti: s.160-175, Antalya 

Vilâyeti: s. 354-360). 
141 Đtalyanlar sağlık hizmetleri konusunda Antalya’da olağanüstü bir gayret göstermişlerdir. Bunun halka yardım 

etme amacıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sömürgecilik amaçlı misyonerlik faaliyetlerinden yabancılarca 
açılan hastaneler Erol Güngör’ün ifadeleriyle, Hıristiyan kültürünün yayılmasına hizmet eden müesseselerdir. 
Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Haz. R. Güler-E. Kılınç, Ötüken Yayınları, Đstanbul 2003, s. 20. 

142 Köstüklü, age, s. 32-33. 
143 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 6 vd. 
144 Dönemin canlı tanığı Mustafa Altınpınar’la (1911-2007) 16 Mart 2005’te yapılan görüşmeden. 
145 Akyüz, age, s. 306; Güçlü, age, s. 9-12. 
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daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitimi ifade eden yaygın eğitimin 

tanımına, aslında, kültür-sanat-spor ve hobi eğitimini de dâhil etmek gerekir.146 

Osmanlı Đmparatorluğu’nda sarayda seçkinler eğitiminin verildiği Enderûn Mektebi 

ile ülkenin müderris, hukuk ve din adamlarını yetiştiren medreseler dışında meslek öğreten 

örgün eğitim kurumu bulunmamaktadır. Meslekî eğitim bütünüyle -usta çırak ilişkisine 

dayanan- yaygın eğitim kurumlarında verilmekteydi. Bu alandaki eğitim yapılanmasının 

kaynağı ‘ahilik’ idi.147   

Osmanlı Devleti’nde yaygın eğitimin temelleri XIII. yy’da ahilik örgütüyle atılmıştı. 

Daha sonra bu görevi lonca teşkilatı üstüne almıştı. Şehre gelen insanların şehre uyumunu 

sağlamak ve iş bulmak için kurulan ‘terbiye ocakları’ndan sonra Tanzimatla (1839) birlikte 

mesleklerin öğretilmesine yönelik ‘çırak mektepleri’ kurulmuştu. II. Meşrutiyet (1908) 

sonrasında Anadolu’da birçok şehirle birlikte Antalya’da şubesi açılan Türk Ocaklarında 

verilen konferanslar ve gece dersleri ile yaygın eğitim, Türkçülüğü geniş kitlelere 

benimsetmenin bir aracı olarak kullanılmıştı.148 Halkın en çok ilgi gösterdiği yaygın eğitim 

kurumu ise camilerde verilen Kur’an Kursları olmuştu.   

Bu konuda belirtilmesi gereken bir husus; il salnâmelerinde, okullar ve örgün eğitim 

etkinliklerine ilişkin bilgiler bulunurken, kütüphaneler dışında yaygın eğitimle ilgili 

verilerle karşılaşılmamasıdır. Kentte bulunan yaygın eğitim kurumları hakkında ilk 

bilgiler, Evliya Çelebi’ye dayanmakta olup, bu, halk eğitiminin verildiği en yaygın 

kurumlar olan şehirdeki cami ve mescitlerle ilgilidir. Bilindiği üzere camiler, yalnızca 

ibadetin değil aynı zamanda eğitim öğretimin de yapıldığı okul işlevi görmekteydi.149 

Lanckoronski de 1885’de geldiği Antalya’da şehir merkezinde bulunan camilerin aynı 

zamanda okul işlevi gördüğünü bildirmektedir.150 Yine Đslâm geleneğinde birer yaygın 

                                                
146 A. Ferhat Oğuzkan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, Emel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti, Ankara 1993, s. 160; Türk 

Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, s. 2415. 
147 Adnan Gülerman-Sevda Taştekil, Ahi Teşkilatının Türk Toplumunun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki 

Etkileri, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 
1993, s. 4, 6, 9. 

148 Đbrahim Karaer, “Türk Ocakları ve Türk Milliyetçiliği”, Türk Yurdu, c. 19, S. 139-141, Ankara 1999, s. 176-
179; Ana Britannica, XXXII, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 135. 

149 Ahmet Önkal, Nebi Bozkurt, “cami” (mescit), (Türkiye Diyanet Vakfı) Đslâm Ansiklopedisi, c. 7, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, Đstanbul 1993, s. 46-56; M. Cerası Maurice, Osmanlı Kenti -Osmanlı 
Đmparatorluğu’nda 18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi-,  Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul 2001, 
s. 135; Faruqi, age, s. 31-32. 

150 Lanckoronski’den aktaran; Mustafa Uysal, Antalya Dünü Bugünü, Plaka Matbaacılık, Ankara 2002, s. 33. 
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eğitim kurumu olarak tekke, zaviye ve dergâhlar da dinî bilgilerin yanında, sanat ve kültür 

öğretildiği gibi, dervişleri ve kütüphaneleri ile halka dönemin düşünce, kültür ve edebiyat 

ürünlerini sunmuştur.151 Buna göre XVII. yy’da Antalya’da bulunan ve aynı zamanda birer 

yaygın eğitim kurumu olan, adı zikredilmeyen çok sayıda mescit dışındaki tekke ve 

camiler şunlardı: Gülşeni, Ahi sultan Kızı ve Koyunbaba Sultan Tekkesi’nin dâhil olduğu 

7 tekke; Kuyucu Murat Paşa Camisi, Tekeli Paşa Camisi, Eski (Sultan Alaaddin) Cami, 

Yeni Cami, Hünkâr Camisi, Karadayı Camisi, Bakcızade Camisi, Bali Paşa Camisi, Yassı 

Minare Camisi, Sofular Camisi, Şeyh Camisi, Kazergâh Camisi.152  

Diğer bölgelerde olduğu gibi Osmanlı coğrafyasında da o dönemde yine yaygın 

eğitime dâhil edilmesi gereken başka yapılar olarak; resmî daireler, kütüphaneler, büyük 

devlet adamları ve zenginlere ait konaklar, yazar ve bilim adamlarının evlerini saymak 

gerekir.153 Antalya’da bu yöntemle eğitim alan, çoğunlukla da bir hocadan ders alarak 

yetişen başta müderrislik olmak üzere çeşitli görevlere gelen şahsiyetlerden, Ayaklı 

Kütüphane Mehmet Emin dışındakiler154 Türk düşünce hayatında tanınmamaktadırlar.  

Genel kültür alanında en önemli yaygın eğitim kurumlarından kütüphaneler önceleri, 

cami, türbe, tekke, imaret gibi yerlerde kurulmuşlardı. Son yüzyıllarda ise yine vakfa 

dayanan müstakil kütüphaneler ortaya çıkmıştı.155 Antalya’da bilinen en eski kütüphane 

Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Hacı Mehmet Ağa tarafından kurulan Mütesellim 

Kütüphanesi idi.156 1797’de cami ve medrese ile birlikte yaptırılmış olup 15 m² 

büyüklüğündedir. 157 Osmanlı döneminde şehirde açılmış olan diğer kütüphaneler ise Halil 

Paşa Kütüphanesi, Hacı Emin Kütüphanesi ve Zeynel Abidin Kütüphanesi’ydi.158 

                                                
151 Faruqi, age, s. 30, 222. 
152 Evliya Çelebi, age, s. 21-26; Mevlüt Çelebi, age, s. 24-25.    
153 Ergin, age, I-II, s. 375. 
154 XV. yy: Taceddin Đbrahim, Taceddin, Mevla Muslihittin, Fazıl Đvaz; XVI. yy: Mevla Tacettin, Mevla 

Süleyman, Mevla Abudi, Mevla Halil, Abdüllatif, Mevla Alaattin; XVII. yy: Mevla Abdülbaki, Şeyhülislam 
Yahya, Bali Efendi; XVII. yy: Ayaklı Kütüphane Mehmet Emin, Mevla Mehmet. Bkz. Tayyar Anakök, 
Antalya Âlimleri, Antalya Halkevi Yayınları, Đstanbul 1939, s. 4. 

155 Đsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneler Tarihi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, Ankara 1988, s. XII. 

156 Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiye, 1. Sene, (1316 sene-i hicriyesine mahsustur.), Matbaa-i Amire, Darül 
Hilafetü’l-Aliye 1316, s. 1160-1161. Not: Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiyye 1317 ve 1318’de de aynı 
bilgiler mevcuttur. 

157 Mürsel Sümer, Geçmişten Bugüne Antalya Kütüphaneleri, Antalya Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi Yayınları, 
Antalya 1985, s. 1. 

158 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 86. 
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Osmanlı Devleti’nde yaygın eğitimle ilgili ilk yasal düzenleme olan 1913 tarihli 

Tedrisat-ı Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati’de halk eğitimine yer verilerek; ilköğretim çağını 

aşmış olanlar için genel bilgi, tarım, sanat ve ticaret dersleri verilmesi öngörülmüştü.159 

Ancak şehirde yaygın eğitim konusunda bu faaliyetlerin yapıldığına dair belge ve bilgilere 

ulaşılamamıştır. Şehirde yaygın eğitim Cumhuriyetle birlikte gelişme gösterecektir. 

Bütün bu bilgiler ışığında Antalya’daki Türk nüfus -ülkenin başka yerlerinde olduğu 

gibi- geleneksel olarak tarım, askerlik ve devlet memuriyeti ile iştigal ettiğinden dolayı 

ticaret ve üretimin yapıldığı imalâthanelerin çoğu Rumlara ait olduğundan, şehirdeki 

meslekî yaygın eğitim de Rumların elindeydi.  

                                                
159 MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitimde Gelişmeler, Ankara 1992, s. 

67. 
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                                   BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 CUMHURĐYETĐN ĐLK YILLARINDA 
ANTALYA’DA EĞĐTĐM (1923-1950) 

 

I-) ANTALYA’DA ÖRGÜN EĞĐTĐM 

A-) TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ MERKEZÎ ĐDARESĐ VE EĞĐTĐM 

1-) Yeni Bir Eğitim Sistemine Doğru 

Cumhuriyet dönemi, Osmanlı geçmişinden bağımsız değerlendirilemez. En başta, 

yeni devletin kurucusu Atatürk, Osmanlı eğitim sisteminde yetişmiş bir komutandır. Yine, 

Cumhuriyet Türkiye’sinin ideolojik temel taşlarını hazırlayan Ziya Gökalp, bir Osmanlı 

aydınıdır. Batı’dan örnek alınarak kurulan modern okullar çöküş dönemine giren 

imparatorluğa, dolayısıyla Cumhuriyete, ileri görüşlü birçok aydın ve devlet adamı 

yetiştirir.160 Bunun yanında Osmanlı toplumunda yapılan tartışmalar, var olan uygulamalar, 

eğitim alanındaki bocalamalar, geleneksel-modern, gayrimüslim-yabancı okullarının farklı 

alanlarda yürümenin getirdiği bütün olumsuzluklar, kısaca iyi-kötü ne varsa Osmanlıdan 

Cumhuriyete miras kalmıştır. 161 

Cumhuriyet dönemini ele alan bir çalışmanın, bu nedenle Osmanlı birikimini göz 

ardı etmesi mümkün değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yeni bir devlet olmasına karşın, 

Cumhuriyet döneminde yer alan birçok kurum, Osmanlının mirasıdır. Devleti kuran 

kadrolar ve aydınlar, Osmanlı birikimi ve Osmanlının sonunu getiren tarihî gerçeklerden 

etkilenerek Cumhuriyeti kuracaklardır.  

                                                
160 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, Ocak Yayınları, Ankara 1997, s. 8; Mehmet Kaplan, MEB’ca 

yayınlanan Gökalp’in ünlü eseri Türkçülüğün Esasları’nın yeniden yapılan baskısına yazdığı önsözde bu 
olguyu şöyle vurgulamaktadır: “Başta Mustafa Kemal olmak üzere, II. Meşrutiyet, Đstiklâl Savaşı ve 
Cumhuriyet devri Türkiye’sinin politik, sosyal ve kültürel hayatında rol oynayan aydınlarından çoğunun 
düşüncelerine yön veren en büyük fikir adamı Ziya Gökalp’tir.” (Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, MEB 
Yayınları, Đstanbul 1990, s. I.) 

161 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu adlı kitabının önsözünde yeni devletin kuruluşunu şöyle ifade 
etmektedir: “Bu kitabın konusu, eskinin yıkıntısından yeni bir Türkiye’nin doğuşudur…Cumhuriyeti kuranlar 
da yeni devlet inşa edilirken eski yıkıntıdan yalnızca gereken malzemeleri alacaklardı.” Daha geniş bilgi için 
bkz. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1996, s. IX, 290. 
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Bu çalışmada ele alınan bir diğer temel faktör ise Cumhuriyetin getirdiği 

yeniliklerdir. Cumhuriyet döneminin getirdiği büyük değişim ve yeniliklerin göz ardı 

edilmesi, çalışmanın sağlam bir temel üzerinde kurulmasını engelleyecektir. Çünkü 

Türkiye Cumhuriyeti, -tarihte çok kez görüldüğü üzere- yıkılan bir Türk devletinin yerini 

alan yeni bir Türk devleti olmasının dışında, köklü bir toplumsal değişimi getirerek millî 

prensiplere dayanan162 yeni bir devlet geleneği ortaya koyacaktır. Yeni devletin ve 

toplumun yapılandırılmasında eğitime önemli görevler yüklenir. Bu görev, Türkiye’yi 

çağdaş uygarlık düzeyine taşımaktı. Eğitimin hedef ve amaçlarını belirleyen ideoloji de 

kavram olarak daha sonra ortaya çıkan ‘Atatürkçülük’ (Kemalizm) olacaktır.  

Osmanlı mirası ve yeni yönelimleri bu şekilde özetlenen eğitim sistemi yokluklar 

içerisinde 3 Mayıs 1920 günü Dr. Rıza Nur’u ilk bakan seçmiştir.163 Bu yıllarda 

Đstanbul’da Osmanlı hükümetine bağlı Maarif Nezareti adında ayrı bir eğitim bakanlığının 

daha mevcut olduğu unutulmamalıdır. 

Belirtilmesi gereken diğer bir nokta da dönemdeki rejimin yapısıyla ilgilidir. 

Đncelenen dönem “tek parti dönemi” ve bu tek parti de Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)164 

olduğu için, devletin bütün kurumlarında olduğu gibi eğitim sistemi de bu partinin 

görüşleri doğrultusunda yapılandırılıyordu.165 

Tek partili dönemde eğitimin temel hedefi; her yurttaşa temel eğitim vermek, dahası 

herkesi okur-yazar yapmak, cumhuriyet ideolojisini benimsetmekti.166 Ondan sonraki 

hedef; Cumhuriyet eğitimini bütün yurda yayarak, ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacak 

nesiller yetiştirmekti. Kalkınmanın gerektirdiği nitelikli işgücü yetiştirmek bundan sonra 

gelir. Bu şekilde ortaya konulan önceliğin yerine getirilmesi, ülkenin her köşesine okul ve 

öğretmen sağlamakla mümkün olacağından öğretmene büyük önem verilmişti. Bu 

                                                
162 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. TC Resmî Gazete, “TBMM 05.02.1937 Müzakere Zabıtları”, 13 Şubat 

1937, S. 3533, s. 7760.; Maarif Vekilliği, 1942 Mali Yılı Bütçesi ve Müzakere Zabıtları, Maarif Matbaası, 
Ankara 1942, s. 20; Bayram Kodaman, Sultan ll. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 118, 125. 

163 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi II, Bilgi Yayınevi, Đstanbul 1998, s. 141.  
164 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin partiye dönüştürülmesiyle 11 Eylül 1923’te Halk Fırkası 

adını alan parti, Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası adını ve nihayet 1935’te toplanan IV. 
Kurultayı’ından sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adını almıştır. Bundan sonraki kısımlarda bu partiden 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak bahsedilecektir. 

165 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 1944-1945, Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları, 
(Ankara) 1945, s. 156. 

166 Maarif Vekâleti, “Terbiyede Gayemiz”, Maarif Vekaleti Mecmuası, S. 1, Tab: 2, 1 Mart 1341, Đstanbul Devlet 
Matbaası, Đstanbul 1928, s. 3-7. 
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anlayışın ilk izleri, daha Millî Mücadelenin bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde 

TBMM’nin Mart 1921’de çıkardığı bir kanunla öğretmen, öğrenci ve medrese mensuplarının 

askerlik görevlerinin ertelemesi ve 15 Temmuz 1921'de Ankara’da bir ‘Maarif 

Kongresi’nin toplanması ile görülmektedir.167 

Yeni Bakan Dr. R. Nur’u bekleyen manzara şöyleydi; Đstanbul, Padişah ve onun 

hükümeti işgal altındaydı. Yine Anadolu’nun büyük bir kısmı Mondros Ateşkesi 

hükümlerince işgalcilerin denetiminde idi. 1920'de TBMM Hükümetine bağlı illerde 682'si 

kapalı 3.495 ilkokul, -yarısına yakını öğretmen okulu çıkışlı olmayan, çoğu birkaç yıl 

medresede okumuş-  3.316 ilkokul öğretmeni mevcuttu.168 1923’te % 5-6 okur-yazar olan 

bir nüfus, bununla kıyaslanamayacak okul sayısı ve 60-70 kişilik sınıflar, yeni 

Cumhuriyetin karşı karşıya kaldığı en temel sorunlardı.  

Bu noktada Antalya’da da durum çok farklı değildi. Bu dönemde Antalya’da 9 

ilkokul, 1 ortaokul ve 1 ticaret okulu ile 19 medrese ve 1 Darülhuffaz vardı. Ayrıca, Đtalyan 

ve Rum okulları da bu döneme intikal etmiştir. Kentte bulunan Darülmuallimin ise daha 

Cumhuriyet ilân edilmeden kapatılmıştı. Kentteki okulların tür ve sayısında uzun süre bir 

değişiklik meydana gelmemişti. Ancak 1940’larda dönemin valisi Haşim Đşcan, Ali 

Çetinkaya Caddesi üzerindeki Đnönü Đlkokulu ile bitişiğindeki Kız Sanat Enstitüsü’nü ve 

şimdiki Merkez Bankası’nın bulunduğu yerdeki Millî Kütüphane’yi yaptırmıştır.169 

Anlaşıldığına göre şehirde halkın ekonomik durumunun iyi olmadığından -belki tek 

neden bu olmasa da- bazı aileler çocuklarını okula göndermemektedirler. Ayrıca okul için 

önlük, ayakkabı, giysi ile ders araç gereçlerini, örneğin defter, kitap gibi malzemeleri 

almaları zaten beklenemezdi. Bundan başka çocukların beslenme problemleri de vardır. 170  

Savaşların ve Osmanlı borçlarının ağır malî yükü ile yetersiz gelir kaynaklarından 

oluşan bütçe, dönemin bir başka gerçeğiydi. Đdealler, ideolojiler, bilimsel gerçekler ve 

realiteler arasında gelgitlerle Cumhuriyet, tek parti dönemini tamamlayacaktır. 

 

                                                
167 Yahya Akyüz, Anadolu Öğretmen Liseleri Đçin Türk Eğitim Tarihi, MEB Yayınları, Ankara 2000,  s. 65. 
168 Türk Eğitim Derneği, “Atatürk ve Eğitim”, Toplantı Bildirileri, Şafak Matbaacılık, Ankara (Tarihsiz), s. 145. 
169 age, s. 91. 
170 Mazlum Adıson, “Vali ve Öğretmenlerden Beklediğimiz”, Antalya, No: 1837, 16 Nisan 1943 Antalya. 
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2-) Eğitim Alanında Đdarî Düzenlemeler 

Antalya’daki eğitim kurumları da yeni devletin tesis edeceği eğitim sistemine göre 

şekilleneceğinden, şehirdeki eğitim kurumlarına geçmeden önce Cumhuriyet Döneminde 

eğitim alanında yapılan düzenlemelere göz atmak gerekir. Zira, bu dönemde eğitim 

alanında birçok değişiklikler meydana gelmiştir. Daha önce söylendiği üzere henüz 

Cumhuriyet ilan edilmeden Ankara'da toplanan Maarif Kongresi’nde M. Kemal, eğitim 

sisteminin millî olmasına işaret etmiştir.171 Yeni Cumhuriyet, bu kongre ile sınırlı 

kalmamış, millî eğitime yön vermek, eğitim-öğretimle ilgili problemleri tespit etmek, 

incelemek, çözüm önerileri getirmek ve bunlarla ilgili kararlar alarak bakanlığa sunmak 

üzere ‘heyet-i ilmiye’ler, daha sonra da ‘millî eğitim şûraları’ toplamıştır. 

Heyet-i Đlmiyeler 1923, 1924 ve 1925 (1926)’da172 olmak üzere üç kere toplanmıştır. 

‘sultanî’ adının ‘lise’ye çevrilmesi I. Heyet-i Đlmiye’de (1923) kararlaştırılmıştı. Ayrıca, 

ilköğretim ve ortaöğretim programları üzerinde de çalışılmıştı. Đlkokulların öğretim 

sürelerinin 6 yıldan 5 yıla indirilmesi, ortaokul ve liselerin birbirinden ayrılması ve 7 yıl 

olan sürenin 3’er yıldan 6 yıla indirilmesi, bir devreli liselerin ortaokul haline getirilmesi 

de II. Heyet-i Đlmiye Çalışmaları (1924) ile kararlaştırılmıştı. Karma eğitime geçilmesi, 

eğitim-öğretimle ilgili çalışmalar yapacak ‘Talim Terbiye Dairesi’nin kurulması III. Heyet-

i Đlmiye çalışmaları (1925-1926) ile ortaya konmuştu.173 

Her ne kadar Türk eğitim sisteminin örgütlenmesinde Heyet-i Đlmiye kararları etkili 

olmuş ise de sadece bununla sınırlı olmamış, aynı zamanda incelenen dönem içerisinde 

1939, 1943, 1946 ve 1949 yıllarında 4 kez toplanan eğitim şûraları da millî eğitim 

politikalarında yol gösterici rol üstlenmiştir. 174 

3 Mart’ta 1924’de kabul edilen Tevhîd-i Tedrisat Kanunu, Şeriye ve Evkaf 

Vekâleti’nin kaldırılması gibi en önemli Cumhuriyet yasaları, Osmanlıdan kesin bir 

kopuşu getiren yasalardır.175 Böylece bütün medrese ve okullar Maarif Vekâletine 

                                                
171 Akyüz, Anadolu, s. 67-68. 
172 Üçüncü Heyet-i Đlmiye, 27 Aralık 1925’te başlayıp 1926 Ocak’ında da çalışmalarını sürdürdüğü için, bazı 

kaynaklarda 1925 tarihi, bazı kaynaklarda da 1926 tarihi geçmektedir. 
173 MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995 s. 7-10. 
174 MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1996), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1998, s. 20-29. 
175 Ergin, age, III-IV, s. 1065, 1351-1352. 



 

 

 

35 

bağlanmış,176 akabinde bakanlığın 11 Mart’ta yayınladığı bir genelgeyle177 sıbyan 

mektepleri ve medreseler kapatılacaktır. Kapatılan medreselerdeki öğrencilerden 

isteyenler, düzeylerine göre ilkokul, ortaokul, lise ve öğretmen okullarına aktarılacaktır178.  

1924 aynı zamanda devleti şekillendiren yeni anayasanın kabul edildiği yıldır.179 

Đlköğretimin zorunluluğu ve devlet okullarında parasız oluşu yine 1924 Anayasasında yer 

alır. Tekke, türbe ve zaviyeler ile tarikatlar,180 30 Kasım 1925’te çıkarılan bir kanunla 

kapatılır.181 Bu gelişme, yüzyıllarca yaygın eğitim kurumu olarak hizmet veren ‘tekke’lerin 

sonu olur. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi ileride II. Bölümdeki ‘Dinî Kurumlar ve 

Eğitim’ başlığı altında ayrıca verilecek olup, bu düzenlemelerden güdülen amaç laikliğin 

yerleştirilmesidir. Çünkü M. Kemal’e göre, “değişik ve birbirine rakip din ve mezheplerin 

bulunduğu Türkiye gibi bir ülkede millî birliği tesis etme ve korumanın yolu laiklikten 

geçmektedir.”182 

Bu dönemde gerçekleştirilen önemli bir değişiklik de 1926’da bütün eğitim 

kademelerinde karma eğitime geçilmesidir.  

Günümüzde de bakanlığın eğitim-öğretimle ilgili en yüksek karar organı olan Talim 

ve Terbiye Dairesi 1926’da kurulmuştur.183 22 Mart 1926’da, halen de yürürlükte olan, 

789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun’la, Türk millî eğitiminin temeli atılmıştır. Bu 

kanunla, ilkokulların vilâyetlerin özel idare bütçeleri ile açılacağı emredilmişti. Ayrıca, 

tek öğretmenli köy okullarının öğrenim süresinin 3 yıl olması da belirlenmişti. 184 

Eğitim işlerinin merkez yerine, yerinden yönetim anlayışı doğrultusunda bölgesel 

düzeyde plânlanmasını ve yürütülmesini amaçlayan bir gelişme 22 Mart 1926 tarih ve 789 

sayılı Maarif Teşkilatı Kanunu’na dayanılarak hazırlanan 4056 sayılı ‘Maarif Eminlikleri 

                                                
176 TBMM Zabıt Ceridesi Devre II, VII, Đçtima senesi: 1, Đkinci içtima, 3.3.1340, s. 24-27. 
177 BCA,  Fon kodu: 51.0.0, Yer no: 2.1.31, Tarih: 15.3.1924. 
178 Akyüz, Anadolu, s. 81-82 . 
179 Roberts ve diğerleri, age, s. 51. 
180 Tarikatlar, medreselerde verilen resmî eğitimin dışında yer alan bir tür yaygın eğitim kurumu idiler. Daha 

geniş bilgi için bkz. Şerif Mardin, Din ve Đdeoloji, Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002, s. 96. 
181 Süreyya Kanıpak, “Cumhuriyete Geçiş”, 20. Yüzyıl Tarihi Ansiklopedisi, II, Arkın Kitabevi, s. 521. 
182 Kodaman, Cumhuriyet’in Temelleri, Alter Yayıncılık, Ankara 2005, s. 95. 
183 Maarif Vekâleti, -Millî Talim ve Terbiye Heyeti (1926), -Maarif Şûrası (1926), -Maarif Vekâleti Müfettişleri 

(1926), -Maarif Eminlikleri Talimatnâmeleri (1927), Devlet Matbaası, Đstanbul 1930. 
184 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz). 
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Vezâifi Hakkında Kararname’ ile ‘maarif eminlikleri’nin kurulmasıdır.185 Buna göre 

Türkiye, coğrafî ve nüfus ölçütleri dikkate alınarak 13 eğitim bölgesine ayrılır. Antalya, 

Isparta ve Burdur illerini de kapsayan eminlik bölgesinin merkezi olur.186 Eğitim 

bölgelerinde bakanlık yetkilerinin bir kısmının aktarıldığı ‘maarif eminleri’187 

görevlendirilecek, ayrıca, maarif emininin başkanlığında maarif meclisi ve maarif mıntıka 

meclisi toplanacaktı.  

Maarif Eminliği sisteminin yürürlükte olduğu 1926-1931 yılları arasında Antalya’da 

Đsmail Habib Sevük ve Ali Rıza Bey maarif emini olarak görev yapmıştı.188 Atatürk, 10 

Şubat 1931’de geldiği Antalya’daki ziyaret ve kabulleri sırasında Valilik’te, Maarif Emini 

Ali Rıza Bey’i de kabul ederek Antalya’daki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almıştı.189  

Fakat uygulama kısa ömürlü olmuş ve 1931’de 1834 sayılı yasayla190 “maarif 

eminliği” sistemine son verilmiştir. Kaldırılma nedenlerine gelince; o yıllarda hem 

ilköğretimin hem de meslek okullarının giderleri il özel idareleri ve belediyelerce 

karşılanmakta idi; ancak Türkiye’nin bütün illerinin geliri eşit değildi ve gelirleri az olan 

bazı maarif eminliklerinde öğretmen aylıkları birkaç ay ödenemedi. Bu problemin 

çevresinde diğer nedenlerle birlikte beş yıllık uygulamanın ardından kaldırılmıştır. 191 

                                                
185 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 20.55.17, Sayı: 4056, Dosya: 143-32, Tarih: 29.8.1926; BCA, Fon Kodu: 

30.18.1.1, Yer no: 20.55.17, Sayı: 4056, Dosya no: 143-32, Tarih: 29.8.1926; BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, 
Yer no: 25.39.13, Sayı: 5360, Tarih: 29.5.1927. 

186 Bkz. EK: 4, Maarif Vekâleti, -Millî Talim ve Terbiye Heyeti (1926), -Maarif Şûrası (1926), -Maarif Vekâleti 
Müfettişleri (1926), -Maarif Eminlikleri Talimatnâmeleri (1927), Devlet Matbaası, Đstanbul 1930. 

187 Maarif emini, Bakanlığın temsilcisi ve eğitim öğretim işlerinin eminlik bölgesindeki en yetkin mercidir. 
Bölgesindeki eğitim bütçesini hazırlar ve onaylar. Yılda en az bir kez eğitim bölgesindeki illerin eğitim 
işlerini ve ortaöğretim okullarını teftiş etmekle yükümlüdür. Bölgesinde yabancı ve azınlık okulları dâhil 
olmak üzere ilköğretim düzeyindeki okulların müdür, öğretmen, ilköğretim müfettişleri, maaşını il özel 
idaresinden alan millî eğitim memurları, kütüphane ve müze görevlilerini doğrudan veya maarif müdürünün 
teklifi üzerine atar. Ancak yabancı ve azınlık okullarında görev yapan bütün öğretmenleri değil; Türkçe, Türk 
Tarihi ve Türkiye coğrafyası öğretmenlerini atama yetkisi vardı. Atama yetkisine sahip olduğu personele 
taltif ve tecziye ve hatta meslekten ihraç cezalarını verebilir. Maarif emini bölgesindeki atama yetkisi 
kendisinde olmayan memur ve öğretmenlere de meslekten ihraç cezası verebilirdi. Bkz. BCA, Fon kodu: 
30.18.1.1, Yer no: 20.55.17, Sayı: 4056, Dosya: 143-32, Tarih: 29.8.1926; MEB Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 57. 

188 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 
60. 

189 Resmî Antalya, “Antalya Kısa Bir Bahtiyarlık Devresi Yaşadı”, No: 172, 13 Şubat 1931 Antalya. 
190 Mahmut Bozan, “Bölge Yönetimi ve Eğitim Bölgeleri Kavramı”, Millî Eğitim Dergisi, S. 161, Ankara 2004. 
191 Mahmut Adem, “Duygu, Düşünce, Dayanışma Birliği Olmasın Diye mi Öğrenim Birliğini Kaldırıyoruz”, 

Kamu Yönetimi I. Ulusal Kurultayı, 19 Aralık 2003. 
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Yukarıda da söylendiği gibi ilköğretimde özellikle parasal konularda en önemli karar 

makamı, yerel düzeyde örgütlenen il özel idareleri idi. Bunların ilköğretimin gelişmesine 

anlamlı bir katkısının olmadığının192 anlaşılması üzerine 1948’de ilkokulların giderleri de 

genel bütçeye aktarılmıştı. 

En önemli toplumsal değişmelerden biri olan ‘Yeni Türk Harfleri’ 1 Kasım 1928’de 

kabul edilerek193 Türklerin bin yıldır kullandığı Arap harfleri terk edildi. Böylece yeni 

devlet, yöneldiği Batı ile daha çok bütünleşebilmek için, yüzyıllardır içinde bulunduğu 

Şark-Đslâm kültürüyle -dinden sonra en önemli bağı olan- alfabe bağını koparmış oldu. 

Alfabe ve dil devrimi ile ilgili ilk düşünceler daha Osmanlı döneminde tartışılmaya 

başlanmıştı. Đstanbul’da aydınlar Osmanlıca kelimelerin öztürkçelerini bulup tanıtmak 

yolunda dergiler çıkarmaya başlamışlardı.194 Harf Đnkılâbının yalnızca eğitim alanında 

değil, yayıncılık ve buna bağlı diğer alanlarda da etkileri olmuştur.195 

Bu idarî düzenlemeler Türk eğitim sistemini ileriye götürmek üzere tasarlanan 

hamlelerdi. Bunun için de yeni düzenlemelerin getirdiği avantajlar, teşvik ve emirler 

doğrultusunda çalışılacaktı.  

  

3-) Eğitimin Finansmanı 

Yukarıda bahsedilen ve Antalya’daki eğitim kurumlarını da bağlayan idarî 

düzenlemelerin başarıyla uygulanmasının önkoşullarından biri, eğitime aktarılacak parasal 

kaynakların temini olmuştur. Ancak Osmanlıdan devralınan mevcut durum ve sonraki 

dönemdeki az gelişmiş bir ekonomik yapı dolayısıyla, Cumhuriyet hükümetlerinin 

bütçeden eğitime ayırabildiği pay hep düşük kalmıştır. 1950’lere kadar eğitimin bütçeden 

aldığı pay hiçbir zaman % 10’u geçememiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise bu oran % 

5’ler düzeyinde kalmıştır.196 Ayrıca Osmanlı Devleti’nden devralınan borçlardan197 

                                                
192 1914’te çıkarılan bir kanunla ilkokullar, genel bütçeden Đl Đdare bütçelerine aktarılmıştı. 
193 Kanıpak, age, s. 521. 
194 Karal, Osmanlı, V, s. 404-406. 
195 Mahmut Adem, Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı, Ankara Ü Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 

Ankara 1993, s. 11. 
196 Adem, age, s. 102. 
197 Hasan Kemal? “Düyûn-ı Umûmiyye Tarihçesi”, Tedrisat Mecmuası, IV, S. 26, 10 Haziran 330 (1914), 

Đstanbul, s. 317-321. 
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kaynaklanan sıkıntılar, yetişmiş işgücünün savaşlarda kaybedilmesi, II. Dünya Savaşı 

yıllarında bütçenin büyük bölümü savunmaya ayrılması mecburiyetinin198 getirdiği 

sıkıntılar gibi olumsuzlukların etkisi de büyük olmuştur. 

Tablo 4: Cumhuriyet Hükümetleri bütçe giderleri (lira)  

 Bütçe yılı Düyun-u Umumiye Millî Eğitim Bakanlığı Toplam bütçe gideri 
1924199 7.060.527 6.177.617 104.423.369 
1939200 49.739.599 16.111.000 261.064.192 
1942201 95.279.219 27.653.734 384.035.101 

Yukarıdaki tablo herhangi bir yoruma gerek bırakmayarak durumu göz önüne 

sermektedir. Cumhuriyeti kuranların önem verdikleri konuların başında eğitim geldiği 

halde, burada da görüldüğü üzere yeni devlete kalan miras bellidir. 1940’a gelindiğinde 

40.000 köyün ancak 8.000’inin okul ve öğretmeni olabilmesi gerçeği de 1939 Mali Yılı 

Bütçe görüşmelerinde, eğitime para aktarılmasını sağlayamamıştır.202  

Eğitimin ilerlemesini, özellikle ilköğretimin gelişmesini finansal açıdan engelleyen 

diğer önemli bir etken, -daha önce de söylendiği üzere- ilköğretimin giderlerinin bir 

Osmanlı mirası olarak genel bütçeye alınmayarak il özel idarelerine/il genel meclislerine 

bırakılmasıdır. Cumhuriyetten önce okulların giderleri mahalle halkınca karşılanıyordu ve 

bunun nasıl olacağı konusunda görülen aksaklıklar üzerine, bu konudaki mevzuat sık sık 

değişikliğe uğramış ve son olarak 1913 tarihli Tedrisat-ı Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati ile 

biçimlenerek ilkokulların giderlerinin vilâyet bütçelerince karşılanması kararlaştırılmıştı. 

Bu yasayla görevlendirilen il genel meclisleri, öğretmenlerin maaşlarını bile düzenli 

verememiştir. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da bu idarelerin de gelirleri 

genellikle sınırlı olmuş, dolayısıyla probleme bir çözüm bulamamışlardır. 

Aşağıda görüleceği üzere dönem boyunca eğitimin giderlerine bazen geçici, bazen 

sağlıklı ve kalıcı bir çözüm bulabilmek üzere birçok yasal düzenleme yapılmış olmasına 

karşın yine de sorun çözülememiştir. Yokluklar içerisinde çırpınan Cumhuriyetin eğitime 

                                                                                                                                              

 
198 II. Dünya Savaşının ilk yıllarından itibaren sekiz yıl boyunca devlet bütçesinin yarısına yakını, vatan 

savunmasına ayrılmaktadır. Bkz. Kazım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, Ak 
Yayınları, Đstanbul 1968, s. 327-328.  

199 Millî Nevsal- Dördüncü Sene 1341, Kanaat Matbaa ve Kitapçısı, Đstanbul 1341, s. 188. 
200 Maarif Vekilliği 1939 Mali Yılı Bütçesi ve Müzakere Zabıtları, Maarif Matbaası, Đstanbul 1939, s. 97. 
201 Maarif Vekilliği 1942 Mali Yılı Bütçesi ve Müzakere Zabıtları,  Maarif Matbaası, Ankara 1942, s. 94. 
202 Maarif Vekilliği 1939 Mali Yılı Bütçesi ve Müzakere Zabıtları, Maarif Matbaası, Đstanbul 1939, s. 97. 
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gelir aktarma serüveninden bazıları şöyledir: TBMM de 8 Nisan 1923 tarih, 326 sayılı 

Đbtidaî Maarif Vergisi Kanunu203 ile ilköğretimin finansmanı problemine kalıcı bir 

çözüm bulmak istenmişti. 2 Eylül 1923 tarihli “Aşar Vergisinin Tenziline ve Meyan 

Kökünden Alınan Aşarın Aynı Nispette Đrca’ına Dair Kanun”la204 devletin diğer 

gelirleriyle birlikte maarif gelirleri düzenlenmişti. Yine 1924 tarih, 426 sayılı kanunla 

ilköğretim masraflarının halka yüklenmesi girişiminden de beklenen sonuç 

alınamamıştı. Temel problem, gelirlerin giderleri karşılamamasıdır. Örneğin; 1923 yılı 

bakanlık bütçesinin giderleri karşılamaması üzerine 7.1.1924 Maarif Tahsisatı Kanunu205 

ile bakanlık ek ödenek almak zorunda kalmıştı.  

3 Mart l924 tarihli Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ile Şeriye ve Evkaf Vekâleti ve 

hususi vakıflara bağlı medrese ve okullar Maarif Vekâleti’ne bağlanmış ve bu 

vekâlet bütçesinde medrese ve okullara ayrılan ödenek Maarif Vekâleti bütçesine 

aktarılmıştır. 206 20 Nisan 1925 tarihinde çıkarılan Mektep Vergisi Kanunu, 1923 Đbtidaî 

Maarif Vergisi Kanunu’nda bazı değişikliklere gitse de büyük benzerlik gösteren207 

düzenlemeyle Vilâyet Umumi Meclislerine (Đl Genel Meclisleri), bir sene içinde açılmış 

veya açılacak okulların masraflarının ne kadarının halka yükleneceğini belirleme görevi 

verilmişti. Ancak öngörülen verginin “tarh ve tahsilinde çok haksızlıklar, nispetsizlikler 

görüldüğünden”,208 yani uygulamalardaki bazı aksaklıklar nedeniyle yasadan beklenen 

sonuç alınmamıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 1927 tarih ve 1130 numaralı Maarif 

Vergisi Kanunu ile ilköğretim masrafları için, ‘sayım ve kazanç vergileri’ne, ‘arazi ve 

müsakkafat vergileri’ne ve ‘yol vergileri’ne zam yapılmasını sağlayan bir düzenleme 

getirilmiştir.209 Ancak; “bu Kanun’un vergi tarhı ve tevzii usulü halkı, elde edilen vergi 

miktarı ise hususi idareleri memnun etmediğinden ve halkın şikâyeti arttığı gibi parasızlık 

                                                
203 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 7.12.12, Sayı: 2351, Tarih: 18.3.1923. 
204 BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No: 7.3.12, Sayı: 2730, Dosya No: 124-26, Tarih: 2.9.1923. 
205 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 8.44.10, Sayı: 107, Dosya no: 144-24, Tarih: 7.1.924.     
206 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz), s. 10. 
207 Ergin, age, III-IV, s. 2043-2044. 
208 gös.yer. 
209 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekaleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz), s. 10-13. 
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yüzünden birçok vilâyette ilk mektepler kapanmakta bulunduğu da görüldüğünden” bu da 

eğitimin finansmanı problemini çözememiş ve yasa 7 kez değiştirilmiştir.210 

Ancak yapılan bütün düzenlemelere karşın parasal yönden gittikçe zayıflayan 

mahallî idareler ilköğretim masraflarını karşılayamayacak duruma düşmüşler, bazı 

vilâyetler öğretmen kadrolarını azaltmak, okul kapatmak mecburiyetinde kalmış, hatta 

öğretmen maaşlarını bile ödeyememişlerdir.211 Nihayet dönemin sonuna doğru, 1948’de 

5166  sayılı kanunla ilkokul öğretmenlerinin maaşları genel bütçeye alınabilmişti.  

Buradan çıkarılacak sonuç; eğitimle ilgili onlarca düzenleme yapılmış olmasına 

karşın bu konuda nihai bir çözüm ortaya konulamadığıdır.  Bunda da ülkenin kıt kaynakları 

ile eğitimin finansmanı için mevcut talep arasında o dönemler için karşılanması mümkün 

olmayan fark, dengesizlik de o dönem için giderilemediğinden, eğitim finansmanı 

problemi incelenen dönemde çözülememiş ve çözülmesi gereken önemli bir problem 

olarak sonraki dönemlere aktarılmıştır.  

Antalya’da Eğitimin Finansman Problemleri 

Yukarıda ülke geneline yönelik verilen bilgiler Antalya için de geçerlidir. 

Antalya’daki eğitim kurumları da öğretmenler de parasal sıkıntılarla karşı karşıya 

kalmışlardır. Eğitim için ayrılan ödenekler yeterli değildir. Bu durumu belgelerden görmek 

mümkündür.212  

Antalya’da eğitimin finansmanı ile ilgili temel sorun bütçe meselesidir. 1948’e kadar 

eğitim bütçesi, il özel idarelerinden karşılanıyordu. 1948’deki düzenleme ile öğretmen 

maaşlarının genel bütçeye alınmasından önce Antalya’daki öğretmenlere de maaşlarının 

düzenli ödenememesi; “ilkokul öğretmenleri Ocak 948 aylıklarını hâlâ alamamışlardır.” 

haberiyle o dönemdeki yerel basına da yansımıştır.213 Bundan da anlaşılacağı üzere eğitime 

ayrılan ödenekler öğretmen maaşlarını bile ödeyemecek kadar ya yetersiz kalmış ya da il 

                                                
210 Ergin, age, III-IV, s. 2043-2044. 
211 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekaleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz), s. 10-13. 
212 Örneğin Cumhuriyetin kurulduğu 1923’te içişleri bakanlığı, başbakanlığa gönderdiği bir yazı ile Antalya Millî 

Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı için bütçede aktarma yapılmasını talep etmiştir. Bkz. BCA, Fon kodu: 
30.11.1.0, Yer no: 1.2.4, Tarih: 8.11.1923; konuyla ilgili diğer belgeler için ayrıca bkz. BCA, Fon kodu: 
30.11.1.0, Yer no: 27.33.6, Dosya: 63635, Tarih: 21.9.926; BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 26.58.7, Sayı: 
5738, Dosya: 190-11, Tarih: 24.10.1927; BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 26.66.18, Sayı: 5909, Dosya: 
140-31, Tarih: 4.12.1927. 

213 Şelale, “Đlkokul Öğretmenleri Maaş Alamadılar”, No: 56, 23 Ocak 1948 Antalya. 
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özel idare bütçeleri daha ziyade eğitim dışı hizmetlere aktarılmıştır. Bundan ötürü Antalya 

il özel idaresi merkezi bütçeden çeşitli zamanlarda ek ödenek istemek zorunda kalmıştır.  

1948’den sonra yerel eğitimin finansmanı konusunda azalarak da olsa yükümlülüğü 

devam eden Antalya Đl Özel Đdaresi 1914’te kurulmuştur. Şehirdeki eğitim harcamalarının 

birincil kaynağını oluşturan Özel Đdare, ildeki eğitim faaliyetlerinin dışında yönetim ve 

hesap işleri, bayındırlık, tarım ve hayvancılık, sağlık ve yardım işleri, çeşitli işler adı 

altında 6 alanda faaliyette bulunmuştur. Bu kurumun gelir kaynakları arazi, bina, kazanç ve 

hayvan vergisi tahsilâtlarından belli oranlarda ayrılan eğitim paylarından oluşturulmuştu. 

Kurulduğunda 35.000 lira bütçeye sahip olan idarenin, sonraki dönemlerde geliri sürekli 

artarak; Cumhuriyet kurulduğunda 222.731, Cumhuriyetin onuncu yılında 597.269, 

Cumhuriyetin on beşinci yılı olan 1938’de 701.611 liraya yükselmiştir. 1923’ten 1933’e 

kadar Cumhuriyetin ilk on yılındaki toplam ödenek 6.156.717 lira olup, bunun yaklaşık 

üçte biri olan 1.899.144 lirayla eğitim, gelir bakımından en fazla ödenek alan faaliyet alanı 

olmuştur. 1933-1938 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde ise ayrılan ödeneklerde birinci 

sırayı bayındırlık işleri almış, eğitim ikinci sıraya düşerek 945.484 lira alabilmiştir.214 

Eğitime ayrılan bütçe ve oranları bakımından bir değerlendirme yapılabilmesi için 

örnek olarak 1932, 1940 ve 1944 mali yıllarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir:  

Tablo 5: Đl Özel Đdaresi Eğitim Bütçesi 1932-1940-1944 
Vilâyet bütçesi Eğitime ayrılan paranın tahsisi (lira) 
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1932 603.678 206.011 34.1 184.529 183.237 751  4.320 189.600 

1940 703.044 256.828 36.5 235.382 207.817 20 1.020 2.420 238.842 

1944 1.265.097 547.321 43.3 500.720 ? 100 1.418 6.138 547.321 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 1932’de eğitime ayrılan ödenekten gerçekleşmiş 

olan toplam 189.600 lira harcamanın 183.237 lirası, yani neredeyse bütün ödenek, 

öğretmen ve müfettişlerin maaş ve ücretlerine harcanmıştır. Temizlik, ısınma vb. diğer 

masraflar çıkarıldığında, donatım ve ders araç-gereçlerine harcanacak para, eğer kaldıysa, 

                                                
214 “Hususi Muhasebe”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 27, 39, 41;  
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harcanabilecektir.215 Yukarıdaki tabloda gösterilen 1940 yılında eğitime ayrılmış olan 

238.842 lira ödeneğin 207.817 lirası öğretmen ve müfettişlerin maaş ve ücretlerine 

harcanmıştır. Bu çizelgede altının çizilmesi gereken bir olgu, ders araç gereçlerine 

neredeyse hiç ödenek ayrılmadığıdır.216 1944 Mali Yılı Vilâyet Bütçesi 1940 yılı ile 

karşılaştırıldığında, eğitime ayrılan payın 256.828 liradan 547.321 liraya yükseldiği ve 

aynı zamanda millî eğitim payının il genel bütçesine oranının önceki yıllara oranla 

yükselerek % 43,3’e ulaştığı görülmektedir.217   

Ortaöğretim ve meslekî eğitim kurumlarının ödenekleri ise bu yıllarda genel 

bütçeden karşılanıyordu. Bu kurumların parasal imkânları ilkokullara oranla göreceli 

olarak daha iyi olduğu gibi, buralarda görev yapan öğretmenlerin de maaşlarını alamama 

gibi problemlerine rastlanmıyordu. Eğitimin finansman problemi daha çok ilköğretim 

düzeyi için geçerliydi. Öğrenci başına harcanan eğitim gideri de bu bilgileri 

doğrulamaktadır. Örneğin 1932 yılında eğitime ayrılan bütçenin Antalya’da öğrenci başına 

düşen pay ilkokullarda 20 lira iken, ortaokul ve liselerde 57 lira tutarındadır.218 

Yerel ve merkezî idare bütçelerinin dışında, eğitimin finansmanına katkı sunan diğer 

bir unsur da Antalya halkının ferdî olarak eğitime yaptığı bağış ve yardımlardır. Ancak 

önceki bölümlerde söylendiği üzere şehir halkının kendi ekonomik sıkıntıları olduğundan 

katkıların da ona göre yapıldığı düşünülmelidir. Bundan başka, şehirde büyük ticarî ve 

sanayi işletmelerinin olmaması ve ayrıca bu görevin devletin asli görevlerinden biri olarak 

görülmesinden dolayı hakın eğitimin finansmanına katkısı, genelde, eğitim faaliyetlerinin 

istenilen düzeyde yapılmasına yeterli gelmemiştir.  

Đncelenen dönemde öğrenci olan Mustafa Altınpınar, halkın eğitim giderlerine 

katılması konusunda; “Okula para vermezdik, mahalleli de yardım etmezdi, yoktu da 

zaten,” diyerek durumu tespit etmektedir.219 Dönemin diğer bir tanığı olan Rafet 

                                                
215 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. XII-XIII; “Hususi 

Muhasebe”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 27. 
216 1940 yılında donatım ve ders araç-gereçlerine harcanan para yalnızca 368 liradır. Bkz. BĐUM, Maarif 

Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 152, 159. 
217 BĐUM, Đlköğretim Đstatistikleri 1944-1945, Yayın no: 270, Pulhan Matbaası, Đstanbul 1947, s. 222. 
218 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. XII-XIII. 
219 Mustafa Altınpınar’la (1911-2007 ) 16.03.2006’da yapılan görüşmeden. 
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Tugayoğlu220 da öğrencilerin en önemli problemlerinin ekonomik sıkıntılar olduğunu 

vurgulamaktadır: “Sıkıntılarımızın büyük kısmı maddi sıkıntı olurdu. Defter, kitap, kalem 

gibi şeylerin tedariki zor olurdu. O zamanlar ziraî mahsuller fazla para etmezdi. Çünkü 

herkes kendi malını kendi yetiştirirdi ve pek alınıp satılmazdı.” Tugayoğlu, konuya daha 

farklı açıdan da yaklaşmaktadır: “Öğrencilerden, velilerden kayıt parası gibi şeyler 

istenmezdi, para toplanmazdı. Ancak, hali vakti yerinde olan aileler, gizli olmak şartıyla 

mektep idaresine yardımda bulunurdu. Talebesi olmayan insanlar da yardım ederdi.”221 

Sonuç olarak, Antalya’da gerek merkezde gerekse köylerinde yeni okulların inşası 

bir yana mevcutların temel ihtiyaçlarının bile giderilmesi mümkün olmamıştır. Nüfus 

artışına paralel artmayan okul sayısının yanında ilköğretime yönelik artan talep, 

sınıflardaki öğrenci sayısını 70-80’lere çıkarmış,222 sınıflardaki öğrenci sayılarını azaltacak 

önlemler alınamamıştır. Eğitimin finansmanından kaynaklanan problemleri yalnızca 

kalabalık sınıflardan ibaret değildi. Daha önce de ifade edildiği üzere öğretmenler bazen 

maaşlarını düzenli alamazlardı.223 Okulların ders araç gereç, okul kitaplıkları, sağlıklı 

eğitim ortamı vb, ihtiyaçlarından bazıları da giderilemez ya da zamanında giderilemezdi. 

Bu da sonuç olarak eğitimde niteliğin düşmesi biçiminde kendini göstermiştir. Onlarca 

düzenlemeye karşın eğitim finansmanı problemi, incelenen dönemde çözülememiş ve 

eğitimin gelişmesini engelleyen en önemli etken olarak kalmıştır. 

                                                
220 Đlerlemiş yaşına rağmen bugün de mesleğine devam eden Göz doktoru Rafet Tugayoğlu şehirin ileri 

gelenlerinden olup varlıklı bir aileden gelmektedir. 
221 Rafet Tugayoğlu ile (1921- ) 28.06.2006’da yapılan görüşmeden. 
222 Okulların kayıtlarında tespit edilen bu durumu, emekli öğretmen Ali Manavuşak 27 Nisan 2006’da yapılan 

söyleşide teyit emiştir. 
223 Bu dönemde eğitimin finansmanı konusunda olumlu bir gelişme ise öğretmen maaşlarının ülkenin ekonomik 

koşullarına göre iyi bir durumda olduğudur. En azından maaşlarının yetersiz olduğu konusunda 
öğretmenlerden bir şikâyet ve yakınma görülmemiştir. 
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B-) ÖRGÜN EĞĐTĐM  

1-) Okul Öncesi Eğitim 

Antalya’daki Anaokulları 

Türkiye’de tarihi ve geleneği çok da eski olmayan anaokulları, ilk kez 1915’te 

açılmıştı.224  Bu yıllarda gayrimüslim ve yabancıların anaokulları olduğu halde resmî ve 

özel Türk anaokulu bulunmamaktaydı. Sıbyan mektepleri ise bu okulların işini görmekten 

çok uzaktı. Ancak, Tedrisat-ı Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati’nin çıkarılmasından iki yıl 

sonra 1915’te ibtidaî mekteplerinin ilk basamağı olmak üzere anaokulları açılmıştır.225 

Ülke genelindeki bu gelişmeye benzer şekilde Antalya’da da Türklerin anaokulu 

açmalarından daha önce Rumlara ait anaokulları mevcut olup, bunların mübadeleye kadar 

eğitim öğretime devam ettiği tahmin edilmektedir. Şehirde ilk anaokulunun hangi tarihte 

açıldığı hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamadıysa da I. Dünya Savaşı yıllarında açılmış 

olması muhtemeldir. Sonradan oluşturulan bir bilgiye göre,226 şehirdeki anaokulları Đttihat 

ve Terakki Partisi zamanında biri Değirmenönü’nde, diğeri de Đnas Mektebi (Tugayzade 

Cemal Bey Đlkokulu) bitişiğindedir. Bu bilgiyi 1925-26 Salnâmesi de desteklemektedir.227  

Okul öncesi eğitimle ilgili bulunabilen ilk kayıt, Đnas Mektebi bünyesinde açılan 

anasınıfıyla ilgili olup 1918-1919 öğretim yılında burada 97 öğrenci eğitim görmekteydi. 

Anaokuluna 3-7 yaşı çocuklar alınıyordu. Đnas Mektebi bünyesindeki anaokulunun kendine 

ait bir binası yoktu. Okulun kurulduğu eski ahşap bina Tugayzade Cemal Bey’den 

kiralanarak öğretime açılmıştır. Daha sonra, Đttihat ve Terakki Partisi tarafından bu bina ve 

bitişiğindeki arsası istimlâk edilerek eski ahşap binaları yıktırılmış ve yerine yeni bir bina 

yaptırılmıştı. Cemal Bey Đstimlâk bedelini almayıp bağışladığı için bu yardımseverin adı 

okula verilmiş ve okul, ‘Tugayzade Cemal Bey Anamektebi’ adını almıştır.228 

                                                
224 Ergin, age, III-IV, s. 2051-2052. 
225 age, III-IV, s. 1406. 
226 1932’ye kadar Tugayzade Cemal Bey Anaokulu’nun da bünyesinde bulunduğu Đstiklâl Đlkokulu’nun 1950’li 

yıllarda görev yapan müdürü tarafından yazılmış 10 sayfalık notlar konuyla ilgili araştırmacının bulabildiği 
tek kaynaktır. (1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun 
Tarihçesi adındaki notlar.) 

227 TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457. 
228 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 

notlar. 
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Buradaki çocuklar, muhtemelen yaşlarına göre gruplandırılarak filiz, gonca ve gül 

diye adlar verilerek sınıflara ayrılmışlardı. 1925-26 öğretim yılında Filiz’de 64, Gonca’da 

71, Gül’de 50 olmak üzere toplam 185 öğrenci devam etmekte ve 5 öğretmen görev 

yapmaktaydı. 229 Diğer zamanlar için elde edilen öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir230. 

Tablo 6: Anaokulları öğrenci sayıları 1926-1931231 

Öğrenci sayısı Öğretim yılı 
E K T 

    1925-26232 - - 185 
    1927-28233 - - 280 

1928-29 138 110 248 
1929-30 140 144 284 
1930-31 133 117 250 
1931-32 102 79 181 
Toplam 513 450 1.420 

Tabloda görüldüğü üzere 1926-1932 yılları arasındaki dönemde toplam 513 erkek ve 

450 kız öğrencinin anaokuluna gönderildiği, kız-erkek öğrenci sayıları karşılaştırıldığında 

büyük bir dengesizlik bulunmadığı görülmektedir. Şehir halkının kız-erkek ayrımı 

yapmadan, çocuklarının okul öncesi eğitim almalarını arzu ettiği anlaşılmaktadır.  

Yukarıdaki bilgiler yalnızca Tugayzade Cemal Anaokulu verilerini göstermektedir. 

Çünkü şehirde bulunan iki anaokulundan biri 1927-1928 öğretim yılında kapanırken, diğer 

anaokulu olan, Merkez Đnas Mektebi/Đstiklâl Đlkokulu bitişiğindeki Tugayzade Cemal 

Anaokulu, şehrin tek anaokulu olarak eğitim vermeye devam eder. Tamamen devletin 

ekonomik güçsüzlüğünden kaynaklanan nedenlerle şehirdeki son anaokulu olan Tugayzade 

Cemal Bey Anaokulu 1 Haziran 1932’de kapatılmış ve binası da Đstiklâl Đlkokulu’na tahsis 

edilmiştir.234 Okulların kapatılmasının anaokuluna talep olmadığından, yani öğrenci 

yokluğundan kaynaklanmadığının göstergesi ise devlet salnâmesi verileridir. Ayrıca 1923-

                                                
229 TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaai Amire, Đstanbul 1926, s.160-175, 354-360. 
230 Sayısal verilerle ilgili belirtilmesi gereken bir tesbit, bu okullara devam eden öğrenci sayıları arasında 

tutarsızlıkların bulunmaktadır. Örneğin, devlet salnâmeleri verileri ile ‘Başbakanlık Đstatistik Umum 
Müdürlüğü’ verileri arasında azımsanmayacak derecede farklılık göze çarpmaktadır. Konu hakkında kaynak 
zenginliği olmadığından kritik yapma şansı da bulunamamaktadır. 

231 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1923-32, Yayın no: 26,  Devlet Matbaası, Đstanbul 1933, s. 10. 
232 TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaai Amire, Đstanbul 1926, s.160-175, 354-360. 
233 Öğrenci mevcudu olarak gösterilen 280 rakamı yalnızca BĐUM Maarif Đstatistikleri 1923-32’de gösterilmiştir. 

TC Devlet Salnâmesi 1927-1928’de 153 öğrencinin okula devam ettiği bilgisi verilmiştir.  (TC Devlet 
Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457.)  

234 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 
notlar. 
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24 öğretim yılında ülke genelindeki toplam anaokulu sayısının 80 olması ve bunlardan 

ikisinin Antalya’da olması, bu okulların şehirde önemsendiğini göstermektedir.  

Anaokullarının sayısının artırılması ve böylece okullaşma oranlarının yükseltilmesi 

gerekirken, tam tersi bir yol izlenerek, mevcut iki anaokulunun da kapatılmasının 

temelinde -yukarıda da söylendiği üzere- ekonomik nedenler yatmaktadır. Bu dönemde en 

büyük problem, yetersiz kaynaklarla bütün yurttaşlara temel eğitim verebilme kaygısıdır. 

Bu kaygının sonucu olarak ortaya çıkan bakanlık genelgelerinde;235 temel eğitimde 

okullaşmayı arttırmak üzere mevcut gelirlerin anaokullarına harcanmaması, böylece 

zımnen anaokullarının kapatılması emredilmekteydi. Böylelikle Cumhuriyetin kurulduğu 

yıllarda devlet tarafından önemsenen bu okulların, sonraki dönemlerde kaynakların 

rasyonel kullanılması gerekçesiyle kapatılmaları, ya da en azından yenilerinin açılmamaları 

yönünde politikalarla eğitim sistemi içerisinde ağırlıkları azaldı. 

 

2-) Đlköğretim 

Osmanlı döneminde ilköğretimde ‘mahalle mektebi’ ya da ‘sıbyan mektebi’ diye 

adlandırılan kurumlar vardı. Tanzimattan sonra, bunlar kapatılmamakla beraber, yanında 

mekteb-i ibtidaî’ ya da kısaca ‘ibtidaî’ adıyla yeni okullar açıldı. Bundan bir sonraki aşama 

eğitim kurumu olarak da rüştiyeler oluşturuldu. Daha sonra rüştiyeler ile ibtidaîler 

‘mekatib-i ibtidaîye-i umumiye’ adı altında birleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde de 

bunlara ‘ilk mektep’denilirken sonraları ‘ilkokul’, günümüzde ise ‘ilköğretim’ denilmeye 

başlanmıştır.236 Đlköğretimin süresi önceleri 6 yıl iken 1924’teki II. Heyet-i Đlmiye kararları 

ile 5 yıla indirilmiştir.237 Bu yıllarda öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 10’lu not 

                                                
235 25.10.1925 tarihli Maarif Vekâleti genelgesinin beşinci fıkrası şöyledir. “Ana Mektepleri mecburi tahsil 

hududu haricinde olduğu gibi bunların açılması, bina ve muallimleri hakkındaki 2 Mart 1915 tarihli 
nizamname-i mahsusunda mevcut şeraitin tahakkukuna vabeste bulunduğundan mecburi tahsil çağındaki 
çocukların zararına olarak ve bilhassa Nizamnamedeki şerait haricinde açılmış bu kabil mektepler varsa 
bütçeden ihracıyla tahsisatının ilk mekteplere ilavesi.” 29.01.1930 tarihli diğer bir genelgede: “Đlk mektepler 
açma hususundaki uhdelerine mürettip vazifeleri tamamen yapamazken, yani kanunen okutmağa mecbur 
olduğumuz köylerdeki ve şehirlerdeki 7-12 yaşındaki bütün çocuklar için okul açamazken vilâyetlerin, ilk 
tahsil aleyhine yeniden ikmal ve ana mektepleri açmalarına Vekâlet katiyen taraftar değildir.” denilmektedir.   
Ergin, age, III-IV, s. 2051-2052. 

236 Osman Ergin, okul sözcüğüyle ilgili olarak düştüğü dipnotta; Cumhuriyetin ilk Maarif Vekili Dr. Rıza Nur’un 
‘Đbtidaî Mektep’lere Đlk Mektep, Đdadi’lere Orta Mektep ve Sultanî’lere Lise adını koyan benim’ dediğini 
belirtmektedir. (Ergin, age, III-IV, s. 2050-2054) 

237 MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995, s. 8, 9. 
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sistemi uygulanırken, daha sonra 5’li not sistemine geçilmiş ve incelenen dönem boyunca 

aynı şekilde devam etmiştir.238 

1926’da kurulan Talim Terbiye Kurulu (Millî Talim ve Terbiye Heyeti) önerisi ile 

başta ilköğretim olmak üzere eğitim-öğretimde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan 

birisi ‘toplu öğretim yöntemi’,239 diğeri ‘karma eğitim’ olmuştur. 1936’da yapılan 

değişiklikle CHP’nin programı doğrultusunda millî eğitim programları yeniden 

düzenlenmiş, okullarda gösterilen derslerin hem içeriği hem de sayısı ve çeşidi değişmiştir. 

Đlkokullarda 9 farklı ders haftada 25 saat okutulmuştur.240 Bu dersler; Türkçe,241 Hayat 

Bilgisi, Matematik,242 Fen Bilgisi,243 Sosyal Bilgiler,244 Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Din 

Dersi,245 Ev Đdaresi ve Dikiş dersi246 şeklinde düzenlenmiştir.247 1948’lere kadar genelde 

bu program devam ettirilmişken, bu tarihten sonra da bazı değişiklikler yapılmıştır.  

Okutulan bu derslerden yeteneğe bağlı Beden Eğitimi/Jimnastik ve Müzik dersleri o 

dönemde sınıf geçmeye etki etmemektedir. Bu durum, o yıllardaki ölçme-değerlendirme 

ölçütlerindeki pedagojik yaklaşımın günümüzden farklı olduğunu göstermektedir. 

Derslerin işlenmesinde de ilginç gelişmeler sözkonusudur. Yaptığımız görüşmelerde, 

bu dönemde şehirde kimi okullarda öğrenci sıralarından vazgeçilerek masa-sandalyelerde 

eğitim verilmeye, bazen bunların ölçüleri çocukların boylarına büyük geldiğinde 

                                                
238 Bkz. Gazi Erkek Mektebi, Gazi Erkek Mektebi Hal ve Hareket ve Say ve Gayret Cüzdanlarının Muhteviyatına 

Mahsus Defterdir. 
239 Ergin, age, III-IV, s. 1785. 
240 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 

20. 
241 Bu ders 1924’ten 1948’e kadar 1-5. sınıflarda Alfabe, Kıraat, Müsahabat, Tahrir, Đmlâ, Gramer, El Yazısı 

dersleri adlarıyla ayrı ayrı okutulmuş, bu tarihten sonra Türkçe ve Yazı dersi olarak programa girmiştir. 
242 1948 yılına kadar Hesap-Hendese adı altında okutulan Matematik dersinin 1940’larda, Aritmetik-Geometri 

olarak işlendiği görülmektedir Bkz. Gazi Erkek Mektebi, Gazi Erkek Mektebi Hal ve Hareket ve Say ve 
Gayret Cüzdanlarının Muhteviyatına Mahsus Defterdir; Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 
Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli.  

243 Önceleri Eşya adıyla okutulmakta olan Fen Bilgisi dersi 1926 yılından itibaren Tabiat Bilgisi dersi adı altında 
okutulmaktaydı.  

244 1926'dan itibaren Tarih, Coğrafya, Yurt Bilgisi adları altında ayrı ayrı okutulmaktaydı. 
245 Din dersleri 1924 yılında ilkokulların 3., 4. ve 5. sınıflarında okutulurken 1930 yılında 5. sınıf öğrencilerine 

seçmeli ders olarak haftada yarım saat okutulmuştur. Bu ders 1931-1949 yılları arasında programdan 
çıkarılmış, 1950 yılında ise tekrar programa alınarak seçmeli olarak 1 saat okutulmuştur. 

246 Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi, Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şehadetname Defteri I, (1929-1936)’daki 
bilgilere göre, ‘Ev Đdaresi’ dersinin adı, 1936-37 öğretim yılında ‘Aile Bilgisi’ olarak değiştirilmiştir.  

247 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim ll, MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 
22-24. 
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ayaklarının kesilerek ayarlanmaya çalışıldığını Yekta Başeğmez anlatmaktadır.248    

O dönem için ilginç bir uygulama ise sınıf duvarlarının aynı zamanda kara tahta 

işlevi görmesidir. Sınıf duvarlarının genellikle koyu renkte boyanması gereken alt kısımları 

siyah betonla sıvatılarak, duvarlar da kara tahta olarak kullanılmakta idi. Burada güdülen 

amaç; bir anda, birçok öğrencinin derse kalkabilmesini ve tahtadan yararlanmasını 

sağlamaktı. Günümüzde böyle bir uygulama olmadığı gibi bunun eğitsel yararı olduğu da 

tartışmalıdır. Dikkat çeken bir uygulama da ders araç gereçlerinden okulda yapılamayacak 

küre, termometre vb. dışındaki araçlar basit malzemelerden öğrencilere yaptırılmasıdır.249  

O dönemde Antalya’da bir eğitim öğretim yöntemi olarak ‘ders dışında sual saatleri’ 

adında, günümüz için de örnek alınabilecek ilginç bir eğitim uygulaması başlatılmıştır. 

1936-39 yılları arasında millî eğitim müdürü olan Kemal Kaya’nın yönlendirmesiyle 

düzenlendiği düşünülen, ‘ders dışında sual saatleri” adındaki uygulamanın özü şudur: 

“Çocuklarda, daha küçük yaşlarda başlayan ve çocuğun bilgi kazanma; çevresini tanıma 

etkinliği olarak ortaya çıkan araştırma güdüsü yer ve zaman sınırlaması olmadan 

çoğunlukla çocuğun çevresine sorular yöneltmesi biçiminde kendini gösterir. Okulda da 

çocuk, uygun olmayan zamanlarda ve/veya konuyla ilgisiz sorular sorabilir. Fakat bir 

konu üzerinde bütün sınıfın dikkati toplanmış ve ders akış plânına göre işlenirken onu 

bırakıp tek bir çocuğun sorusunu cevaplamak her zaman mümkün olmaz. Fakat 

pedagojik olarak onun bu faaliyetine engel olmamak, sorularını cevapsız bırakmamak ve 

hele kırıcı sözlerle onu bu hareketinden vazgeçirmeye çalışmamak lazımdır. Çocuk 

bunları nasıl, nereden ve ne zaman öğrenecektir, sorusuna cevap olarak 1937’den 

itibaren Millî Eğitim Müdürlüğü’nün plânlaması dâhilinde öğretmenlerce, şimdilik 4. ve 

5. sınıflar için ‘ders dışında sual saatleri’ uygulanmasına başlanılmıştır.” 250 

Yukarıda bahsedilen ve Antalya’ya özgü olan; “dersliklerde masa kullanılması”, 

“derslik duvarlarının kara tahta olarak kullanılması”, “ders dışı sual saatleri” gibi farklı 

eğitim yöntemlerinin uygulanmasında, 1936-39 yılları arasında Antaya Đl Milli Eğitim 

Müdürü olan Kemal Kaya’nın etkisi olduğu tahmin edilmektedir. 

                                                
248 Emekli öğretmen Yekta Başeğmez’le (1938-) 11.09.2006’da yapılan görüşmeden.  
249 “Đlkokullar”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 86-93. 
250 Kemal Kaya, “Antalya Öğretmenleri Đş Beraberliğinde-Ders Dışında Sual Saatleri”, Türk Akdeniz, I, S. 2, 

Nisan 1937, Antalya 1937. Antalyalı eğitimbilimci Cavit Binbaşıoğlu, Mart 2006’da yapılan bir görüşmede, 
bu uygulamanın o yıllarda, ilkokulu okuduğu köy olan Antalya-Akseki ilçesi Güzelsu Đlkokulu’nda da 
yapıldığını aktarmıştır.   
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O yılarda eğitim öğretim etkinliği olarak; deney, gezi ve gözleme ağırlık verildiği251 

gibi, aynı zamanda okulların ve öğrencilerin yaptıklarının sunulduğu sene sonu ilkokul 

sergileri düzenlenmektedir.252  

Antalya’daki ilkokullarda, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 

39’dur.253 Ama sınıf mevcutları her zaman böyle kalmamıştır. Halil Đbrahim Dişey 1933’te 

Dumlupınar Đlkokulu’na kaydolduğunda sınıflarında 25 öğrenci olduğundan bahseder.254 

Yine aynı okulun 1944’teki bir sınıfının mevcudu 72 kişidir.255 

O dönemde öğrenci kıyafetleri şapka, ceket, gömlek ve kravattan oluşmaktaydı. 

Bunların yanı sıra öğrenciler siyah önlük ve beyaz yakadan oluşan kıyafetler de 

giymekteydi. Ancak okullar bu kıyafetleri çok sıkı uygulayamıyorlardı ve öğrencilerin bir 

kısmı önlüklü, bir kısmı önlüksüz okula gelmekteydiler.256 Çünkü parasızlıktan herkes 

resmi kıyafetleri alıp giyemiyordu.  

O dönem için günümüzde rastlanmayan bir uygulama daha mevcuttu. O yıllarda bazı 

okullar 3 derslikli olduğundan, ilk üç sınıfı burada okuyan öğrenciler, dördüncü ve beşinci 

sınıf için başka bir okula gidiyorlardı. Bazı okulların ilk üç sınıfı olduğu gibi, bazı 

okullarda yalnızca dört ve beşinci sınıfları vardı. Derslik yetersizliğinden kaynaklanan bu 

uygulama günümüz için biraz ilginç gelse de o dönem için yaygın bir durumdu.257 

Bu dönemle ilgili belirtilmesi gereken bir husus da bazı okullarda normal sınıfların 

dışında ayrıca hususî sınıfların bulunmasıdır. O yıllarda bulaşıcı ya da sürekli bir hastalığı 

bulunan öğrenciler, belli okullarda bir sınıfta toplanmaktaydı. Bu şekilde hastalığın diğer 

öğrencilere bulaşmasının önüne geçilmek isteniyordu. Trahoma hastalığı nedeniyle 

şehirdeki çok sayıda öğrenci, Đsmet Paşa Đlkokulu’nda bulunan ‘hususî sınıf’a naklen 

gönderilmekteydi. Hastalığın geçtiği doktor raporuyla ortaya konduğunda, öğrenci, tekrar 

                                                
251 Emekli öğretmen Yekta Başeğmez’le (1938-) 11.09.2006’da yapılan görüşmeden. 
252 Antalya, “Maarif Haberleri”, No: 1570-81, 27 Mayıs 1940 Antalya. 
253 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. XI. 
254 Halil Đbrahim Dişey, Eski Günlerimiz, El yazması ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
255 Emekli öğretmen Yekta Başeğmez’le (1938-) 11.09.2006’da yapılan görüşmeden. 
256 Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu, Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şahedetname Defteri I, (1929-1936). 
257 1930’lu yıllarda şehirde öğretmenlik yapan Ali Manavuşak da bunu doğrulamaktadır: “Gazi Mustafa Kemal, 

Dumlupınar ve Atatürk -o zaman adı Anbarlı Mektebi idi- ilkokullarında beşinci sınıf vardı. Cumhuriyet, 
Đstiklâl -Đstiklâl Okulu’na o zaman Değirmenönü Okulu derdik- ilkokullarının beşinci sınıfları yoktu.” 
(Emekli öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden.) 
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eski okuluna ve sınıfına geri gidiyordu.258 Buna göre günümüzde ortadan kaldırılmış olan 

trahoma hastalığı o yıllarda yaygın olduğu gibi, çocukların eğitimini de etkilemekteydi.  

O yıllarda okul adlarının ve yerlerinin sık sık değiştirildiği görülmektedir. Okul 

yerlerinin değişmesinin temel nedeni; okulların eğitim öğretime uygun binalarda faaliyet 

göstermemesi veya daha önce okul binası olarak yapılanların da artan öğrenci sayısına 

yeterli gelmediğinden yeni binalar yapılınca buralara taşınmasıdır. Bazen de geçici olarak 

başka okulların bünyesinde faaliyetlerine devam ettikleri de görülmektedir. Daha 

kurulduklarında plânlı bir şekilde binası yapılan okulların ise taşınmak zorunda 

kalmadıkları ve aynı binalarda faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir. Okul adlarının 

sık sık değişmesinin nedeni hakkında tatmin edici bir bilgi verilememektedir. 

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere, eğitimde niteliğin artırılması için 

klasik yöntemlerin yanında, bazı yeni yöntem ve tekniklerin de uygulamaya sokulduğu 

görülmektedir. 

Antalya’da Bulunan Đlkokullar 

Cumhuriyet döneminde şehirde bulunan okullar Osmanlı döneminde açılmış olan 

okulların devamıdır. Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden ilköğretim okullarının sayısı 

8’di. Buna Antalya Lisesi’ne bağlı ilkokul bölümü259 de dâhildir. Ancak bu okullara, 

Osmanlı dönemindeki adları yerine, Cumhuriyet ve Millî Mücadele ruhunu canlı 

tutabilmek için ‘Cumhuriyet’, ‘Dumlupınar’, ‘Sakarya’, ‘Gazi Mustafa Kemal’ gibi adlar 

verilmiştir. Đl genelindeki ilkokulların sayısı 133’tür. Bunun 117’si erkek, 16’sı kız okulu 

olup bunlardan 7’si öğretmensizlik nedeniyle kapalıdır.260 

Tablo 7: Cumhuriyetin 10. yılında (1932-33 Öğretim yılı) Antalya’da Đlkokullar261  

Ders kesiminde öğrenci sayısı 
1. Sınıf 2.    “ 3.     “ 4.      “ 5.       “          Toplam 

O
ku

l  
sa

yı
sı

 

  E   K   E   K   E    K   E   K   E  K   E   K    T 
8 242 174 211 210 226 157 211 124 104 71 994 736 1.730 

Burada da görüleceği üzere, Antalya’da ilkokula giden öğrenci sayısı 1730’dur. Oysa 

ki 1935 sayımında şehrin nüfusu 22.993 kişidir.262 Buna göre, nüfus/ilkokuldaki öğrenci 

oranı yaklaşık % 7’dir ki -aşağıda da görüleceği üzere- bu oldukça düşük bir orandır.  

                                                
258 Dumlupınar Đlkokulu, Künye Defteri I (1-294), II (295- ). 
259 TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1926,  s. 354-360; Yücel, age, s. 483-484. 
260 TC Maarif Vekaleti, 1339-1340 Ders Senesi Đhsaiyat Mecmuası, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1341, s. 50-51. 
261 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 26. 
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Bu bağlamda, Cumhuriyetin kuruluşundan 15 yıl geçtiği halde, Türk çocuklarını 

okuryazar yapmada gelinen noktanın doyurucu bir düzey olarak değerlendirilmemesi, 

1940’lara doğru ilköğretimde yeni bir idarî düzenlemeyi getirmişti. Buna göre genel nüfus 

sayımı verilerinden ayrı olarak, her yıl Mart ayında zorunlu öğretim çağı sınırlarında olup 

da okula gitmeyen çocukların sayımının yapılması emredilmekteydi. 15.12.1939 tarihli 

“Tahsil Mecburiyeti Çağında Bulunan Çocukların Tespitine Ait Talimatname” adındaki bu 

düzenlemeyle zorunlu öğrenim çağının 7-16 yaşları arasında olması ve Türk Medeni 

Kanununun o dönemde 15 yaşındakilerin de evlenmelerine izin vermesi nedeniyle, zorunlu 

öğrenim çağı sınırları içerisinde olanların evli, dul ya da boşanmış olup olmadıkları dikkate 

alınmayarak bunlar da sayıma tâbi tutulacaktı. Sayım işinde en küçük bir hata olmaması 

için hem sayım görevlileri, hem yurttaşlar için cezai yaptırımlar da getirilmişti. 263 

1 Mart 1940 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu talimatname hükümlerince 

Antalya’da da valiliğin duyurusuyla 14 Nisan 1940 Pazar gününün ‘çocuk yazım günü’ 

olduğu ilân edilmişti.264 Bu ilk sayımda sağlıklı bir işleyiş sağlanamadığından olacak ki 

yönetmeliği gereği, her yıl mart ayında yapılması gereken sayımın, şehirde, 8 Kasım 

1941’de yeniden yapılma gereği duyulmuştur. Bu öğretim yılında ilköğrenim zorunluluğu 

bulunan 7-16 yaşındaki çocukların sayısı 2.910’u erkek, 2.508’i kız olmak üzere toplam 

5.418’dir. Bu dönemde ilköğrenim zorunluluğunu yerine getirmiş olan çocuklar 912’si 

erkek, 450’si kız olmak üzere toplam 1.362’dir. Đlköğrenim zorunluluğunu halen 

sürdürenler (okula devam edenler) 1.389’u erkek, 992’si kız olmak üzere toplam 2.381’dir. 

Sayım gününde ilköğrenimden mahrum kalan çocuklar ise 609’u erkek, 1.066’sı kız olmak 

üzere 1.675’tir. Okuma çağında olup da okula gitmeyen çocukların oranı yüzde 33’tür. 

Yani, her üç çocuktan biri okuma çağında olmasına karşın okula gitmemektedir.265 

Sonuç itibarıyla, Antalya’da eğitimciler ilköğretimde Cumhuriyet döneminde her ne 

kadar çok şeyler yapmaya çalışmışlar ise de bu istatistiklere çok fazla yansımamıştır.  

Bu açıklamalardan sonra incelenen dönemde şehirde eğitim veren ilkokullar ayrı ayrı 

olarak aşağıda ele alınmıştır. 

                                                                                                                                              
262 Güçlü, Đlk, s. 44-45. 
263 BĐUM Maarif Şubesi, Tahsil Mecburiyeti Çağında Bulunan Çocukların Tesbitine Ait Talimatnâme, Recep 

Ulusoğlu Basımevi, Ankara 1940. 
264 Antalya, “Beyanname”, No: 1570-65, 11 Nisan 1940 Antalya. 
265 BĐUM, Đlk Tahsil Çağındaki Çocuklar Đstatistiği (1940 ve 1941), Yayın no: 201, Ankara 1943, s. 158-159. 
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Cumhuriyet Đlkokulu 

Cumhuriyet Đlkokulu, Antalya’nın bilinen en eski ilkokuludur. Okul, Muratpaşa Camii 

civarında 17 Şubat 1890 Pazartesi günü Mecidiye Mektebi adıyla açılmıştır.266 

Okul, burada birkaç yıl faaliyetine devam ettikten sonra 1897’de, o tarihte Osmaniye 

adı verilen Muratpaşa mevkiîndeki Muratpaşa Camii civarına taşınmış ve daha çok göçmen 

çocukları devam ettiğinden adı da Muhacirin Mektebi olarak değiştirilmiştir. Bundan iki 

yıl sonra, 13 Mart 1899 Pazartesi günü Balbey Mahallesi’nde eski Darülmuallimin 

binasına taşınmış, 1907’de ise mahallenin okuma çağındaki çocukları eski müze binasına 

yerleştirilmiştir. Bu da çok sürmemiş ve Đkinci Meşrutiyet’in ilânından bir yıl sonra 

1909’da Meşrutiyet Mektebi olarak okulun adı yeniden değiştirilmiştir.267 14 Mayıs 1911 

tarihine gelindiğinde ise bugünkü yerinde üç dersliği ile Meşrutiyet Đlkmektebi adı altında 

eğitim vermeye devam etmiştir. Okul, birkaç kez de Antalya Đdadisi’nin rüştiye ve ibtidaî 

kısmı ile birleştirilmiş olup 1915-16 öğretim yılında tekrar birleştirilmelerinden oluşan bu 

yeni okula Merkez Mekteb-i Đbtidaîsi adı verilmiştir.268  

Böylece okul, çok fazla mahalle ve bina değiştirerek Cumhuriyet dönemine intikal 

etmiştir. Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim 1923’ten sonra okulun adı Cumhuriyet 

Đlkokulu olarak değiştirilmiştir.269  

Đncelenen dönem boyunca hep 3 derslikli olarak eğitim öğretim veren okul, gittikçe 

artan öğrenci sayısı karşısında, ihtiyacı karşılayamadığından 1950 yılında 7 dersliğe 

çıkarılmıştır.270 Cumhuriyetin on beşinci yılında okulun biri başöğretmen olmak üzere üç 

öğretmeni vardır.271 Okul 3 derslikli olduğundan ilk üç sınıfı burada okuyan öğrenciler, 4. 

ve 5. sınıf için başka bir okula gidiyorlardı.272  

 

 

                                                
266 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 1-3, 54. 
267 Aynı eser, s. 46, 195-196. 
268 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 27; Cumhuriyet Đlköğretim Okulu, Brifing 

Dosyası, (Antalya 2006). 
269 Cumhuriyet Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
270 Okul, 1950-1951 öğretim yılı başında, o dönemin Millî Eğitim Müdürü Zeki Tanıl’ın çabalarıyla üç derslikten 

yedi dersliğe çıkarılarak tam teşkilatlı bir duruma getirilmiştir.  
271 “Đlkokullar”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 92. 
272 Emekli öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
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Tablo 8: Cumhuriyet Đlkokulu öğrenci sayıları ve başarı durumu 1944-45273 

Geçenler Kalanlar Toplam Sınıflar 
E K T E K T E K T 

1.Sınıf 22 23 45 6 4 10 28 27 55 
2.   “ 19 15 34 4 3 7 23 18 41 
3.   “ 14 17 31 7 3 10 21 20 41 
Toplam 55 55 110 17 10 27 72 65 137 

Okulun 1944-45 yılı verilerine göre okulda 1. sınıfta 55, 2. ve 3. sınıfında 41’er 

toplam 137 öğrenci mevcuttu. Okuldaki kız ve erkek öğrenci oranlarının birbirlerine yakın 

olması dikkat çekicidir. Bu da Antalyalıların çocuklarını okula gönderirken kız-erkek 

ayrımı yapmadığını ve kızlarını da okula gönderdiklerini göstermektedir.  

 

Đsmet Paşa Đlkokulu274 

Đlk olarak Feridiye Mektebi adıyla açılan Đsmet Paşa Đlkokulu da Antalya’nın en eski 

okullarındandır. Tanzimat sonrası Batılı normlara uygun ilkokullara olan ihtiyaç kendini 

hissettirmiş ve Konya Valisi Ferit Paşa’nın 1900’de 300 lira ödenek göndermesiyle 

Değirmenönü semtinde yaptırılmıştır.275 Ferit Paşa’ya olan minnettarlığın bir göstergesi 

olarak Feridiye adı verilen okul 1 Mart 1901 Cuma günü açılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nı 

müteakiben Đstiklâl Đlkokulu olarak anıldığı tahmin edilen okul, bir ara Paşa Camii 

arkasında Ulema Paşa Sokağı’na taşınmış ve Ulema Paşa Đlkokulu olarak anılmaya 

başlanmıştır. 1934 yılında okul Đnönü Đlkokulu adını almıştır. Fakat bu da uzun sürmemiş, 

1946’da şehirde Ali Çetinkaya Caddesi’nde yeni bir okul açılması ve bu okula da Đnönü adı 

verilmesi üzerine, aynı isimde iki okul olamayacağı gerekçesiyle okulun adında değişikliğe 

gidilmiş ve okul, II. Đnönü Đlkokulu adını almıştır. 1948’de okulun adında yeniden bir 

değişikliğe gidilmiş ve Đl Genel Meclisi kararıyla okulun adı Đsmet Paşa Đlkokulu’na 

                                                
273 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
274 Dumlupınar Đlkokulu Künye Defteri’ndeki bilgilere göre -eğer bir hata yoksa- 1938’de bugünkü Đnönü 

açılmadan önce de şehirde muhtemelen, hem Đsmet Paşa hem de Đnönü Đlkokulu vardı. Belki Paşa Cami’nin 
yanındaki Đsmet Paşa Đlkokulu, 1946’da günümüzdeki Đnönü yapılınca oraya taşındı. Değirmenönün’ndeki 
Feridiye’nin devamı olan ve 1952’de adı Đstiklâl Đlkokulu’na (bugünkü Đstiklâl Đlköğretim Okulu) çevrilen, 
Đnönü Đlkokulu ayrı bir okul olarak faaliyet gösteriyordu. Bunu doğrulayan diğer bir bilgi de 29 Đlkteşrin 
1938’de yayınlanan Türk Akdeniz dergisinde verilmektedir. Dergide Đsmetpaşa ve Đnönü Đlkokulları ayrı 
okullar olarak gösterilmiştir. Arşivlere gereken özen gösterilmemesinin neticesi olarak bazı bilgi ve 
belgelerin günümüze ulaşamaması, bu konunun kesin bir sonuca bağlanmasını engellemektedir. 

275 Ahşap olan okul binası 1951 yılına kadar değişik zamanlarda onarım görmüştü. O yıl artık kullanılmayacak 
duruma geldiği belirlenen bina için vali Đhsan Sabri Çağlayangil ve Millî Eğitim Müdürü Fethi Karagün’ün 
yakın ilgileri ile il genel meclisi kararı çıkarılarak ahşap bina yıktırılmıştır. Yerine, 1952 Temmuzunda iki 
katlı yeni bir bina yapılarak Đstiklâl Đlkokulu adıyla eğitim öğretime açılmıştır. 
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çevrilmiştir.276  Okul bu tarihten sonra eski adı olan Đnönü Đkinci Đlkokulu olarak anıldığı 

gibi Đsmet Paşa Đlkokulu olarak da anılmıştır.277 Nihayet okulun adı 1952’de278 yeniden 

Đstiklâl Đlkokulu olarak değiştirilmiş ve günümüze kadar da bu isimle gelmiştir.279  

Böylece birkaç kez adı değişen okulun 5 dersliği olup derslik sayısında muhtemelen 

bir sıkıntı yoktur. Ancak 1931-38 ile 1940-42 öğretim yıllarında öğretmenlerinin askere 

gitmeleri gibi nedenlerle okulun 5. sınıfları kapatılmıştır. Bu dönemlerde 5. sınıf 

öğrencileri başka okullara gönderilmişti. 1946-47 yılında ise mevcut 5 sınıf artı bir şube 

alarak 6 ve 1947-48’de280 ise bir şube daha eklenerek 7 şubeye çıkmıştır.281 Öğretmen 

mevcudiyeti ile ilgili problemin şehirde sıkıntıya nenden olduğu ve bir öğretmenin 

herhangi bir şekilde mevcut olmadığında sınıfının kapatıldığı unutulmamalıdır. 

Tablo 9: Đsmet Paşa/ II. Đnönü Đlkokulu başarı durumu 1944-45282 

Geçenler Kalanlar Toplam Sınıflar 
E K T E K T E K T 

1. Sınıf 23 18 41 8 10 18 31 28 59 
2.   “ 22 17 39 3 3 6 25 20 45 
3.   “ 19 22 41 2 5 7 21 27 48 
4.   “ 18 15 33 6 8 14 24 23 47 
5.   “ 26 21 47 1 1 2 27 22 49 
Toplam 108 93 201 20 27 47 128 120 248 

Tabloya bakıldığında sınıf mevcutlarının Cumhuriyet Đlkokulu’yla benzerlik 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Bir üst sınıfa geçenlerin oranının % 80 civarında olduğu okulda, 

kız-erkek oranlarında ciddi bir farklılaşmanın olmadığı görülecektir.  

 

Dumlupınar Đlkokulu 

Yüzyıllık bir geçmişe sahip olan okul, Takkacı Đnas Mektebi adıyla 1 Eylül 1906 

Cumartesi günü Kaleiçi’nde Kılıçaslan Mahallesi, Yenikapı Sokak’ta açılmıştır. 283 Binanın 

                                                
276 Đstiklâl Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
277 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
278 Okul, 1952’de çıkarılan bir il genel meclisi kararıyla yeniden Đstiklâl Đlkokulu adını almıştır. Okulun 

günümüzdeki adı, Đstiklâl Đlköğretim Okulu’dur.  
279 Đsmet Paşa Đlkokulu’na ait arşiv malzemelerinden Đsmet Paşa Okulu Şahadetname Defteri (1931/32-

1951/52)’ne muhtemelen bu taşınmalar nedeniyle Başöğretmen Atatürk Đlköğretim Okulu’nda rastlanmıştır. 
280 Đnönü II. Mektebi, Đnönü II. Mektebi 1947-48 Sınıf Geçme Defteri.  
281 Đsmet Paşa Đlkokulu, Đsmet Paşa Okulu Şehadetname Defteri (1931/32-1951/52). 
282 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
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iç kısımlarında daha sonraları bazı tadilatlar284 olmasına karşın, dış yüzeyi aslına uygun 

olarak muhafaza edilmiştir. Bu nedenle dış mimarîsi ile dikkati çeken okul, ilk açıldığı 

binasında eğitim vermeye devam etmiştir.285 I. Dünya Savaşı sırasında hastaneye çevrilen 

okul binası, Đtalyanların Antalya'yı işgaliyle Đtalyan Hastanesi286 olarak kullanılmıştır. 

1921’de Đtalyanların şehri terk etmesinden sonraki Millî Mücadele yıllarında Dr. 

Burhaneddin Onat tarafından yine hastane olarak kullanılan okul binası, 1923’ten itibaren 

tekrar ilkokul olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1926’da karma eğitime geçilmesinden 

sonra inas/kız mektebi olarak anılamayacağından okul, Takkacı Mektebi adını almıştır.287 

Bundan kısa süre sonra okulun adı değiştirilerek Maderi Vatan288 olmuşsa da 1928’de289 

Dumlupınar Đlkokulu adını almış ve günümüze kadar da bu adla gelmiştir.290  

Bina olarak, o dönemde şehirde bulunan okulların içinde en büyüğü olan okulun 

derslik sayısı hakkında bilgi bulunmasa da öğrenci sayılarına bakılarak dersliklerin 7-10 

arasında olduğu tahmin edilebilir. Okuldaki öğretmen mevcudu hakkında da kayda değer 

bilgiye ulaşılamadı. 

Đncelenen dönem boyunca naklen gelen giden öğrenci hareketliliği dikkat 

çekmektedir. Đstisnasız şehirdeki bütün okullardan naklen öğrenci geldiği ve naklen 

öğrenci gönderildiği gibi, il dışı nakillerin çokluğu da göze çarpmaktadır. 1931-1948 yılları 

arasındaki 17 yıllık zaman diliminde okuldan toplam 585 öğrenci mezun olurken 815 

öğrencinin naklen gitmesi dikkat çekmektedir. Okuldaki kayıtlara göre şehirde bulunan 

diğer okullara nakil gönderilme nedenleri şunlardı: a) sınıf mevcudunun kalabalık olması; 

                                                                                                                                              
283 Sicil-i Muallimin içindekiler bölümünde bu okula ayrılan sayfa 31 olarak gösterilmiş, ancak, defterde 31. sayfa 

bulunmamaktadır. Düşmüş, yırtılmış ya da bir şekilde kaybolmuştur. Bu nedenle okulun kuruluşu için diğer 
sayfalardaki bilgilere bakılmıştır. Buna göre açık olarak okunamayan, araştırmacı tarafından okunabilen 1322 
tarihinde okulun açıldığı kabul edilmiştir. Ayrıca defterde; Đttihad ve Terakki Mektebi ile bu okulun bilgileri 
birbirine karışmış durumdadır. ([Antalya] Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin [1328-1340], s. 31). 

284 Okul binası 1975 yılında dış cephesi bozulmamak kaydıyla restore edilip bugünkü durumuna getirilmiştir. 
285 Dumlupınar Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası (Antalya 2006). 
286 Đtalyanların bundan başka bir hastanesi daha vardı. Bu Kaleiçi’ndeydi ve Yanık Hastane olarak anılıyordu. 

(Güçlü, Burhaneddin, s. 41.) 
287 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 

notlar. 
288 Okulun Maderi Vatan olarak anılmasının nedeninin, okulun bulunduğu sokağın o dönemdeki adının Maderi 

Vatan Sokağı olmasından kaynaklandığı sanılmaktadır.   
289 Okul binasının 1927-1928 öğretim yılında Ticaret Okulu olarak hizmet vermiş olduğu sanılmaktadır. 

(Dumlupınar Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası [Antalya 2006]). 
290 Bu yıllarda okulda öğrenim gören öğrencilerin bir ders sırasındaki resimleri için bkz. EK: 5. 



 

 

 

56 

b) hastalık, (özellikle trahom291 hastalığı nedeniyle çok sayıda öğrencinin Đsmet Paşa 

Mektebi’nde bulunan özel sınıfa naklen gönderildiği kayıtlardan anlaşılmakta olup 

nakillerin yaklaşık % 50’sinin gerekçesi budur292); c) bazı öğrencilerin sınıf arkadaşlarına 

göre yaşlarının büyük olması (Gazi Kız Đlkokulu’nda normal sınıfların dışında ayrıca yaşı 

büyükler sınıfı mevcut olduğundan yaşı büyük kız öğrenciler bu okula gönderiliyordu.); d) 

disiplin cezası ve komisyon kararı ile nakil. 

Okuldan nakil amacıyla ayrılmaların dışında, tamamen okulu bırakanlar da vardır. 

Terk nedenlerinin % 95’ini -yaşlarının büyük olması nedeniyle- zorunlu öğrenim çağının 

dışına çıkılması oluşturmaktadır. Okuldan ayrılmalarla ilgili dikkat çeken bir örnek de 

mübadele ile gelen bir muhacir aileye mensup öğrencinin, ailenin geldiği yer olan Rodos’a 

geri dönme kararı nedeniyle 1939 yılında Yunanistan’a gitmiş olmasıdır.293 

Tablo 10: Dumlupınar Đlkokulu’na yıllara göre kaydolan öğrenciler 1923-43294 

KAYDOLAN ÖĞRENCĐ KAYDOLAN ÖĞRENCĐ YILLAR 
ERKEK KIZ TOPLAM 

YILLAR 
ERKEK KIZ TOPLAM 

1339/1923 - 1 1 1934 47 49 96 
1340/1924 - 1 1 1935 46 48 94 
1341/1925 4 6 10 1936 80 70 150 

1926 12 17 29 1937 51 56 107 
1927 22 16 38 1938 50 54 104 
1928 29 13 42 1939 94 57 151 
1929 26 32 58 1940 74 58 132 
1930 68 50 118 1941 78 77 155 
1931 107 72 179 1942 81 59 140 
1932 59 42 101 1943 39 22 61 
1933 71 45 116 Toplam 1.038 845 1.883 

Okulun kaydolan öğrenci sayılarına bakıldığında 1930’a kadar genelde bir artış 

görülürken yıllar arasında dengesizlikler dikkat çekmektedir. Okula kaydolan öğrencilerin 

cinsiyet durumları dikkate alındığında, çok belirgin olmasa da -diğer okullarda olduğu 

                                                
291 Akdeniz ülkelerinde yaygın olan ve üst göz kapağının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan ve 

tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda yaygın 
olan hastalığın sağlıkla ilgili birimlere bildirilmesi zorunlu idi. Trahomun bulaşıcı olduğu devre içinde 
tarhomlu hastalar okul, fabrika, resmi ve özel kurumlara devam edemezlerdi. Bu hastalığa tutulan 
öğrencilerin eğitimlerinin devamları için sağlık ve eğitim bakanlıkları önlem alırlardı. (Meydan Larousse, 
Meydan Yayınevi, c. 12, Đstanbul (1971), s. 255).  

292 Bkz. EK: 6. 
293 Dumlupınar Đlkokulu, Künye Defteri I (1-294), II (295- ). 
294 Dumlupınar Đlkokulu, Künye Defteri I (1-294), II (295- ). 
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gibi- erkek öğrencilerin kızlara oranla daha fazla oldukları görülmektedir. Buna göre 

ilkokul düzeyinde de aileler, kızlarını okula göndermede daha az isteklidir. 

Tablo 11: Dumlupınar Đlkokulu öğrenci başarı durumu 1944-45 295 

Geçenler Kalanlar Toplam Sınıflar 
E K T E K T E K T 

1. Sınıf  50 55 105 7 14 21 57 69 126 
2.    “ 27 19 46 8 9 17 35 28 63 
3.    “ 34 29 63 1 2 3 35 31 66 
4.    “     39 28 67 30 21 51 69 49 118 
5.    “ 37 19 56 3 2 5 40 21 61 
Toplam 187 150 337 49 48 97 236 198 434 

Tabloda dikkati çeken ilk unsur kalabalık sınıflardır. Sınıf mevcutları 60’ın 

üzerindedir. Başarı durumuna gelince; 1944-45 öğretim yılında bütün sınıflarda okuyan 

434 öğrencinin 337’si başarılı olarak bir üst sınıfa geçerken, 97 öğrenci başarısız olarak 

sınıf tekrarı yapmıştır. Buna göre okulun başarı oranı % 78’dir. Bunun ötesinde başarı 

oranlarında sınıflar arasında büyük bir dengesizlik olduğu dikkat çekmektedir. Üçüncü 

sınıflarda başarı oranı % 96 iken, dördüncü sınıflarda % 57’dir. Okula genelde aynı 

çevreden öğrenci geldiği düşünülürse, bu durumun öğrenci düzeyinden daha çok 

öğretmenlerin tutumundan kaynaklandığı izlenimi vermektedir.  

Öğrenci başarısının diğer bir göstergesi mezuniyet olup 1931-1948 yılları arasındaki 

17 yıllık zaman diliminde okuldan toplam 585 öğrenci mezun olmuştur. 

 

Đstiklâl Đlkokulu296 

Günümüzde Faruk Tugayoğlu Đlköğretim Okulu olarak bilinen okul, ilk olarak Đnas 

Đbtidaîsi adıyla 1 Eylül 1906 Cumartesi günü297 Yüksekalan semtinde açılmıştır.298 1913-

14 öğretim yılına gelindiğinde, 1912-13 öğretim yılında açılmış olan Đnas Rüştiyesi ile 

                                                
295 Dumlupınar Đlkokulu, Künye Defteri I (1-294), II (295- ). 
296 Kuruluşundan günümüze kadar okulun aldığı isimler sırasıyla şöyledir: Đnas Đbtidaîsi ve Đnas Rüştiyesi, Altı 

Dershaneli Đnas Mektebi/ Merkez Đnas Mektebi/ Đstiklâl Đlkokulu/ Cemal Tugayoğlu Đlkokulu/ Faruk 
Tugayoğlu Đlköğretim Okulu. 

297 Takkacı Đnas Mektebi de 1 Eylül 1906 Cumartesi günü eğitim öğretime açılmıştır. Takkacı Đnas Mektebiyle bu 
okulun, yani Altı Dershaneli Đnas Mektebi’nin açılış tarihlerinin aynı olması iki ihtimali ortaya getirmektedir. 
Ya şehirde aynı tarihte iki kız ilkokulu birden açılmış ya da her iki okulun nüvesini bu tarihte açılan bir kız 
ilkokulu oluşturmuş ve daha sonra bu iki kız ilkokulu ayrı bağımsız birer okul olarak varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. Bu konuda bütün uğraşlara rağmen kesin bir sonuca varılamamıştır.  

298 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 30, 31. 
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birleştirilmiş ve altı derslikli olduğu için de okula ‘Altı Dershaneli Đnas Mektebi’ adı 

verilmiştir.299 Okul aynı yıl, bulunduğu Yüksekalan semtinden, -muhtemelen binanın 

eskiliğinden- Yıldız Hafız adındaki bir şahsın evi kiralanarak postane karşısına taşınmıştır. 

Bundan kısa bir süre sonra Emlâk-i Millîyeye ait olan ve daha sonra Veteriner Müdürlüğü 

olarak kullanılan dairenin bulunduğu başka bir binaya, muhtemelen Kışla Mahallesi 

Muhtar Bey Sokağı’nda Yağhane karşısındaki ahşap bir binaya taşınmıştır. Ancak okulun 

büyümesiyle mevcut binası yetersiz kaldığından, aynı semtte Köprülü Sokak’ta Dişçi Şefik 

Uğur’a ait bir bina kiralanarak okulun iki sınıfı geçici olarak buraya taşınmıştır. 300 

1918-19 öğretim yılında normal sınıflarına devam eden öğrencilerinden başka, 

okulun anasınıfında 97 öğrencisi mevcuttu. Adından da anlaşılacağı üzere okula yalnızca 

kız öğrenciler kayıt edildiğinden, öğretmenleri de bayan olup okulun tek erkek öğretmeni, 

Kuran’ı Kerim dersini veren Paşa Camii Đmamı Osman Hafız’ın babası Hafız Mehmet 

Efendi idi. Bu yıllarda müzik dersi “Muganniye” adıyla verilmekte olup bu dersin 

öğretmenliğini, bir süre Agatye adındaki bayan bir Rum, bir süre de Đngiliz Konsolosu’nun 

eşi bayan Elizabeth yapmıştı.301  

Millî Mücadele yıllarında şimdiki Askerlik Şubesi’nin bitişiğinde kiralanan bir eve 

taşınan okul, daha sonra ise Đngiliz Konsolosluğu’ndan teslim alınan Özel Saymanlık 

binasına taşınmıştır.302 Okulun adı 1922’de Merkez Đnas Mektebi olarak değiştirilmiştir. 

Millî Mücadelenin bütün şiddetiyle sürdüğü 1922 yılında 800 kuruş maaş alan 

başmuallimesi Esma Hanım idaresinde -diğer bütün eğitim kurumları gibi bu okul da- 

eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmüştür.303  

Böylece, Cumhuriyet dönemine de Merkez Đnas Mektebi adıyla giren okul,304 bu 

yıllarda üç dersliği ile hizmet vermekteydi. 1925-26 öğretim yılı başladığında ise okulun 

                                                
299 1950’li yıllarda okul müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki okul arşivinde 

rastlanan 10 sayfalık notta okulun tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgilere rastlanmıştır. Bu nottaki bilgilere göre 
mevcut Đnas Rüştiyesi lâğvedilerek 24 Eylül 1914’te okulun adı, Altı Dershaneli Đnas Mektebi Đbtidaîsi’ne 
çevrilmiştir. Ayrıca bkz. (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 30-31, 38. 

300 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 
notlar. 

301 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 
notlar. 

302 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 
notlar. 

303 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 34. 
304 age, s. 30, 31, 34. 
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eğitim verebileceği bir binası yoktu. Çözüm olarak, Kemiklik olarak anılan yerde Mahmut 

Bey adında bir şahsın evi kiralanarak, bir yıl burada eğitim öğretim verilmişti. Bu haliyle 

bina problemi 1926-27 öğretim yılında da çözülememiş ve okul bu sefer Şeritçi Đsmail 

Çavuş’un evine taşınmıştır. Aynı yıl okulda karma eğitime geçilmesinden sonra, artık 

inas/kız mektebi olarak anılamayacağından hareketle Merkez Đnas Mektebi olan adı, 18 

Kasım 1928’de Đstiklâl Đlkokulu olarak değiştirilmiştir.305 Aynı yıl okul, günümüzdeki 

valiliğin bulunduğu bina yakınlarındaki Özel Saymanlık binasına taşınmıştır. Böylece 

geçici de olsa nihayet okul, okul müdürünün sözleriyle “pek güzel, odaları dershaneye 

müsait, kışlık teneffüshanesi olan, nihayet bir okuldur”. 1 Haziran 1932 tarihinde 

anamekteplerinin kapatılmasıyla, Antalya’daki son anamektebi olan Tugay Zade Cemal 

Bey Anamektebi’nin binasına taşınmıştır. Böylece kira ve taşınmaktan kurtulup sürekli bir 

yere sahip olduğu gibi 1932-33 öğretim yılına kadar üç sınıfı olan okul, 1933-34 öğretim 

yılından itibaren beş sınıflı olmuştur.306 

Her yıl artan öğrenci sayısı karşısında Anamektebi binasına taşınmakla bina sorunu 

yine çözülemeyen okulda, çeşitli tadilatlara girişilmek zorunda kalınmıştır. 1949’da yeni 

şubeler açma zorunluluğuna bir çözüm olarak okulun depo ve hizmetli odası arasında 

bulunan bölme yıkılarak burada yeni bir derslik açılmıştır. Yine de artan öğrenci sayısı 

karşısında okul yetersiz kalınca, 1950’de Bahçelievler’de bulunan Özel Saymanlık’a ait 

dükkânların yerinde yeni sınıf açılarak okul sekiz dersliğe çıkarılmıştır. Okulun bu yeni 

şekli 1950 sonrasında yeni bir ilkokulun307 başlangıcını oluşturacaktır. Bu yıllarda okulda 

                                                
305 Bu isim değişikliğinin hikâyesini okul müdürü şöyle anlatmaktadır: “Mektebin ismi, Merkez Đnas idi. Mektep 

binası alınınca (saymanlık binası) ve daimi bir binaya taşınınca okulun merkezde olmadığını ve karma 
olduğunu ileri sürerek isminin Đstiklâl’e çevrilmesini vekâletten istedim. Muvafık gördüler ve Đstiklâl olarak 
kaldı.” Bkz. 1925-34 yılları arasında görev yapan Đstiklâl Đlkokulu müdürünün bıraktığı not. 

306 1925-34 yılları arasında görev yapan Đstiklâl Đlkokulu müdürünün bıraktığı not. Burada yer alan bilgiler 1950’li 
yıllarda okul müdürü ya da müdür yardımcısı olarak görev yapan bir yönetici tarafından yazılmış notta da 
teyit edilmektedir. Bkz. 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen 
Okulumuzun Tarihçesi adındaki notlar. 

307 1950’li yıllarda görev yapan Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından verilen bilgiye göre, 1951-1952 öğretim 
yılında okul bünyesinde bulunan 3. sınıfın bir şubesi Bahçelievler’deki birime nakledilerek burada bulunan 
ve yine okula bağlı olduğu halde derslik yetersizliğinden daha önce Bahçelievler’de saymanlığa ait 
dükkânlarda eğitim veren 2. sınıf ile birleştirilmesiyle okulun bünyesinden yeni bir müstakil okul doğmuş ve 
adı Bahçelievler Đlkokulu olmuştur. (Bkz. 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı 
tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki notlar.) Ancak Antalya’da Bahçelievler Đlkokulu adıyla bir 
okula rastlanmamış ve buradaki bilginin dışında başka bir yerde de bu isimde bir okulun varlığı ile ilgili 
bilgiye tesadüf edilmemiştir. Bu okul 1951-52’de açılan Barbaros Đlkokulu’nun nüvesi olabilir. Okulun 
bulunduğu yer Bahçelievler Mahallesi olduğundan yukarıdaki notu kaleme alan zat, okula bağlı olan bu 
şubeye, bulunduğu semtten dolayı Bahçelievler Đlkokulu demiş olabilir. 1973 tarihli Antalya Đl Yıllığı’nda ise 
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tekrar isim değişikliğine gidilerek bir zamanlar Tugayzade Cemal Bey Anamektebi olarak 

kullanılan binasını ve arsasını bağışlayan Tugayzade Cemal Bey’e bir gönül borcu olarak 1 

Aralık 1951’de Cemal Tugayoğlu Đlkokulu adı verilmiştir.308 

Okul arşivinde birisi Osmanlıca309 diğeri Latin harfleriyle farklı zamanlarda, 

muhtemelen o dönemlerde görev yapan okul müdürlerince kaleme alınmış iki orijinal nota 

rastlanmış olup, bu notlar, okulun gelişimi ile ilgili başka herhangi bir yerde bulunmayan 

bilgiler sunmaktadır. Buna göre 1925-26 öğretim yılında okulun beş öğretmeni olup henüz 

kız okulu olduğundan310 okulun tek erkek öğretmeni Kuran-ı Kerim dersi öğretmeni Giritli 

Hilmi Efendi idi. Okulun Bedia Hanım adındaki öğretmeni ise terzi, nakış ve dikiş gibi 

kızlara beceri kazandıran dersler vermekteydi. Okulun başöğretmeni dışındaki beş 

öğretmeninden ikisi ise o dönemde uygulanan bir usûl olan ‘seyyar öğretmenler’di ve 

okula bazı günler gelirlerdi. 1926’da karma eğitime geçilen okulda erkek öğrencilerin 

kabul edilmesinin yanı sıra, erkek öğretmenler de görevlendirilmeye başlandı. Hilmi 

Bey311 adında bir sınıf öğretmeni, Kur’an-ı Kerim dersleri dışında ilk defa erkek öğretmen 

olarak atandı. Bu öğretim yılında ayrıca, ‘seyyar öğretmenlik’ uygulamasına son verildi.  

Bu bilgilerden başka, okul müdürü 1934’te görevi devrettiği halefine bıraktığı notta, 

o dönemin öğretmeninin nasıl bir öğretmenlik ülküsü taşıdığını, şu sözleriyle bizlerin de 

bilgi sahibi olmasını sağlamıştır: “Pek çok sıkıntılar çektik. Velhasıl size teslim ettiğim 

güne kadar türlü meşakkatler çekerek ve yüzsuyu dökerek elimizden geldiği kadar mektebi 

bir şeye benzettik. Bu arada keseden epeyi para sarf ettik. Fakat müsterihim.”312 

Okulun ders araç gereçleri ile diğer donanım malzemeleri yönünden yeterli bir 

durumda olduğu söylenemez. Okulun demirbaş eşyası yalnızca şunlardan ibaretti: “On tane 

                                                                                                                                              
Barbaros Đlkokulu’nun Bahçelievler Yapı Kooperatifi tarafından yaptırıldığı ve 1950’de öğretime açıldığı 
bilgisi verilmektedir. Bkz. Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 99. 

308 Valilik de bu kararı uygun bulmuş ve okul aile birliğinin bu önerisi kabul edilmiş ise de tescili bürokratik 
işlemlerin uzaması nedeniyle yerine getirilememişti. Bunun üzerine, 1951-1952 ders yılında okul aile birliği 
genel kurulunda alınan karar doğrultusunda aynı öneri yeniden valiliğe iletilmiş ve sonunda Đl Genel 
Meclisinin kararıyla 1 Aralık 1951’de okulun adı Cemal Tugayoğlu Đlkokulu olarak değiştirilmiştir. 

309 Bkz. EK: 7. 
310 Bu öğretim yılı sonunda karma eğitime geçilmiştir. 
311 Öğretim yılının yarısına kadar birinci sınıfı okutan Hilmi Bey, öğretim yılının yarısında hastalanmış ve daha 

sonra hastalığından kurtulamayarak vefat etmiştir.        
312 1925-34 yılları arasında görev yapan Đstiklâl Đlkokulu müdürünün bıraktığı not; ayrıca bkz. EK: 7. 
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altı kişilik büyük sıra, üç tane hasır iskemle ve üç masa, üç tane ufak yazı tahtası, bir 

‘emektar’ saat ve dört küçük yatak.” 313 

Tablo 12: Đstiklâl Đlkokulu öğrenci mevcudu 1923-1950314 

ÖĞRENCĐ SAYISI ÖĞRENCĐ SAYISI ÖĞRETĐM 
YILI Erkek Kız Toplam 

ÖĞRETĐM 
YILI Erkek Kız Toplam 

1923-1924 - 162 162 1937-1938 145 91 236 
1924-1925 - 72 72 1938-1939 144 91 235 
1925-1926 - 76 76 1939-1940 121 94 215 
1926-1927 - 102 102 1940-1941 127 114 241 
1927-1928 ? ? 128 1941-1942 153 126 279 
1928-1929 ? ? 107 1942-1943 133 118 251 
1929-1930 49 59 108 1943-1944 122 127 249 
1930-1931 46 49 95     1944-1945315 138 126 264 
1931-1932 48 27 75 1945-1946 126 142 268 
1932-1933 92 62 154 1946-1947 122 128 250 
1933-1934 76 54 130 1947-1948 138 122 260 
1934-1935 77 61 138 1948-1949 138 119 257 
1935-1936 116 87 203 1949-1950 171 159 330 
1936-1937 107 75 182 Toplam 2.389 2.443 5.067 

Tabloda da görüldüğü üzere okul, 1926-27 yılına kadar yalnızca kız öğrencilere 

eğitim vermiş, bu tarihten sonra karma eğitime geçmiştir. Kentteki nüfus artışına paralel 

olarak öğrenci mevcudu her geçen yıl artmış; 1930’da 100 civarında olan öğrenci mevcudu 

1949-50 öğretim yılında, 330’a ulaşmıştır. Her yıl artan öğrenci sayısı, her geçen yıl 

sınıfların daha kalabalık olmasını getirmiştir. Bu sonuç, doğal olarak eğitim öğretimde 

başarı ve verimliliği olumsuz yönde etkilemiştir. Mezuniyet bilgilerine bakıldığında, yıllar 

arasında büyük bir farklılık olmadığı görülmektedir. Okuldan her yıl ortalama 35 öğrenci 

mezun olmaktadır. 316 

Okulun başarı durumu hakkında bir fikir sahibi olunmasını sağlayacak, 1944-45 

öğretim yılına ait bilgilerine bakıldığında, bazı sınıflarda başarı oranının % 70’ler gibi 

düşük bir düzeyde olduğu görüldüğü gibi, beşinci sınıflardaki % 98’lik büyük bir başarı 

                                                
313 1925-34 yılları arasında görev yapan Đstiklâl Đlkokulu müdürünün bıraktığı notlar. 
314 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 

notlar.  
315 Aslında; erkek: 137, kız: 128; toplam: 265’tir. Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Arşivi: 1944-45 Öğretim Yılı 

Đmtihan Cetveli’nde ise tabloda verilen sayılar bulunduğundan ve bu bilginin resmî belgede yer almış 
olmasından tablodaki bilgiler doğru kabul edilmiştir.  

316 Đstiklâl Đlkokulu, Đstiklâl Okulu Đlk Tahsili Bitirme Şehadetname Defteri (1937-1950). 
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oranı dikkat çekmektedir. Okulun başarı, yani sınıf geçme ortalaması ise % 85’tir.317 Başarı 

oranlarının düşük görünüyor olması, aslında o dönemdeki başarının düşüklüğü ya da 

günümüzde başarı oranlarının yüksekliğinden kaynaklanmamaktadır. Bu farklılığın nedeni, 

eğitim sisteminde zaman içerisinde sınıf geçme/kalma ile ilgili mevzuatta meydana gelen 

değişiklikler olmalıdır.318 

 

Sakarya Đlkokulu 

Burasının günümüzdeki adı Hakkı Tatoğlu Đlköğretim Okuludur.319 Bu okulun açılışı 

da Cumhuriyet öncesine dayanmakta olup, 3 Mart 1911’de, Yivli Minare’nin karşısında, 

günümüzdeki Antalya Ticaret Borsası’nın bulunduğu yerde, iki katlı ahşap bir binada 

açılmıştır. Okula, yapıldığı dönemin padişahı olan Sultan Mehmet Reşad’ın adına izafeten 

‘Reşadiye Erkek Đlk Mektebi’ adı verilmiştir.320 Kurtuluş savaşına kadar Reşadiye Erkek 

Đlk Mektebi adıyla öğretim yapan okulun adı, Sakarya Zaferi’nin anısına 1922’de “Sakarya 

Đlkokulu” olarak değiştirilmiştir. 

Bugün bulunduğu şehirdeki Asrî Mezarlığın bitişiğindeki yerine, sonradan 

taşınmıştır. Açılışının ilk iki yılında 1 sınıflı olarak öğretim yapan okul, yapılan yeni 

binasında 3 sınıflı ilkokul olarak eğitim öğretime devam etmiştir. 1922’den itibaren ise 4 

sınıflı ilkokul olarak eğitim vermiştir. Derslik ve öğretmen yetersizliği gibi nedenlerle 

okulun sınıf sayılarında sık sık değişiklikler olmuştur. Çünkü daha önce değinildiği üzere, 

o yıllarda büyük bir vilâyetin merkezi olan Antalya’da bulunan öğretmen kadrosunun 

tamamı, bugün küçük bir okulun kadrosu olan, 30-40 öğretmenden ibaret olup, bir 

öğretmenin herhangi bir nedenle okuldan ayrılması durumunda, yerine yeni bir öğretmen 

atanıncaya kadar o sınıf kapatılmaktaydı. 

1938-39 öğretim yılında 3 öğretmen ve 1 başöğretmenle eğitim öğretim vermeye 

devam eden okul,321 1943’ten itibaren 5 öğretmeni ile beş sınıflı olarak Antalyalılara 

                                                
317 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
318 Özellikle 1992’de değiştirilen Đlköğretim Kurumları Yönetmeliğinden sonra Đlkokullarda/ilköğretim 

okullarında sınıf tekrarlarının fiili olarak imkânsız hale gelmesinden kaynaklanmaktadır.  
319 Tatoğlu ailesi tarafından yaptırılan yeni binasının 22.10.1998 tarihinde hizmete açılması ile okulun adı Hakkı 

Tatoğlu Đlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. 
320 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 40. 
321 “Đlkokullar”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 86-93. 
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eğitim öğretim vermeye başlamıştır.322 1934-50 yılları arasında okulda görev yapan 

öğretmenlerden 2’si Antalya Erkek Öğretmen Okulu’ndan (Antalya Darülmuallimini) ve 

diğer 2’si de Antalya Ortamektebi Pedagoji Sınıfı’ndan (Antalya Nehari Öğretmen Okulu) 

olmak üzere toplam 4 öğretmen Antalya’da açılmış olan öğretmen okullarından mezun 

olmuştur.  

Tablo 13: Sakarya Đlkokulu öğrenci mevcudu ve başarı durumu 1939-50 

GEÇENLER KALANLAR TOPLAM ÖĞRETĐM 
YILI 

SINIF 

E K T E K T E K T 
1 20 17 37 3 5 8 23 22 45 

2 24 15 39 3 2 5 27 17 44 
3 15 9 24 9 5 14 24 14 38 

 
1938-39323 

4 20 5 25 5 4 9 25 9 34 

Toplam 79 46 125 20 16 36 99 62 161 

1 31 26 57 9 7 16 40 33 73 

2 37 13 50 6 1 7 43 14 57 
3 22 25 47 5 5 10 27 30 57 
4 26 16 42 2 4 6 28 20 48 

 
 
1944-45324 

5 27 10 37 7 4 11 34 14 48 

Toplam 143 90 233 29 21 50 172 111 283 

    1326 39 25 64 19 15 34 58 40 98 

2 14 15 29 9 8 17 23 23 46 
3 20 18 38 10 6 16 30 24 54 
4 16 9 25 13 11 24 29 20 49 

 
 
1949-50325 

5 22 6 28 11 7 18 33 13 46 

Toplam 111 73 184 62 47 109 173 120 293 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, diğer okullarda olduğu gibi burada da nüfus 

artışının etkisiyle öğrenci mevcutları da artmıştır. Okulun öğrenci mevcudu 1939’da 161 

iken 1950’de okuldaki öğrenci sayısı % 82 oranında bir artışla 293’ü bulmuştur.  

Okulun başarı durumu 1938-39 öğretim yılında % 78, 1944-45 öğretim yılında % 82, 

1949-50 öğretim yılında ise % 63 olarak gerçekleşmiştir. Dönemin son öğretim yılında 

başarının çok düşük olduğu görülmüştür. Bu başarı düşüklüğünü, sınıfların kalabalıklığına 

                                                
322 Hakkı Tatoğlu Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
323 Sakarya Đlkokulu, Sakarya Đlkokulu Sınav Cetvelleri Defterleri 1935-36/1939-40. 
324 Sakarya Đlkokulu, Sakarya Đlkokulu Sınav Cetvelleri Defterleri 1940-41/1944-45; Antalya Đl Millî Eğitim 

Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
325 Sakarya Đlkokulu, Sakarya Đlkokulu Sınav Cetvelleri Defterleri 1949-50/1952-53. 
326 Birinci sınıflar iki şubelidir. 
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bağlamak doğru değildir. Zira önceki yıllarda da sınıf mevcutları yine kalabalıktır. Başarı 

düşüklüğü, dönemin genelinde görülen bir durum olup bunun nedenleri olarak; ölçme 

değerlendirme sisteminin eleyici bir sisteme dayanması, çocuğun ilk eğitimini aldığı ve bir 

ferdi olarak içerisinde yetiştiği ailenin eğitim düzeyinin düşük olması,  yüksek orandaki 

devamsızlıklar gibi faktörler öne çıkmaktadır.  

 

Atatürk Đlkokulu327  

Atatürk Đlkokulu, ilk açıldığı yıllarda öğrenim vermeye başladığı binasından ve 

mevkiinden dolayı halk arasında daha çok Anbarlı Mektebi olarak anılmıştır. Okulun açılış 

tarihi hakkında sarfedilen çabalara rağmen tatmin edici bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

Muhtemelen, 1922-23 öğretim yılı sonunda kapatılmış olan Anbarlı mevkiindeki 

Darülmuallimin binasında Đnas Mektebi adıyla açılmasıyla, ya da daha önce açılmış 

bulunan Đnas Mektebinin bu binaya taşınmasıyla okulun ilk nüvesi teşkil etmiştir.328 

Bulunabilen bilgiler ışığında, Kasım 1924’te Vesile Hanım adında bir öğretmenin okulun 

başmuallimliğine tayin olduğunu329 ve 1925-26 öğretim yılından sonra ülkede karma 

eğitime geçilmesi kararıyla okulun karma eğitim vermeye başlandığını biliyoruz.330 

Bu şekilde kurulan ya da taşınan okulun adınında birçok kez değişikliğe gidildiği 

anlaşılmakta ise de bunlardan bazılarının resmî bir değişiklikten ziyade halk arasında okula 

verilen isimler olması muhtemeldir. Okul, ilkokul olarak kullanılmaya başlandıktan sonra 

sırasıyla şu isimleri almıştır: Đnas Mektebi, Latife Hanım Mektebi, Latife-Gazi Mustafa 

Kemal Kız Mektebi, Gazi Kız Đlkmektebi, Gazi Đlk Mektebi, Gazi Đlkokulu ve son olarak da 

1941’de bakanlığın emriyle Atatürk Đlkokulu adlarını almıştır.331 

                                                
327 Günümüzde Başöğretmen Atatürk Đlköğretim adıyla eğitim veren okulun aldığı diğer isimler şunlardır: Đnas 

Mektebi/ Latife Hanım Mektebi/ Latife-Gazi Mustafa Kemal Kız Mektebi/ Gazi Kız Đlkmektebi/ Anbarlı Mektebi/ Gazi 
Đlk Mektebi/ Gazi Đlkokulu. 

328 8.4.1923 tarih ve 326 sayılı kanunla öğretmen okulları genel bütçeye aktarılmıştı. Bu gelişme sonrası bazı 
öğretmen okulları kapatılmıştı. Bkz. MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı 
Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara; (Antalya) Maarif Müdürlüğü, 
Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 38; Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 108; Güçlü, Đlk 
Yarısında, s. 14; Özmen, age, s. 51; Çimrin, Kronolojisi, s. 93. 

329 Antalya, “Maarif Haberleri”, 18 Teşrinisani 340 Antalya. 
330 Çimrin, Antalya, s. 104-105. 
331 Öğretmen Emine Kadıgil’le (1911-2008) 17.08.2006’da yapılan görüşme; ayrıca bkz. Antalya, “Şehir 

Haberleri”, No: 1663, 7 Nisan 1941 Antalya; Başöğretmen Atatürk Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, 
(Antalya 2006). Daha sonraki dönemlerde okulun adında olduğu gibi yapısında da değişiklikler olmuştur. 
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Tablo 14: Atatürk Đlkokulu mezuniyet bilgileri 1938-1950332 

MEZUNLAR MEZUNLAR ÖĞRETĐM 
YILI333 Erkek Kız Toplam 

ÖĞRETĐM 
YILI Erkek Kız Toplam 

1929-30 9 12 21 1940-41 19 4 23 
1930-31 11 14 25 1941-42 48 28 76 
1931-32 9 20 29 1942-43 21 6 27 
1932-33 16 11 27 1943-44 29 19 48 
1933-34 17 19 36 1944-45 24 21 45 
1934-35 22 19 41 1945-46 17 26 43 
1935-36 25 7 32 1946-47 23 12 35 
1936-37 20 11 31 1947-48 17 8 25 
1937-38 36 13 49 1948-49 15 16 31 
1938-39 30 10 40 1949-50 21 14 35 
1939-40 34 14 48 Toplam 463 304 767 

Tabloda görüldüğü üzere 1930 ile 1950 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde mezun 

öğrenci sayısı toplam 767’dir. Bunlardan 463’ü erkek, 304’ü kızdır. Mezunlarda, yine 

erkek öğrencilerin ağırlığı göze çarpmaktadır. Okuldan mezun olan erkek öğrenciler 

kızlardan % 50 daha fazladır. Okulun bu 20 yıllık zaman diliminde her yıl ortalama 38 

öğrenci mezun ettiği görülmektedir. Buna göre, nüfus artışının getirdiği öğrenci 

sayısındaki artışa karşın okulun mezunlarında buna paralel bir sonuç çıkmamıştır. 

Yukarıdaki paragrafta öğrenci sayılarında her geçen yıl artış olduğu belirtilmişti. 

Cumhuriyetin on beşinci yılı olan 1938’de okul müdüründen başka beş öğretmeniyle beş 

sınıfında eğitim veren okulun,334 1944-1945 öğretim yılında bu artışın etkisiyle şube sayısı 

yediye çıkmıştı. Bu öğretim yılındaki okulun öğrenci sayısı 336 olup bunlardan 245 

öğrenci bir üst sınıfa geçerken 91 öğrenci sınıf tekrarı yapmıştır. Buna göre okulun başarı 

durumu 1944-45 öğretim yılında % 73’tür. 

Öteki okullarda olduğu gibi burada da dikkati çeken hususlardan birisi kalabalık 

sınıflardır. Diğer bir olgu ise kız öğrencilerin erkeklere göre daha az olmasıdır. 335 

 

                                                                                                                                              
1950’lerden sonra okul ortaokula dönüşerek Atatürk Ortaokulu ve 1998’de sekiz yıllık zorunlu ilköğretime 
geçilmesi ile Atatürk Đlköğretim Okulu adını almıştır. 

332 Gazi Kız Đlk Mektebi (Atatürk Okulu), Gazi Kız Đlk Mektebi Şahadetname Defteri (1929/30-1942/43); Atatürk 
Đlkokulu, Atatürk Đlkokulu Şahadetname Defteri (1943/44-1958/59) 

333 Defterde 1940-41 öğretim yılına kadar Gazi Kız Mektebi yazmakta, bu öğretim yılından sonra ise Atatürk 
Đlkokulu adı geçmektedir. 

334 “Đlkokullar”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 86-93. 
335 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, 1944-45 Öğretim Yılı Đmtihan Cetveli. 
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Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu 

Terakki Mektebi, Numune Mektebi, Gazi Erkek Mektebi adlarını da almış olan bu 

okulun kuruluşu da Osmanlı dönemine rastlar. Okul, 1911-12 öğretim yılında, Đttihad ve 

Terakki Partisi’nin Osmanlı Đmparatorluğu’nda yönetime bütünüyle egemen olduğu 

dönemde, Elmalı Mahallesi’nde Đttihad ve Terakki Mektebi adıyla açılır.336 Terakki 

Mektebi adıyla da anılan okul, 1915’e gelindiğinde binasının küçük ve eski oluşu 

nedeniyle yine Đttihad Terakki Partisi tarafından yıktırılarak, günümüzde valilik binası337 

olarak kullanılan yeni binası inşa edilmeye başlanır.338 Bu sırada okul, geçici olarak Dişçi 

Şefik Bey’in evine taşınır. Bina bir yıl içinde bitirilerek yeni yerine taşınıp 1916’da eğitim 

vermeye başlar.339  

1915-16 öğretim yılında yeni binasında, o yıllarda, yeni bir ilkokul modeli olan 

‘numune mektebi’340 olarak eğitim vermeye başlayan okulun adı da ‘Đttihat ve Terakki 

Numune Mektebi’ olarak değiştirilmiştir. I. Dünya Savaşı sonunda yaşanan Đtalyan 

işgalinden sonra 1919-21 yılları arasında iki yıl boyunca okul binasına Đtalyanlarca el 

konulmuştur. Bu işgal sırasında okul binası Đtalyan kışla ve cephaneliği341 olarak 

kullanılmıştır. Bu gelişme üzerine okul, günümüzdeki askerlik şubesi karşısındaki Debboy 

olarak anılan binaya taşınmak zorunda kalmıştır.342 Kurtuluş Savaşı’nda verilen 

mücadelenin azim ve kararlılığı karşısında işgale son vererek şehirden çekilen Đtalyanlar 

okul binasını boşaltınca, okul kendi binasına yeniden taşınmıştır. Bu arada, Osmanlı 

                                                
336 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 43, 44. 
337 2005-2006 öğretim yılına kadar kurulduğu binada eğitim veren okul, bu yılda, binasının, şehir planlaması 

gerekçesiyle Antalya Valiliği’ne tahsis edilmesi/Antalya Valiliği’nce valilik binası olarak kullanılma kararı 
üzerine kendi binası yapılıncaya kadar başka bir okula geçici olarak nakledilmiştir. 

338 Okul Brifing Dosyası’nda verilen bilgilere göre, okulun yapıldığı arsayı Kadıpaşalar namı ile anılan Konya 
valisi Kadı Abdurrahman Paşa’nın sülalesi olan Đbradılı bir sülale (Bu bilgiyi hocam Prof. Dr. Muhittin Tuş 
vermiştir.) bağışlamış ve bina Sabur Ahmet Paşa tarafından amele taburuna yaptırılmıştır. Ancak bu bilgi 
başka herhangi bir kaynakta doğrulanmamıştır. 

339 1950’li yıllarda Đstiklâl Đlkokulu müdürü tarafından yazıldığı tahmin edilen Okulumuzun Tarihçesi adındaki 
notlar. 

340 Numune mektepleri o yıllarda farklı bir ilkokul modeli olarak ortaya çıkmıştır. 1908’de rüştiyelerde Fransızca 
derslerinin saatlerini çoğaltmak, hatta bazı dersleri Fransızca okutmak üzere yeni bir tür rüştiye olarak 
Numune Mektepleri açılmaya başlanmıştı. Bu okullar, diğerlerine göre bina, öğretmen ve ders araç gereçleri 
bakımından gözetilmekte idi. Ancak Cumhuriyet eğitim politikasının sonucu olarak 1923’te Türk çocuklarına 
ilköğretim veren Türk okullarında yabancı bir dilin okutulması uygun görülmemiş ve bu ders Bakanlıkça, 
Numune Mektebi denilen altı senelik Mekatib-i Đbtidaî programından çıkarılmış ve bu okullar da diğer 
okullarla aynı konuma getirilmiştir. (Ergin, age, III-IV, s. 1419-1421)  

341 Çimrin, Antalya, s. 105. 
342 Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2005). 
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Devleti’nin savaşa sokulmasından ve savaşın kaybedilmesinden sorumlu tutulan Đttihat 

Terakki Partisi itibar kaybettiğinden, Đttihat ve Terakki Numune Mektebi olan okulun adı 

yalnızca Numune Mektebi adıyla anılır olmuş ve 1922-23 öğretim yılına kadar aynı isimle 

varlığını sürdürmüştür.343  

Cumhuriyet dönemiyle birlikte yabancı dil ile eğitim öğretim yapan, özellikle bu 

yabancı dili Fransızca olan okullardan vazgeçilmek suretiyle numune mektebi modeli de 

terk edilmiştir. Bunun yerine Amel-i Hayat Mektepleri açılmıştır.344 Böylece Millî 

Mücadele dönemi sonlarına kadar Numune Mektebi adıyla öğretimini sürdüren okul, 1922-

23 öğretim yılında, Türk milletinin büyük başkomutanı Mustafa Kemal’e sevgi ve 

bağlılığın ifadesi olarak Gazi Erkek Mektebi adı verilmiştir. Karma eğitime geçilmesi ile 

birlikte okul Gazi Mustafa Kemal Mektebi/Đlkmektebi adını almıştır. 345   

Okulun kuruluşu ile ilgili bu gelişmelerden sonra okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri 

ile ilgili olarak şunlar söylenebilir: 1923 ve 1924 yıllarında üst sınıflarda okuyan 

öğrencileri kabul ettiğinden okul, ‘Đkinci Devre Erkek Đlk Mektebi’ ve ‘Devre-i Âliye’ 

olarak da anılmaktaydı. Zira bu dönemde ilkokulların öğrenim süresi 6 yıl idi346 ve Devre-i 

Âliye ise en üst devreyi ifade etmekteydi.347 Bu haliyle yalnızca 4., 5. ve 6. sınıf erkek 

öğrencileri kabul eden okulun bünyesinde ilk üç sınıf bulunmadığından, tabiatıyla, öğrenci 

kaynağını diğer okulların üçüncü sınıflarını bitiren öğrenciler oluşturmaktaydı. 1927-28 

öğretim yılında ilk kez 6 kız öğrencinin kaydedilmesiyle karma eğitime geçilmiş, ayrıca ilk 

defa 1933-34 öğretim yılında birinci sınıfa yeni öğrenci kaydedilmeye başlanmıştır.348  

Bu bilgilerden sonra okul arşivinde bulunan defterlere349 dayanılarak hazırlanan 1923 

yılından 1950’ye kadar Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu’ndan mezun olan öğrencilere ait 

sayısal veriler aşağıya çıkarılmıştır: 

 

                                                
343 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 41. 
344 Ergin, age, III-IV, s. 1419-1421. 
345 Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi, Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şehadetname Defteri I, (1929-1936) 

adındaki defterde bu isim değişikliğinin 1934’te gerçekleştiği bilgisi verilmektedir. 
346 Yeni devletin kurulmasıyla eğitim alanında başlayan reformlardan Cumhuriyetin ilanından sonra Türk eğitim 

sistemine yön vermek için toplanan Heyet-i Đlmiyelerin ikincisinde (1924) ilkokul eğitiminin süresi beş yıla 
indirilmiştir. Bkz. MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995, s. 8, 9. 

347 Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
348 Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi, Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şehadetname Defteri I-II-III, (1929-1950). 
349 Mezuniyet defteri örneği için bkz. EK: 8. 
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Tablo 15: Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu mezuniyet bilgileri 1923-1950350 

MEZUNLAR MEZUNLAR ÖĞRETĐM 
YILI351 Erkek Kız Toplam 

ÖĞRETĐM 
YILI Erkek Kız Toplam 

1923-24 33 - 33 1937-38 51 78 129 
1924-25 14 - 14 1938-39 25 73 98 
1925-26 16 - 16 1939-40 44 53 97 
1926-27 33 - 33 1940-41 47 68 115 
1927-28 28 6 34 1941-42 22 41 63 

    1928-29352 55 5 60 1942-43 20 65 85 
1929-30 10 36 46 1943-44 22 40 62 
1930-31 6 25 31 1944-45 29 28 57 
1931-32 11 9 20 1945-46 30 66 96 
1932-33 11 46 57 1946-47 21 19 40 
1933-34 26 68 94 1947-48 22 14 36 
1934-35 15 76 91 1948-49 28 19 47 
1935-36 35 106 141 1949-50 26 16 42 
1936-37 34 105 139 Toplam 714 1062 1776 

Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu mezuniyet verilerine bakıldığında diğer okullardan 

farklı bir özelliği dikkat çekmektedir. 1927 yılına kadar okulun erkek okulu olmasına 

rağmen mezun olan kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin bir buçuk katından fazladır. 

Tabloda dikkat çeken bir başka husus da okul, 1940’lara kadar her yıl ortalama 100’ün 

üzerinde mezun verirken daha sonra mezun sayılarının düşmeye başlamış olmasıdır. Bu 

gelişmedeki etken ise önceki yıllarda şehirdeki bazı okulların 4. ve 5. sınıflarının olmaması 

nedeniyle bu öğrencilerin Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu’na naklen gelerek buradan mezun 

olmasıdır. Dönemin sonlarına doğru diğer okulların da 4. ve 5. sınıflarının açılması ile bu 

okullardan öğrenci gelmemesi, okulun mezun sayısının azalması sonucunu doğurmuştur. 

Buna rağmen okul, Cumhuriyetin kurulduğu yıldan incelenen dönemin sonu olan 1950’ye 

kadar toplam 1776 kişi mezun ederek şehir eğitimine büyük bir katkı sunmuştur.  

                                                
350 1923-24/1928-29 öğretim yıllarına ait veriler, Gazi Erkek Mektebi Hal ve Hareket ve Say ve Gayret 

Cüzdanlarının Muhteviyatına Mahsus Defterdir’den; 1928-1929 yılı bilgileri, Gazi Đlk Mektebi Şehadetname 
Defteri’nden;  1929-36 yıllarına ait bilgiler Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şahadetname Defteri’nin birinci 
cildinden; 1936-1941 yıllarına ait bilgiler Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şahadetname Defteri’nin ikinci 
cildinden; 1941-1950 yıllarına ait bilgiler Gazi Mustafa Kemal Đlk Mektebi Şahadetname Defteri’nin ikinci 
cildinden alınmıştır. 

351 Okulda 1926-27 öğretim yılı sonuna kadar okulun erkek okulu olması nedeniyle yalnızca erkek öğrenciler 
devam etmekteydi. 1927-28 öğretim yılında karma eğitime geçilmesiyle birlikte kızlar da okula alınmaya 
başlanmıştır. 

352 Şehadetname Defteri’nin kapağında ve ilk sayfasında 45 erkek ve 6 kız olmak üzere toplam 51 öğrenci sayısı 
verilmiştir. Ancak, defterde 60 öğrencinin mezuniyet bilgisi vardır. 
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Bu sayısal verilerden sonra, okulda uzun yıllar boyunca hem öğretmenlik hem de 

müdürlük görevlerinde bulunan Ali Manavuşak’ın353 anlattıklarına göre, okulun ders 

araçları ile uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri şöyledir:  

“Okullarda bazen gazete çıkarırdık. Araç gereç bakımından okulum iyi idi. Resimler,  

buhar makinesi, buhar treni vardı. Fahrenhayt, Celcius termometreleri vardı. Çocuklara, 

bunların birbirine nasıl çevrildiğini gösterirdik. Bir gün, başöğretmenimiz Sermet Bey; 

‘1 m boyunda, 1 cm genişliğinde bir boru, cıva ve küvet al; çocuklarla beraber deniz 

kenarına götür, cıva deniz kenarında 76 cm.’de duracak,’ dedi. Çocukları Konyaaltı 

sahiline götürdük. Tam denizin kenarında ölçtük; 76 cm geldi. Sonra falezlere çıktık ve 

tekrar ölçtük; 76 cm.’den aşağı düştü. Çocuklar bunu görüyordu. Malzemelerimiz 

arasında kömürler vardı. Kok kömürü vardı. Çocuklara; ‘kok kömürünün içinde hava 

gazı vardır. Bunu çıkaracağız’, dedik. Đki sınıfı birleştirdik. Bir tava aldım, onun içine de 

kuru olarak kok kömürü koydum. Üstünü kapattım. Kapağın üstünde deliği vardı. 

Isınınca duman çıkmaya başladı. Hava gazının nasıl olduğunu gösteriyoruz. Kibriti 

çakıverdim. Çata pat bir ses geldi. Yatın yere dedim. Bir iki cam kırıldı.” 354 

Yukarıda bir öğretmenin anılarındaki eğitim izleri, günümüz öğretmenleri için de 

dersler sunmaktadır. Üstelik bunlar ülkenin o yokluk, darlık günlerinde yapılmaktadır.  

 

I. Đnönü Đlkokulu  

I. Đnönü Đlkokulu, Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde 1946-47 öğretim yılında eğitim 

öğretime açılmıştır. Vali Haşim Đşcan’ın gayretleri ile inşa edilen okul, 280.000 liraya mal 

olmuştu. 1946-1947 öğretim yılında 297 kız, 187 erkek öğrenci olmak üzere toplam 484 

öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ancak şehirde aynı isimde başka bir okul bulunduğundan 

yeni açılan bu okula I. Đnönü Đlkokulu;355 diğerine ise II. Đnönü Đlkokulu adı verilmiştir.356 

Okullara verilen bu isimlerin hikâyesine gelince; dönemin valisi tarafından muhtemelen, 

Atatürk’ün silah arkadaşı ve aynı zamanda dönemin Cumhurbaşkanı olan Đsmet Đnönü’nün 

                                                
353 1913’te Antalya’nın toprak zenginlerinden Manavuşak Sülalesinin bir ferdi olarak doğan Ali Manavuşak, bir 

yıl Galatasaray Lisesi’nde okuduktan sonra Antalya Ortamektebi bünyesinde açılmış olan Pedagoji şubesine 
kaydolmuş ve buradan mezun olarak 1929-30 öğretim yılında öğretmenlik hayatına başlamış, 44 yıl 
öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.   

354 Emekli öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
355 Bu okulun açılışından altı yıl sonra, 1952’de, Değirmenönü mevkiindeki II. Đnönü Đlkokulu’nun adı Đstiklâl 

Đlkokulu olarak değiştirilince, bu okulun adındaki “I.” ibaresi kaldırılarak ‘Đnönü Đlkokulu’ adını almıştır. 
356 Đnönü Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006); Dumlupınar Đlkokulu, Künye Defteri I (1-294), II 

(295- ); BĐUM, Đlköğretim Đstatistikleri 1944-1945, Yayın no: 270, Pulhan Matbaası, Đstanbul 1947, s. 4. 
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ve/veya Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan I. ve II. Đnönü Zaferlerinin anısını yaşatmak 

amacıyla verilmiştir.357 

O dönemi aydınlatacak okulla ilgili bir gelişme olarak, okul bünyesinde ‘yetiştirici 

özel sınıflar’ açılmıştır. Dönemin eğitim uygulamalarından biri olan okuma yazma 

bilmeyen çocukların yetiştirilmesine yönelik ‘yetiştirici özel sınıflar’ yönteminin şehirde 

uygulamasının yapıldığı iki okuldan358 birisi I. Đnönü Đlkokulu olmuştur. Böylece zorunlu 

öğrenim çağında olmasına karşın okula gitme imkânı olmamış/okula gönderilmemiş 12 ile 

16 yaş arasındaki çocuklar, 1949-50 öğretim yılında okula başvurarak okuryazar olma 

imkânına kavuşmuştur.359 

1960’larda okulda büyük bir yangın çıkması sonucu okula ait bütün belgeler yanmış 

olduğundan bu verilerin dışında okulla ilgili daha fazla bilgiye ulaşılamamıştır.  

 

3-) Ortaöğretim 

Antalya Lisesi 

Şehrin ilk ortaöğretim kurumu Antalya Lisesi’dir. Okul, ‘Beş Sınıflı Liva Đdadisi’ 

adıyla 31 Ağustos 1898’de kurulmuştur.360 Bugün eğitim sistemimizde yer almayan bir 

okul türü olan idadi, rüştiyeden sonraki eğitim kademesini oluşturan ve eskiden ortaokul 

olarak adlandırılmakta olan, günümüzdeki ilköğretim okulları ikinci kademesi ile lisenin 

ilk sınıflarına karşılık gelmektedir.  

Okul, eğitim öğretime Antalya’nın zenginlerinden bakkal ve tüccarlık yapan Rum 

Đstavri kardeşlere ait bugünkü Atatürk Caddesi üzerindeki biri 1889, diğeri 1891’de inşa 

edilmiş olan iki binada başlar. Bugüne kadar geçen zaman içerisinde yeni binalar 

yapılmasına karşın, okulun ilk defa eğitime açıldığı ikiz binaları günümüzde de ayaktadır. 

Bugün de okul bünyesinde bulunan bu iki binadan biri yönetim binası olarak kullanılırken, 

diğer bina boş olarak tutulmaktadır.361 

Osmanlı döneminde beş sınıflı liva idadisi olarak açılan ve açıldığı 1898’de ilk dört 

                                                
357 Đnönü Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
358 Yetiştirici özel sınıfların açıldığı diğer okul, Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu’ydu. 
359 “Okuma Yazma Bilmeyen Çocuklarımızı Yetiştirme”, Yeşil Antalya, No: 383, 12 Kasım 1949 Antalya. 
360 Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin 1328-1340, s. 7. 
361 Antalya Lisesi arşivinde duvara asılı bulunan okul tarihçesini anlatan bir afiş, Okulumuzun Tarihçesi.  
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sınıfı oluşturulabilen okulun ertesi yıl beşinci sınıfı da oluşturulmuş, böylece 1899’da tam 

devreli beş senelik liva idadisi olarak devam etmiştir. 1904’te ilave bir sınıf daha açılarak 

beş yıllık idadi, altı yıllık olarak eğitim vermeye başlamıştır.362 Ancak hemen ertesi yıl 

altıncı sınıf kaldırılmıştır. 

Cumhuriyetten önceki dönemde buradaki öğrenci ve öğretmen sayıları ile ilgili bazı 

bilgileri verecek olursak; 1901 yılında, müdürle birlikte okulda ikisi gayrimüslim 9 

öğretmen, 1 mübaşir ve 1 kapıcı görev yapmaktaydı. Öğrenci sayısı 180 idi. 1907-1908 

öğretim yılında ise 118 öğrenci mevcut olup, bunlardan 12’si (% 10) gayrimüslimdi. 1913-

14 öğretim yılında idadi bölümünde biri Rum, 150’si Türk, ibtidaî kısmında 121 Türk 

öğrenci vardı. Dönem sonunda 16 öğrenci diploma alarak mezun olmuştur. Okulda üçü 

yönetici olmak üzere 10 öğretmen 2 hizmetli çalışmaktaydı. 1916’da müdür Ömeru’l-

Cezair Efendi’den başka okulda şu öğretmenler görev yapmaktaydı: Evangilos Efendi 

(Fransızca öğretmeni), Semerya Efendi (Resim öğretmeni), Filibos Efendi (Tabiîyye 

öğretmeni); Süleyman Fikri Efendi (muhacir), Avukat Haydar Süleymanaviç (Malûmatı 

Kanunîye öğretmeni-muhacir); Uzun Zeki Bey, Yusuf Ziya Bey, Baytar Ali Rıza Bey 

(Coğrafya öğretmeni), Kâtip Ermenekli Mehmet Emin (Yazı öğretmeni), Yüzbaşı 

Bahaeddin (Jimnastik öğretmeni), Komser Hasan Fehmi (Jimnastik öğretmeni).363 

Đkinci Meşrutiyet’ten sonra, sultanîlerin taşrada da yaygınlaştırılması kararı 

doğrultusunda364 Antalya’da da 10 Ağustos 1916 Perşembe günü yeni bir düzenlemeye 

gidilmiş ve beş sınıflı idadi lağvedilerek tek devreli sultanîye çevrilmiş ve 26 Ağustos 1916 

Cumartesi günü okul yeni haliyle eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır.365 Đdadinin 

sultanîye çevrildiği dönemde okul müdürlüğü görevinde Ömeru’l-Cezair Efendi, müdür 

vekili olarak da Süleyman Fikri Efendi366 hizmet etmektedir.367  

                                                
362 Cafer Buldum’un aktardığı, ancak diğer kaynaklarda yer almayan bir bilgiye göre; 1902’de okula bir sınıf 

eklenmesiyle Liva Ticaret Đdadisi haline getirilmiştir. 1904’te eklenmiş olan bu sınıf kaldırılarak eskiden 
olduğu üzere beş yıllık Đdadi haline çevrilmiştir. (Buldum, age, s. 30.) 

363 Nurettin Adıson, “Talebelik ve Çocukluk Hatıraları”, Yeşil Antalya, No: 83, 10 Aralık 1946 Antalya; Nurettin 
Adıson, “Talebelik ve Çocukluk Hatıraları-Zeynel Özen’in Notları”, Yeşil Antalya, No: 88, 27 Aralık 1946 
Antalya. 

364 Mustafa Ergün, Đkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914), Ocak Yayınları, Ankara 1996, s. 
226.  

365 Đdadi, 15 Nisan 1916 Perşembe günü bir devreli sultanîye çevrilmiştir. Ancak, sultanî olarak derslere 
başlanıldığı tarih -yeni öğretim yılının başladığı gün olan- 26 Ağustos 1916’dır. Bkz. (Antalya) Maarif 
Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 8.) 

366 Öğretmenliğinden başka, Antalya Müzesi’ni kuran ve üç ciltlik Antalya Tarihi’ni yazan S. Fikri Efendi, o 
dönemde, Đtalyanların ve başka yabancıların Antalya’da tarihî kalıntıları talan etmekte olduklarını görmüş ve 
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Sonraki yıllarda da öğretim süresinde değişiklikler yaşayan okul, 1921-22 öğretim 

yılı sonuna kadar dokuz sınıflı bir devreli sultanî olarak devam etmişse de 26 Ağustos 1923 

günü liseye dönüştürülür. Cumhuriyet dönemine bu yapısıyla intikal eden okulun adı liseye 

çevrildiğinde 3.000 kuruş maaşla Mehmet Zeki Bey müdür olarak görev yapmaktadır.368 

15 Temmuz 1923’te Ankara’da toplanan I. Heyet-i Đlmiye toplantısında, ‘sultanî’ 

adının ‘lise’ye çevrilmesi kararı alınmış ve sultanîlerin birinci devresine ortaokul, ikinci 

devresine lise adı verilmiştir.369 Bu bağlamda, 26 Ağustos 1923’te370 okulun adı 

değiştirilerek ‘9 senelik lise’ (bir devreli lise)371 unvanını almıştır.372 Bu yıllarda yine kısa 

süreli olarak ticaret şubelerinin açıldığı ya da dersliklerinde ticaret okulunu da barındırdığı 

sanılmaktadır. Zira okulda bulunan mühürlerden birisi ticaret okulu mührüdür.373  

Bu bilgilerin dışında belirtilmesi gereken bir husus da okulun bünyesinde ayıca beş 

sınıflı ilkokul bulunmakta olup 1923-24 öğretim yılında Antalya Orta Mektebi’ne bağlı 

ibtidaî kısmında hepsi de erkek olmak üzere 6 öğretmen, 168 erkek öğrenciye eğitim 

vermiş olmasıdır.374 Fakat 1925-26 öğretim yılı sonunda 9 senelik (bir devreli) lisenin 

birinci sınıfı ile okula bağlı bulunan beş sınıflı ilkokul (kısm-ı ibtidaî) kaldırılmış ve okul 

üç sınıflı ortamektep haline getirilerek adı Antalya Ortamektebi olarak anılır olmuştur.375  

1926-27 öğretim yılı sonundan itibaren önemli bir değişikliğe gidilerek karma 

eğitime geçilmiş ve okula ilk kez kız öğrenciler alınmıştır. Yine bu öğretim yılında başka 

önemli bir değişiklik daha yapılarak 24 Nisan 1926’da çıkarılan 822 numaralı kanunla, orta 

                                                                                                                                              
hemen bir önlem alınması ve bu eserlere sahip çıkılması amacıyla, hemen bir müze kurulması için adım 
atarak Antalya Müzesi’nin kurulmasını sağlamıştır. 

367 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 8. 
368 (Antalya) Maarif Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 8; Buldum, age, s. 30. 
369 MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995, s. 8. 
370 Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü’nce 1328-1340 tarihleri arasında tutulan Öğretmen Sicil Defteri’nde bir yerde 

de okulun liseye çevrildiği tarih olarak 26 Ağustos 1920 tarihi düşülmüşse de bunun sehven yazıldığı 
kanaatine varılmıştır. Bkz. Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 8. 

371 6 yıl ilkokul + 3 yl ortaokul = 9 yıl. 
372 Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin (1328-1340), s. 7; Türk Akdeniz, “Antalya Lisesi”, I, S. 11-

12, 29 Đlkteşrin 1938, Antalya, s. 80-85. 
373 Bkz. EK: 9. Okulun ticaret programı uygulanabilir olamadığından ticaret şubeleri muhtemelen yalnızca bir 

öğretim yılı açık kalmıştı. 
374 TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1926, (Maarif Vekaleti: s.160-175, Antalya 

Vilâyeti: s. 354-360). 
375 Yücel, age, s. 483-484. 
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öğretimin (ortaokul ve lise) parasız olması sağlanmıştır.376 Böylece zengini fakiri bütün 

yurttaşların eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için önemli bir adım atılmıştır.  

1926-27 öğretim yılı başında okula iki sınıflı bir pedagoji şubesi eklenmiş ve okul 

aynı zamanda bir tür öğretmen okulu olmuştur. Ancak bu durum çok sürmemiş, pedagoji 

şubesinin 1. sınıfları lağvedilerek 1 Ocak 1933’te okul lise unvanını almıştır. 1933-34 

öğretim yılı başında pedagojinin 2. sınıfı da lağvedilerek lisenin 2. sınıfı açılmıştır. 1934-

35 ders yılında okul bünyesindeki 5 yıllık ilkokulla birlikte377 11 senelik tam lise halini 

almıştır.378 Bu tarihten itibaren 1950 yılına kadar okulun sistemiyle fazla oynanmamıştır.379   

Bunlardan sonra, okula kayıtla ilgili verilere yer vermek gerekir. Burada ilginç olan, 

o dönemde ‘aşı kâğıdı’ ve ‘sağlık raporu’ gibi belgelerin kayıt sırasında istenmesidir.380 

Okulun işleyiş, yapısı ve süresiyle ilgili bu bilgiden sonra, okulun fizikî yapısı ile 

ilgili gelişmelere göz atmak gerekir: Okulun bölgede tek okul olması, ilçelerde ve diğer 

yerlerde lisenin olmaması, dışarıdan gelecek öğrenciler için ciddi bir sorun yaratıyordu. 

Bunu çözmek için 1933’te okulda parasız yatılı381 öğrenci kabulüne başlanmıştı.382 Bunun 

için bakanlık bazı esaslar belirlemişti. Buna göre; öğrenciler bir seçme sınavına tâbi 

tutularak durumları uygun olanlar 1933-34 öğretim yılında okul pansiyonlarına alınmış,383 

1934 yılında da il özel idaresi bir bina kiralayarak haricî öğrenci yurdu açılmasına karar 

vermişti.384 1937’de de yaptırılan kendi özel binasına taşınmıştı. Buna yemekhanede 

eklenerek ikmal edilmiştir. Özel idare, pansiyon için toplam 6.000 lira harcarken 

                                                
376 Ergin, age, V, s. 2068; Yücel, age, s. 27, 105. 
377 5 yıl Đlkokul + 3 yıl Ortaokul + 3 yıl Lise olmak üzere toplam 11 yıllık okul olmuştur.  
378 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sicil-i Muallimin, (1328-1340), s. 8, 38; Antalya Lisesi arşivinde duvara 

asılı bulunan okul tarihçesini anlatan bir afiş, Okulumuzun Tarihçesi; Yücel, age, s. 483-484; Çimrin, 
Antalya, s. 165-169; Koçer, age, s.133; Buldum, age, s. 30; Antalya Lisesi, Lise Rehberi (19 Mayıs Özel 
Sayısı), S. 1, 19.05.2001 Antalya. 

379 1958’e kadar bünyesinde lise ve ortaokulu birlikte barındıran okul, bu yıldan sonra ortaokul kısmı kaldırılarak 
yalnızca lise olarak günümüze kadar Antalya’nın genel ortaöğretim ihtiyacına cevap vermeye çalışmıştır.   

380 Kayıt şartlarının tam metni için bkz. EK: 10 (Antalya Lisesi Müdürlüğü [1942-1943 öğretim yılı], Okula Kayıt 
ve Kabul Şartları). 

381 Okulun parasız yatılılık statüsüne 1981-82 öğretim yılında bakanlık emri ile son verilmiştir. 200 yataklı 
pansiyon binası da 24 derslik ve bir kütüphane olarak düzenlenmiştir. Bkz. Antalya Lisesi, Lise Rehberi (19 
Mayıs Özel Sayısı), S. 1, 19.05.2001 Antalya. 

382 Resmî Antalya, “Pansiyona Talebe Alınacaktır”, No: 256, 30 Eylül 1932 Antalya. 
383 Resmî Antalya, “Leyli Meccani Tahsil Đçin”, No: 356, 27 Eylül 1934 Antalya. 
384 Đl Genel Meclisi’nin 7 Mart 1934’te toplantısında kabul ettiği öğrenci yurdu hakkında talimatnâme için bkz. 

EK: 11 (Resmî Antalya, “Antalya Talebe Yurdu Talimatnâmesi”, No: 327, 8 Mart [1]934 Antalya). 
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öğrencilerden 105 lira almıştır. Pansiyonun toplam öğrenci kapasitesi 60 kişi olup 1937 

yılında, pansiyondan 47 paralı, 18 parasız öğrenci olmak üzere 65 öğrenci yararlanmıştır. 

Her geçen yıl Antalyalıların eğitime ilgisine paralel olarak öğrenci sayısı da hızla 

artmaktaydı. Bunun üzerine, 1940 ve 1941 yıllarında okul çevresindeki bazı alanlar 

kamulaştırılarak Antalya Lisesi’nin alanı genişletilmiştir. Bu genişleme ile büyüyen okul 

bahçesi üzerinde yeni bir lise binası, müdür lojmanı, iki müzik odası ile fakir öğrenciler 

için bir de Lise Pansiyonu yaptırılmış ve 1941-1942 öğretim yılında hizmete girmiştir. 

Yeni yapılan lise binası günümüzde ‘A Blok’ olarak adlandırılmaktadır.385 1950’lere doğru 

Antalya Lisesi’nin artık bina, donanım, kütüphane, ders araçları ve laboratuar gibi temel 

problemleri büyük ölçüde çözülmüştür. 386  

Antalya Lisesi’nin eğitim ve öğretiminde geniş bir yelpaze söz konusudur. R. 

Tugayoğlu’nun verdiği bilgilere göre; lisede bütün branşlarda faaliyet vardı ve en başta 

gelen etkinlik müsamere, piyes yani tiyatro idi, tiyatrodan sonra edebiyat gelirdi. Sporun 

her türlüsü, koşu, jimnastik, yüzme, vb. yapılırdı.387 

Okuldaki altyapı sorunları 1950’lere kadar çözüldükten sonra eğitim öğretimin 

niteliğine bakmak gerekmektedir. 

Ortaokul ve lise ders programları 

Cumhuriyet döneminde ortaokul ve lise programları Osmanlı dönemi idadi ve sultanî 

programlarıyla karşılaştırıldığında Arapça ve Farsça dersleriyle dinî derslerin dışında 

büyük bir farklılık gözlenmemektedir. Hatta 1924 programında derslerin isimleri ve çeşidi 

önceki dönemle büyük benzerlik göstermektedir.   

Bu dönemde liselerde yer alan derslerle ilgili diğer bazı hususlar şöyledir: 1924 

programında ‘Tabiîyat’ olarak anılan Biyoloji dersi, sonraki yıllarda ‘Tabiî Đlimler, Tabiat 

Bilgisi, Biyoloji’ adları altında programda yer almıştır. 1924 programında ‘Arziyat’ adı 

altında yer alan ders, 1937'de programdan kaldırılmış, fakat ‘Biyoloji’ programı 

çerçevesinde lise son sınıf Fen kolunda ‘jeoloji’ olarak okutulmuştur. 1924 programında, 

ayrı bir ders olarak görülen ‘Laboratuar’ dersi, 1937'den sonra ilgili derslerin içinde yer 

                                                
385 “Hususi Muhasebe”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 27, 39, 41. 
386 Sadi Nayman, “Kültür Müesseselerimizi tanıyalım: Antalya Lisesi I”, Şelale, No: 86, 14 Mayıs 1948 Antalya; 

Sadi Nayman, “Kültür Müesseselerimizi tanıyalım: Antalya Lisesi II”, Şelale, No: 87, 18 Mayıs 1948 
Antalya.   

387 Rafet Tugayoğlu ile (1921- ) 28.06.2006’da yapılan görüşmeden. 
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almıştır. Yine 1924 programında ayrı bir ders olarak görülen ‘Mihanik’, 1937'den sonra 

fizik konuları içerisinde değerlendirilerek bağımsız bir ders olmaktan çıkarılmıştır. 1924 

yılı programında ayrı bir ders olarak görülen Kozmoğrafya (Astronomi), Müsellesat 

(Trigonometri) dersleri 1937 programı ile kaldırılmış, bu derslerin konuları matematik 

dersi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Felsefe dersi; zaman zaman adları değişmiş, bazen 

tek, bazen ikili ve bazen de üçlü gruplar halinde okutulmuş olmakla beraber ‘Psikoloji, 

Felsefe, Sosyoloji ve Mantık’ dersleri sürekli olarak lise programlarında yer almıştır.388 

Tablo 16: 1924-1927 ve 1949 yıllarında uygulanan ortaokul programlarına göre 

haftalık ders dağıtım çizelgesi389 

1924 -1927 1949-1970 
SINIFLAR SINIFLAR DERSLER 

I II III T 
DERSLER 

I II III T 
Türkçe - Edebiyat 7 5 4 16 Türkçe 6  4 4 14 
Ecnebi Lisanı 5 5 5 15 Yabancı Dil 3 3 3 9 
Malûmat-ı Vataniyye - 1 1 2 Yurttaşlık Bilgisi 1 1 1 3 
Tarih 2 2 2 6 Tarih 2 2 2 6 
Coğrafya 2 1 1 4 Coğrafya 2 2 1 5 
Riyaziyat 5 4 4 13 Matematik 5 4 4 13 
Hayvanat 1 - - 1 Tabiat Bilgisi 3 3 2 8 
Fizyoloji (Hıfzısıhha) - - 2 2      
Nebatat - 1 - 1      
Arziyat - - 1 1      
Fizik - 2 2 4 Fizik - 3 3 6 
Kimya - 1 2 3 Kimya - - 2 2 
Resim 1 1 1 3 Resim 1 1 1 3 
Musiki 1 1 1 3 Müzik 1 1 1 3 
Terbiye-i Bedeniyye390 1 1 - 2 Beden Eğitimi 1 1 1 3 
Ev Đdaresi391 - 1 - (1) Serbest çalışmalar 3 3 3 9 
Çocuk Bakımı - - 1 (1) Đş Bilgisi 4 4 4 12 
Laboratuar 1 1 1 3      
Atölye 1 1 1 3      
Din Dersleri 1 1 - 2      
TOPLAM 28 28 28 84  TOPLAM 32 32 32 96 

                                                
388 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim ll, Ankara 1999, s. 29-33. Müzik ve 

Beden Eğitimi dersi 1926 tarihli sınav yönetmeliğinde mevcuttu, ancak bu derslerden sınıfta kalma yoktu. 
Bkz. MEB, Lise ve Orta Mekteplerle Muallim Mektepleri Đmtihan Talimatnâmesi (1926).  

389 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 109, 
114. 

390 Yalnızca erkek öğrenciler girmekteydi. 
391 Yalnızca kız öğrenciler girmekteydi 



 

 

 

76 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere, okulun ortaokul kısmında 1924-1927 yılları 

arasında Hayvanat, Fizyoloji, Nebatat, Arziyat gibi bazen 1. sınıflarda bazen de diğer 

sınıflarda farklı adlarla verilen dersler 1949’da Tabiat Bilgisi olarak düzenlenmiştir.392  

Tablo 17: 1924-1927 ve 1949-1952 yılları arasında uygulanan lise programlarına göre 

haftalık ders dağıtım çizelgesi 

1924 -1927393 1949-1952394 
SINIFLAR SINIFLAR DERSLER 

I II Fen Ed 
DERSLER 

I II Fen Ed 
Türkçe ve Edebiyat 3 3 2 5 Edebiyat 3 3 2 5 
Ecnebi Lisanı 5 5 5 5 Yabancı Dil 6 6 4 5 
Tarih 2 2 2 4 Tarih 2 2 3 3 
Coğrafya 1 1 1 1 Coğrafya 2 2 1 2 
Fizik 2 2 2 - Fizik 3 3 3 1,5 
Kimya 2 2 2 - Kimya 3 3 3 1,5 
Tabiîyat 3 - - - Tabiat Bilgisi 3 2 1 1 
Arziyat (Jeoloji) - 2 - -      
Mihanik - - 2 -      
Laboratuar 2 1 3 2      
Kozmografya (Astro.)     Matematik 5 4 7 2 
Hendese 4 3 4 -      
Cebir 3 2 1 -      
Müsellesat (Trigono.) - 2 - -      
Felsefe - 2 2 4 Filozofi-Sosyoloji - - 3 6 
Đçtimaiyat - - 2 2 Psikoloji - 2 - - 
Arabî 2 2 - 4 Beden Eğitimi 1 1 1 1 
Farisî 1 1 - 2 Askerlik 1 1 1 1 
TOPLAM 30 30 30 30 TOPLAM 29 29 34 24 

Yukarıda Tablo 17’de de görüleceği üzere zaman içerisinde lise ders programlarında 

da değişiklikler meydana gelmiştir. Lise edebiyat kolu programlarında 1924 programında 

haftada 2 saat olan Din derslerine 1931’den sonraki programlarda yer verilmemiştir. Çünkü 

‘devletin dini Đslâmdır’ hükmü Anayasa’dan bu sıralarda çıkarılmıştır. Dikkat çeken bir 

durum da ‘serbest çalışma’ya ayrılan sürenin sürekli artmasıdır. 1924 programında 3 saat, 

1934’te 7 saat ve 1949 programında ise 9 saat olmuştur.395 Lise fen kolu programlarında 

                                                
392 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 

20. 
393 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 119. 
394 age, s. 123. 
395 age, s. ? (Tablo 2. 1). 
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haftalık ders saatlerine bakıldığında toplam ders saatleri sayısının aynı olmasına karşın 

Serbest Çalışma saatlerine daha az yer verildiği gözlenmektedir.396 

Ortaokul ve lise programlarında, 1931-1932 ders senesi için yapılması düşünülen 

değişiklikler hakkında Talim Terbiye Kurulu’nca alınan kararlar çerçevesinde değinilmesi 

gereken bir nokta, yeni tarih anlayışı ile ilgilidir. Ortaokul ve liselerde Atatürk’ün yakın 

ilgisi ile geliştirilen ‘Türk Tarih Tezi’ doğrultusunda tarih dersleri programı 

değiştirilmiştir. Buna göre her sınıf için dört cilt kitap hazırlanmış ve bunlar 1931-32 

öğretim yılından itibaren ortaokul ve liselerde okutulmaya başlanmıştır. 

Ders programı incelendiğinde dikkat çeken bir husus da programın öğrencileri pek de 

hayata hazırlamadığıdır. Dersler arasında öğrenci için, yükseköğretime devam etmediği 

takdirde, hayata atıldığı zaman doğrudan doğruya yararlanabileceği ders yok gibidir.397  

Sonuç olarak 1923-1950 yılları arasında eğitim öğretim programı haliyle bir çok 

değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerden Cumhuriyetin ilânını izleyen yıllarda 

yapılanlar, devletin ideolojik biçimlenmesinin izlerini taşımaktadır. Örneğin Din dersi ile 

Arapça ve Farsça programlardan çıkarılmıştır.398 Bu değişikliklerle eğitimde medresenin 

etkisi bütünüyle ortadan kaldırılmak istenmiştir. Bu değişikliklerin dışındakiler ise daha 

çok eğitim bilimi ve toplumsal gelişmelerin gerektirdiği değişiklikler biçiminde kendini 

göstermiştir. 

Sınavlar, not verme, sınıf geçme 

Dersler genelde Mayısın ortasında kesilmekte, bunu izleyen haftada sene sonu 

sınavları başlamaktadır. Başarılı olamayanlara Eylülde bütünleme hakkı verilmekteydi. 

Liseyi bitirenler “olgunluk sınavı” adındaki bitirme sınavına tâbi tutulurdu. Bunda sınırsız 

hak olmayıp en fazla 2 kez girilebilirdi.399 Bunların soruları da bakanlıktan gelmektedir.400 

                                                
396 Serbest Zamanlar; Fen bilgisi, Fizik, Kimya ve Tabiîye dersleri laboratuarı ile Edebiyat, Felsefe ve Đçtimaiyat 

için dönüşümlü olarak kullanılacaktır. Kız öğrencilerin dikiş dersleri için de bu zamanlardan istifade 
edilecektir. Bkz. TC Maarif Vekaleti, Ortamektep Müfredat Programı 1931-1932 Ders Senesi Tadilâtı, 
Devlet Matbaası,  Đstanbul 1931; MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim 
Basımevi, Đstanbul 1972, s. ? (Tablo 2. 2). 

397 MEB, Amerikan Heyeti Raporundan: Maarif Đşleri, MEB Yayınları, Ankara 1939. 
398 Ergin, age, III-IV, s. 1786; Akyüz, Türk, s. 392; Hüseyin Köroğlu, Konya Lisesi Tarihi, Yeni Konya Gazetesi 

Yayını, Konya 1989,  s. 77. 
399 Yücel, age, s. 120. 
400 Resmî Antalya, “Lise Đmtihanları”, No: 438, 21 Mayıs 1936 Antalya; Antalya, “Maarif Haberleri”, No: 1570-

81, 27 Mayıs 1940 Antalya. 
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Sınıf geçme ve mezuniyletle ilgili incelenen dönem içerisindeki ölçme-değerlendirme 

kriterlerini topluca aşağıdaki tabloda görmek mümkündür: 

Tablo 18: Ortaokul ve liselerde ölçme değerlendirme kriterlerinin seyri 1930-1950401 

Yıllar/ Ölçme-
Değerlenirme 

1930 1935 1936 1949 

Yazılı yoklama Her dönemde en 
az bir  

Her dönemde bir  Her dönemde iki  Zaman zaman  

Sözlü yoklama Sene sonunda bir 
sözlü 

Bir sözlü Geçemeyenlere 
sözlü 

Gerektiğinde sözlü 

Ödev   Ödevler Ödevler 
Not verme 5 üzerinden 5 üzerinden 10 üzerinden 10 üzerinden 
Borçlu geçme En çok 2 dersten 

başarısız 
En çok 2 dersten 
başarısız  

En çok 3 dersten 
başarısız  

En çok 3 dersten 
başarısız  

Bakalorya/ 
Olgunluk sınavı 

Bakalorya sınavı Olgunluk sınavı Olgunluk sınavı Olgunluk sınavı 

Öğretmenler 
kurulu toplantısı 

Öğretmenler kurulunca sene sonunda başarı gösteremeyen öğrencilerin durumu 
değerlendirilir (1935 programında öğrenci ayrıca bir sözlü sınava alınır.) 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere 1936’dan itibaren 10’lu not sistemine 

geçilmiştir. 1936 tarihli Lise Sınav Talimatnamesi’ne402 göre notlar; yazılı sınavlar, 

sözlüler ve öğretmen gözlemine dayalı ‘kanaat notu’na göre verilirdi. Notların değerleri 

şöyle idi:  

10 - 9 = Pekiyi (Ortanın çok üstünde) 4 - 3 = Gevşek (Ortanın altında) 

8 - 7  = Đyi (Ortanın üstünde)   2 - 1 = Pek gevşek (Ortanın çok altında)  

6 - 5  = Orta (Orta)     0 = Boş 

   

Sözlü sınavlar 

Haziran’da doğrudan doğruya sınıf geçemeyen öğrenciler başarısız derslerden sözlü 

sınava alınırlardı. Yıl sonunda yapılan sözlü sınavlarda başarılı olanlar sınıf geçerken, 

sözlü sınavına girdiği derslerin en çok üçünden başarısız olanlar bütünlemeye kalırdı. 

Sözlü sınavına girdiği derslerin dördünden başarısız olan öğrenciler ise sınıfta bırakılırdı. 

Engel (Mazeret) sınavı 

Başarısız olunan derslerin sözlü sınavına girmeğe mecbur olan öğrenciler, bir engel 

yüzünden bu sınavlara girmemişlerse, engellerini okul yönetimine yazı ile bildirmek 

                                                
401 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 2. 
402 Kültür Bakanlığı, Lise Sınav Talimatnâmesi,  Devlet Basımevi, Đstanbul 1936. 



 

 

 

79 

zorundaydılar. Okul yönetimi bunların engellerini kabul ederse, o derslerden engel 

sınavına alınırlardı. Okul idaresince engelleri kabul edilmeyen öğrenciler, sınavına 

girmedikleri derslerden sıfır almış sayılırlar ve sınıfta bırakılırlardı. Engel sınavında 

başarılı olamayanlar için, artık bütünleme sınavı hakkı bulunmazdı. 

Bütünleme sınavı 

Bütünleme sınavı Eylülde sözlü olarak yapılırdı. Başarısız olanlar sınıfta bırakılırdı.  

Yukarıdaki sınavlar sonucunda iki yıl üst üste sınıf geçmeyi başaramayan öğrenciler, 

kendilerine bir belge verilerek liseden çıkarılırlardı.  

Lise olgunluk sınavı 

O dönemde Lise bitirme diploması almak yüksek öğretime giriş hakkını 

sağlamıyordu. Üniversiteye gideceklerin olgunluk sınavına girerek ‘olgunluk diploması’ 

almaları şarttı. Buna göre iki farklı lise diploması söz konusudur. Birisi normal sınavlarla 

liseyi bitirenlerdi ki, bunlar üniversiteye gidemiyorlardı. Ancak normal sınavların ötesinde 

olgunluk sınavını kazanarak ‘olgunluk diploması’ alanlar üniversiteye kabul edilirlerdi.403 

Antalya Lisesi uzun yıllar boyunca tek lise olarak hizmet etmiş, buna bağlı olarak 

paralı ve parasız yatılı bölümleriyle şehir dışına da hitap etmiştir. Progamlarında da 

Osmanlıdan Cumhutiyete büyük değişiklikler yapılmasına karşın, Cumhuriyetten 1950’lere 

kadar küçük çaplı değişiklikler yapılmıştır. 

Okulda, Cumhuriyet öncesinde öğretmenler arasında Arap Ömerü’l-Cezayir Efendi, 

Rum Evangilos ve Semerya Efendi gibi404 imparatorluğun karakterini arz eden örnekler 

varken, Cumhuriyetle beraber okul millî bir karaktere bürünmüştür. Bunların yerini Türk 

öğretmenler almıştır. Cumhuriyet döneminde zaman zaman öğretmen ihtiyacı hissedilse de 

önemli bir noksanlık söz konusu değildi. Tablo 19’da görüleceği üzere 1945’de neredeyse 

şehirdeki bütün öğretmen sayısı kadar sadece Antalya Lisesi’nde öğretmen vardı.  

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, öğretmen sayılarının, öğrenci sayılarının 

artmasına paralel olarak artmış olmasına karşın, bazı branşlarda öğretmen eksikliği zaman 

zaman hissedilmiştir.  

 

                                                
403 MEB, MEB Ortaokul ve Liselerin Sınıf Geçme ve Olgunluk Đmtihanları Hakkında Yönetmelik, MEB Basımevi, 

Ankara 1946. 
404 Nurettin Adıson, “Talebelik ve Çocukluk Hatıraları”, Yeşil Antalya, No: 83, 10 Aralık 1946 Antalya. 
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Tablo 19: Antalya Lisesi öğretmenleri 1934-46405   

Birinci devre öğretmenleri Đkinci devre 
öğretmenleri 

Kadrolu Vekil/ 
Yardımcı 

Toplam  Kadrolu Toplam 

 
Genel 
toplam 

 
Öğretim 

Yılı 

 
Öğrenci 
mevcudu

E K E K E K T E K E K T E K T 
1923-24 219 - - - - - - 18 - - - - - - - 18 
1932-33406 370  -  - - -  -  -  -  -  -  -  -  - 16 3 19 
1937-38 987 13 2 - - 13 2 15 12 - 12 - 12 25 2 27 
1944-45  14 8 3 - 17 8 25 13 8 13 8 21 30 16 46407 

1949-50 1097 5 11 1 2 6 13 19 17 5 17 5 22 23 18 41408 

Cumhuriyetin onuncu yılında Antalya Lisesinin pedagoji sınıflarının kapatılmasına 

karar verilmiş, böylece okulun, Antalya Muhtelit Ortaokulu olan adı da bu öğretim yılı 

başından itibaren Antalya Lisesi’ne çevrilmiştir. Yukarıdaki tabloda bu yılda (1932-33) 

öğrenci sayıları 370 olarak gösterilmiş olup bu sayıya pedagoji sınıflarının ikinci sınıfları 

da dahildir. Pedagoji sınıfları dışarıda tutulacak olursa bu dönemde okulun öğrenci 

mevcudu 334’e çıkmıştır. Đleriki yıllarda edebiyat ve fen kollarının açılması ve lisenin 

bütün sınıflarının oluşması ile mevcut öğrenci sayısı daha artacaktır. 

Okulda işlenen dersler, sınıf geçme, öğretmen bilgilerinden sonra şimdi öğrencilerin 

başarı durumlarına göz atalım: Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 1932-33 öğretim yılında 

okula devam eden toplam 334 öğrencinin 273’ü erkek, 61’i kızdır. Buna göre, Antalyalı 

kızlar erkeklere kıyasla ilkokuldan sonra çok az bir kısmı ortaokul ve liseye devam 

etmektedir. Okula devamla ilgili bir başka konu ise okuldan ayrılmalar olup 1923-31 yılları 

arasındaki 9 yıllık dönemde 222 öğrenci ya okulu bırakmış, ya da okuldan çıkarılmıştır.409 

                                                
405 BĐGM, Öğretmenler Đstatistiği (1934-1938-1942-1946), Yayın no: 293, Pulhan Matbaası, Đstanbul 1948, s. 

174; TC Maarif Vekaleti, 1339-1340 Ders Senesi Đhsaiyat Mecmuası, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1341, s. 52-
53; DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 
Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö. Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 291; BĐUM, Maarif Đstatistiği 
1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 174 vd; BĐGM, Ortaöğretim Đstatistikleri 1944-
1945, Yayın no: 271, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 170; BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Ortaöğretim 
1949-1950, Yayın no: 335, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik AO, Yeni Matbaa, Ankara 1952, s. 258. 

406 Öğretmen kaynağı ve öğrenim durumu ile ilgili olarak altı çizilmesi gereken bir nokta vardır: Lisede görev 
yapan öğretmenlerden altısı, Avrupa’da yüksek öğrenim görmüştür. (BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, 
Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 174 vd). 

407 Bu öğretmenlerin dışında başka okullardan görevlendirilen 13 erkek 5 kadın öğretmen daha ders vermektedir. Bkz. 
BĐGM, Ortaöğretim Đstatistikleri 1944-1945,  Yayın no: 271, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 170. 

408 Bu öğretmenlere kadrosu başka okulda olan 2 öğretmen de eklendiği zaman okulun öğretmen kadrosu 43 
olmaktadır. Bkz. BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri -Ortaöğretim 1949-1950, Yayın no: 335, Türkiye 
Matbaacılık ve Gazetecilik AO, Yeni Matbaa, Ankara 1952, s. 258. 

409 Antalya Lisesi, Künye Defteri 1 (1332-1340), vd (Antalya Lisesi arşivinde bulunan diğer defterler). 
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Tablo 20: Antalya Lisesi başarı durumu 1932-33410  

Sınav sonuçları 
Sınıf geçenler 

Ders 
kesiminde 

Mevcut 
öğrenci 

Doğrudan 
Geçenler 

Đkmalle 
Geçenler 

Toplam 
 

Kalanlar 
 

 
Terkler 

D
ev

re
 

S
ın

ıf
la

r 
E K T E K E K E K T E K T E K T 

1 84 32 116 34 17 26 7 60 24 84 24 7 31 - 1 1 
2 97 19 116 46 6 24 6 70 12 82 26 7 33 1 - 1 
3 58 8 66 24 3 19 2 43 5 48 15 3 18 - - - 

 
I. 

Devre 
Toplam 239 59 298 104 26 69 15 173 41 214 65 17 82 1 1 2 

1 34 2 36 18 - 6 1 24 1 25 9 - 9 1 1 2 II. 
Devre Toplam 34 2 36 18 - 6 1 24 1 25 9 - 9 1 1 2 
Genel Toplam 273 61 334 122 26 75 16 197 42 239 74 17 91 2 2 4 

Tablodaki verilerin gösterdiği Antalya Lisesi’nde olduğu gibi ülke geneli için de 

geçerli olan ve çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğrencilerin çokluğu, 1933-34 yıllarında 

ülkemize gelerek incelemeler yapan Amerikan heyetinin de dikkatini çekmiştir.411 

Đncelenen dönem olan 1923-1950 yılları arasında orta kısmı da dâhil olmak üzere 

Antalya Lisesi toplam 2.969 mezun vermiştir.412 Bu sayının içinde 1933-1950 yılları 

arasında ortaokulu bitirme sınavına dışarıdan girerek mezun olan 120 öğrenci dâhildir.413 

                                                
410 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no:31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 174 vd. 
411 Amerikan heyeti raporundan: “Gerek ortamekteplerde, gerek liselerde izah edilemeyen yüksek bir devamsızlık 

mevcuttur; 1929’da ortamektebe giren talebenin % 33’ü ve aynı sene zarfında üç senelik lise kısmına giren 
sınıfın da % 50’si mezun olmuştur.” Bkz. MEB, Amerikan Heyeti Raporundan: Maarif Đşleri, MEB 
Yayınları, Ankara 1939, s. 13. 

412 Bütün uğraşlara rağmen 1948-49 öğretim yılı mezuniyet bilgilerine ulaşılamamıştır. Ayrıca, Türk Akdeniz’in 
29 Ekim 1938 tarihli nüshasında 15 yıl içinde Antalya Lisesi’nin ortaokul ve lise bölümünden mezun 
öğrencilerin gösterildiği çizelgedeki veriler de diğer kaynaklarla uyuşmamaktadır. Yalnızca, adı geçen 
dergide yer alan 1936-38 yılları arasındaki veriler ile okul arşivi ve BĐUM verileri tutarlılık arzetmektedir. 
Fakat bir taraftan derginin o yıllarda yayınlanmış olması bu sayıların doğru olabileceğini de akla 
getirmektedir. Bu dergideki çizelgeye göre mezun sayıları şöyledir (E=erkek, K=kız, T=toplam mezun):  
1923-24 E 5, T 5; 1924-25 E 3, T 3; 1925-26 E 10, T 10; 1926-27 E 6, T 6; 1927-28 E 19, K 10, T 29; 1928-
29 E 13, K 2, T 15; 1929-30 E 49, K 2, T 51; 1930-31 E 29, K 4, T 33; 1931-32 E 56, K 5, T 61; 1932-33 E 
61, K 8, T 69; 1933-34 E 57, K 7, T 64; 1934-35 E 100, K 13, T 113; 1935-36 E 104, K 16, T 120; 1936-37 E 
104, K 26, T 130; 1937-38 E 141, K 42, T 183. Bkz. Türk Akdeniz, “Antalya Lisesi”, I, S. 11-12, 29 Đlkteşrin 
1938, Antalya, s. 80-85. Diğer bilgiler için bkz. Antalya Lisesi, Künye Defteri 1 (1332-1340), vd (Antalya 
Lisesi arşivinde bulunan diğer defterler); BĐUM, Maarif Đstatistiği 1937-38, Yayın no: 145, Sühulet 
Basımevi, Đstanbul 1939, s. 200; BĐGM, Ortaöğretim Đstatistikleri 1944-1945, Yayın no: 271, Pulhan 
Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 96; BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Ortaöğretim 1949-1950, Yayın no: 335, 
Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik AO, Yeni Matbaa, Ankara 1952, s. 182, 183. 

413 Okul arşivinde bulunan ve yukarıdaki tabloda verilen ortaokulu bitirme sınavına dışarıdan girenlerin 
gösterildiği defterlerdeki bilgilerle BĐGM verileri örtüşmediğinden Çalışma’da okul arşivindeki bilgiler esas 
alınmıştır. Ancak bir fikir vermesi bakımından BĐGM verilerine de burada yer verilmiştir. BĐGM verilerine 
göre Antalya Lisesi Orta kısmında dışarıdan bitirme sınavı ile diploma alanlar  (1930-1950): 1929-30, 1930-
31, 1931-32, 1934-35, 1939-40, 1940-41, 1944-45 öğretim yıllarında dışarıdan bitirme sınavı ile diploma 
alan öğrenci bulunmamaktadır. 1932-33 öğretim yılında bir erkek, bir kız, iki öğrenci;  1933-34 öğretim 
yılında iki erkek, bir kız, üç öğrenci; 1935-36 öğretim yılında bir erkek, bir kız, iki öğrenci; 1936-37 öğretim 
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Antalya Lisesi’nin ikinci kısmından yani lise bölümünden 1930-1950 yılları arasındaki 20 

yıllık dönemde dışarıdan bitirme sınavına girmek suretiyle toplam 36 öğrenci diploma 

almıştır.414 Ortaokul kısmıyla karşılaştırılınca dışarıdan bitirme sınavlarına lise düzeyinde 

katılımın daha az olduğu görülmektedir. 

Daha önce söylendiği üzere o dönemde liseyi bitirerek lise diplomasını almış olanlar, 

yüksek öğretim kurumlarına girebilmek için ayrıca ‘devlet olgunluk sınavı’na girerek 

‘olgunluk diploması’ almak zorundaydılar.415 1935’ten 1944’e kadar olgunluk sınavlarında 

başarı oranı % 55 olup ne kadarının üniversiteye gittiği bilinmemekle beraber toplam 499 

öğrenci olgunluk diploması almıştır.416 Bu da liseden mezun olan öğrencilerin eğitimlerini 

sürdürmek eğiliminde olduklarını göstermektedir. Đstatistiklere bakıldığında olgunluk 

diploması almak üzere sınava girenlerin sayısının her geçen yıl arttığı görülmektedir. 

Sonuç itibarıyla Antalya Lisesi, incelenen dönem olan 1923-1950 yılları arasında, 

hem şehrin çocuklarının, hem de çevresinde tek ortaöğretim kurumu olması nedeniyle, 

diğer yerlerden gelen öğrencilerin ortaokul ve lise düzeyinde eğitim almalarını sağlamıştır. 

Dahası, yaklaşık 3.000 öğrenci mezun ederek, bu çocuklara, ortaöğretim düzeyinde 

aldıkları ortaokul ve lise diplomalarıyla özel sektör ve devlet memurluğunun kapılarını 

açmasının yanı sıra üniversitede de okuma imkânı sunmuştur. Bundan başka, kısa süreli de 

olsa, bünyesinde açılan ilkokul, ticaret mektebi/sınıfı ve Pedagoji sınıfları ile de şehir 

eğitmine katkı sunmuştur. 

                                                                                                                                              
yılında iki erkek, bir kız, üç öğrenci; 1937-38 öğretim yılında üç erkek, bir kız, dört öğrenci; 1938-39 öğretim 
yılında üç erkek, iki kız, beş öğrenci; 1941-42 öğretim yılında hepsi de erkek beş öğrenci; 1942-43 öğretim 
yılında hepsi de erkek altı öğrenci ve 1943-44 öğretim yılında hepsi erkek olmak üzere iki öğrenci dışardan 
bitirme sınavlarına girerek Antalya Lisesi Orta kısmı diplomalarını almışlardır. Antalya Lisesi Ortaokul 
Bölümünü dışarıdan bitirme sınavına girerek 1945-1950 arasında diploma alanların sayıları şöyledir: Hepsi 
erkek olmak üzere toplam 4 kişidir. Bkz. Antalya Lisesi, Künye Defteri 1 (1332-1340), vd (Antalya Lisesi 
arşivinde bulunan diğer defterler); BĐUM, Maarif Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve 
Ciltevi, Ankara 1943, s. 542-543; BĐUM, Maarif Đstatistiği 1937-1938, Yayın no: 145, Sühulet Basımevi, 
Đstanbul 1939, s. 324-325; BĐGM, Ortaöğretim Đstatistikleri 1944-1945, Yayın no: 271, Pulhan Matbaası, 
1947, s. 191; BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Ortaöğretim 1949-1950, Yayın no: 335, Türkiye Matbaacılık 
ve Gazetecilik AO, Yeni Matbaa, Ankara 1952, s. 302 vd.) 

414 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Ortaöğretim 1949-1950, Yayın no: 335, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik 
AO, Yeni Matbaa, Ankara 1952, s. 302 vd; BĐUM, Maarif Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım 
ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 542-543; BĐUM, Maarif Đstatistiği 1937-1938, Yayın no: 145, Sühulet Basımevi, 
Đstanbul 1939, s. 324-325. 

415 Ergin, age, s. 2066. 
416 Antalya Lisesi, Künye Defteri 1 (1332-1340), vd (Antalya Lisesi arşivinde bulunan diğer defterler). 
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4-) Meslekî Öğretim 

Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında meslekî ve teknik okullar il özel 

idareleri ve belediyeler tarafından açılmakta ve idare edilmekteydi. 1927’de çıkarılan bir 

kanunla giderleri yine bu idarelerce karşılanmak üzere, bu okullar Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlandı. 1935’e gelindiğinde ise masrafları da bakanlık bütçesine alındı.417 

Bu gelişmelerle birlikte -özellikle meslekî okulların bakanlık bütçesine alınmasından 

sonra- ülke genelinde meslekî eğitim alanında hızlı bir gelişme dönemine girilmiştir. Bu 

konudaki en büyük gelişme ise; meslekî eğitimin yaygınlaşmasının ve yeni okulların 

açılmasının yasal zeminini oluşturan 14 Ağustos 1942 tarihli 4304 sayılı ‘Meslekî ve 

Teknik Okullar Açılması ve Mevcutların Büyütülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe 

girmesidir. 418 Çünkü yasa ile yalnızca meslekî teknik eğitimde kullanılmak üzere, 1942-51 

yılları arasında bakanlık bütçesinin dışında 81 milyon lira tahsis edilmiştir. Yasanın çıktığı 

1942’de devlet bütçesinin büyüklüğü 384.035.101 liradır. Bakanlığa bütçeden düşen pay 

ise genel bütçenin % 7’si olan 27.653.734 liradır.419 Bakanlık bütçesinin ne kadarının 

meslekî eğitime harcanacağı da belli değildir. Bunun dışında, 9 yıllık dönemde meslekî 

eğitime harcanmak üzere tahsis edilmiş meblağ olan 81 milyon lira, bakanlığın 1942 yılı 

toplam bütçesinin yaklaşık 3 katına tekabül etmektedir. Bu da söz konusu dönemde 

meslekî eğitime ne kadar önem verildiğine dair somut bir gösterge olmalıdır. 

Bu proje, malî boyutu yanında psikolojik ve sosyal boyutuyla da dikkat çekmektedir. 

Yasanın Meclis’te görüşmelerine bakıldığında ortaya konulan hedefler, henüz günümüz 

Türkiye’sinde de ulaşılamayan -uçak motorlarını memlekette yapabilecek ustaları 

yetiştirmek gibi- büyük, ama gerçekleşebilir hedeflerdir.420 Yasa teklifinde, Antalya’da 

açılması düşünülen meslekî ve teknik okullar olarak; Antalya Kız Enstitüsü, Antalya 

Akşam Erkek Sanat Okulu, Antalya Akşam Kız Sanat Okulu yer almaktadır.421 

Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki kanun 

                                                
417 Akyüz, Türk, s. 411. 
418 Maarif Vekâleti, Maarif Đşleriyle Đlgili Kanunlar, S. 6, (Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve Mevcutların 

Büyütülmesi Hakkinda Kanun ve Müzakereleri), Maarif Vekâleti, Ankara 1942. 
419 Maarif Vekilliği 1942 Mali Yılı Bütçesi ve Müzakere zabıtları,  Maarif Matbaası, Ankara 1942, s. 94. 
420 Bkz. EK: 12. Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve Mevcutlarının 

Büyütülmesi Hakkında Kanun Layihası ve Maarif, Nafıa ve Bütçe Encümenleri Mazbataları, Başvekâlet 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü, Sayı: 6/1942. 

421 gös. yer. 
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tasarısının TBMM’nde görüşülmesinde Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in şu sözleri, 

II. Dünya Savaşı’nın Trakya’da Türkiye sınırlarına kadar dayandığı bir dönemdeki eğitime 

bakışı anlamak için dikkat çekicidir: “Sözlerimi kesmeden önce, portresi 81 milyon liralık 

bir kanunu kabul suretiyle, memleketin kendisini müdafaa için hayatî meselelerine para 

ayırdığı bir sırada, bu davayı da memleket müdafaasının bir cüz’ü olarak telâkki etmiş olan 

Yüksek Meclise teşekkür etmeyi bir vazife bilirim.”422 

Böylece meslekî okulların gelişmelerinin önünde en önemli engel olan parasal 

problemlerin çözümünde önemli bir adım atılmış ve gerçekten de yasanın çıkmasının 

hemen akabinde, meslekî teknik eğitimde büyük bir sıçrama olmuştur. Birçok merkezde o 

zamanki adlarıyla Sanat Enstitüleri olan meslekî teknik okullar açılmıştır. Yasanın getirdiği 

imkânlardan en çok yararlanan yerlerden biri de Antalya olmuştur. Şehirde aynı yıllarda bir 

Kız bir de Erkek Sanat Enstitüsü açılmıştır. Böylece şehirde hem kızlara, hem de erkeklere 

bir meslek öğrenmenin yanı sıra geniş bir istihdam alanı da açılmıştır. 

1923-50 döneminde Antalya’da açılmış bulunan bütün meslekî teknik okullar ise 

şunlardır: Mıntıka Sanatlar Mektebi, Amelî Ticaret Mektebi, Đmam Hatip Mektebi, Akşam 

Kız Sanat Okulu ve Kız Sanat Enstitüsü, Aksu Köy Enstitüsü, Erkek Sanat Enstitüsü, Köy 

Ebe Okulu, Orta Ticaret Okulu. 

Açılış sırasına göre şehirdeki meslekî okullar hakkında şu bilgilere ulaşılmıştır: 

Mıntıka Sanatlar Mektebi 

Şehirde, 1923 baharında, Özel Đdare tarafından bir demirhâne kurulmuştur. Sanatlar 

Mektebi ve Sanatevi olarak da adlandırılan bu kurumda; dökmecilik, tesviyecilik, tornacılık, 

demircilik sınıfları açılması ve öğrencilerin barınma ve beslenmesinin de Özel Đdare 

tarafından karşılanması öngörülmüştür.  

Açılmasına 1923’te karar verilen Mıntıka Sanatlar Mektebi’nin, 1924’te Vilâyet 

Encümeninin insiyatifi ile Yenikapı’da Mıntıka Müdüriyeti’nin boşalttığı binada açılması 

kararı alındı.423 Encümen kararında, yine, önceliğin şehit çocuklarına ve yetimlere 

verileceği belirtilmekteydi.424 Bu bilgilerin dışında, açılıp açılmadığı, nasıl bir görev 

üstlendiği, Antalya’nın eğitim etkinliklerine ne ölçüde bir katkı sunduğu hakkında bilgi 

                                                
422 TBMM 4. Devre, 3. Đçtima, 81. Đntikat, (14.8.1942). 
423 Antalya, “Mıntıka Sanatlar Mektebi”, 19 Teşrinisani 340 Antalya. 
424 Antalya, “Mıntıka Sanatlar Mektebi”, 21 Teşrinisani 340 Antalya. 
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bulunamayan Mıntıka Sanatlar Mektebi’nin varlığı, valilikten başbakanlığa yazılan 

3.1.1934 tarihli telgrafla teyit edilmekteydi. Telgrafta; Mıntıka Sanatlar Mektebi 

hissesinden geçmiş yıllara ait ödenmemiş borcumuz yoktur, denilmekteydi.425 

 

Amelî Ticaret Mektebi 

Antalya’da kısa ömürlü bir meslek okulu olarak 1923-24 öğretim yılında 

(muhtemelen Antalya Lisesi bünyesinde ya da binalarını kullanma suretiyle) Amelî Ticaret 

Mektebi açılmıştır. Okulda, temel ticaret bilgilerinin verileceği başta muhasebe olmak 

üzere bankacılık ve ticarî işlemler gibi konularda gençleri yetiştirerek şehrin ticarî hayatına 

nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanmıştır. Okulda ayrıca şimdilik yabancı dil ve ticaret 

dersleri olmak üzere gece dersleri de verilecekti.426  

Okul açılmıştı, ancak okulun eğitim vereceği bina problemi uzun süre çözülememişti. 

Yenikapı’daki Dayıoğlu Hacı Đlyas’a ait bir binanın tahsisi için önce Bakanlar Kurulu 

kararı verilmiş, sonra kanun çıkarılmış, daha sonra Gazi Mustafa Kemal imzalı yazı 

yazdırılmış, en sonunda 2.400 lira bedelle satın alınmış, ama bu sefer de belediye 

müdahele ederek burayı satın almış, böylece problem çözülememiştir. Bunun üzerine okul, 

daha önce Rum Mektebi olarak kullanılan ve 1924’ten sonra Đmam Hatip Mektebinin 

kullanımına verilen binaya taşınmıştır. Eski Rum Mektebi olan bu bina, Maliye 

Vekâleti’nin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nun 23 Ocak 1927 tarih ve 4648 sayılı 

Kararnamesi ile Ticaret Mektebine tahsis edilmiştir.427 Ancak okul 1927-28 öğretim 

yılında Dumlupınar (Maderi Vatan)  Đlkokulu binasında hizmet vermiştir.428 Kısacası bina 

probleminin halledilmesi için başbakanlık, maliye ve ticaret bakanlığı ile bir sürü 

yazışmalar yapılmış, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal imzalı birçok kararname 

çıkarılmak zorunda kalınmıştır.429 

1927-28 öğretim yılından sonraki yeri hakkında bir kayda sahip olmadığımız okulun 

öğrenci sayıları ile igili yalnızca bir kaynakta bilgiye rastlanmış, bunun hangi öğretim 

                                                
425 BCA, Fon kodu: 30.10.0.0, Yer No: 173.194.4, Dosya no: 1874, Tarih: 3.1.1934. 
426 Antalya, “Amelî Ticaret Mektebi”, 1 Kânunuevvel 340 Antalya. 
427 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 22.85.10, Sayı: 4648, Dosya: 187-10, Tarih: 23.1.1927. 
428 Dumlupınar Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası (2006); Güçlü, Burhanettin, s. 30, 41; Çimrin, Antalya, s. 87 

vd. 
429 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 13.30.7, Sayı: 1934, Tarih: 10.5.1925; BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 

16.72.11, Sayı: 2776, Tarih: 11.11.1925. 



 

 

 

86 

yılına ait olduğu verilmemiş olup 1925-27 yılları arasında olduğu sanılmaktadır. Buna 

göre; mevcut Ticaret Okulu’nda 6’sı kız, 30’u erkek toplam 36 öğrenci devam 

etmektedir.430 Bu biginin dışında okulun eğitim öğretim faaliyetleri ve ne kadar öğrenci 

mezun ettiği hakkında herhangi bir belge bulunamamıştır. Muhtemelen şehirdeki ticarî 

hayatın zayıflğı ve buna bağlı olarak ilgi azlığı nedeniyle uzun ömürlü olmayan okulun, ne 

zaman kapandığı hakkında da bir bilgiye ne yazık ki ulaşılamamıştır. 

 

Antalya Đmam Hatip Mektebi 1923-1926 

3 Kasım 1924’te çıkarılan Tevhîd-i Tedrisat Kanunu’nun 4. maddesinde; Millî 

Eğitim Bakanlığı, Darülfünun’da/üniversitede Đlahiyat Fakültesi ile imam ve hatip gibi dinî 

görevlilerin yetişmesi için ayrı okul kurar, denilmektedir. Kanunun bu maddesi hükmünce 

mevcut 29 Darülhilafe medresesi kapatılarak yerlerine din eğitimi vermek üzere aralarında 

Antalya’nın da bulunduğu 29 yerde Đmam Hatip Mektebi açılmıştı.  

Kanunda medreseleri kapatan açık bir hüküm bulunmamasına karşın, 11 Mart 

1924’te Maarif Vekili Vasıf Bey tarafından bir genelge ile kapatılması, mecliste Antalya 

Mebusu Rasih Efendi’nin de içinde bulunduğu bazı mebuslar ve basın tarafından sert bir 

şekilde eleştirilmişti.431 Vasıf Bey’in, yerlerine Đmam Hatip mekteplerinin açılacağının 

bildirmesinin ardından,432 Antalya’da daha önce Rum Mektebi olarak kullanılan bir 

binanın yeni açılacak olan okulun kullanımına tahsis edilmesiyle, Antalya Đmam Hatip 

Mektebi 1924’te açılmıştır.433 Öğrenim süresi dört yıl olan okulun öğrencilerini de medrese 

öğrencileri oluşturmuştur.434 

Kanunun çıkarılmasının hemen akabinde açılan Đmam Hatip Mektebi’nde 66 öğrenci 

okumaktaydı.435 1925-26 öğretim yılında Đmam Hatip Mektebi’nde hepsi de ücretsiz olmak 

üzere 48 erkek öğrenci okumaktadır. Okulun 11’i kadrolu biri vekil 12 öğretmeni ve 2 

                                                
430 Yurt Ansiklopedisi, II, Koordinatör: Yücel Yaman, Anadolu Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1982, s. 787. 
431 Caner Arabacı, Son Dönem Konya Medreseleri, Konya Ticaret Odası Yayınları, Konya 1997, s. 611. 
432 Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, 

Modernleşme ve Batıcılık, c. III, Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002, s. 352 vd. 
433 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 22.85.10, Sayı: 4648, Dosya: 187-10, Tarih: 23.1.1927. 
434 Kafadar, age, s. 352 vd. 
435 DĐE, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim Đstatistikleri 1839-1924, DĐE Tarihi 

Đstatistikler Dizisi, VI, Haz. Mehmet Ö Alkan, DĐE Matbaası, Ankara 2000, s. 296. 
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memuru bulunmaktadır.436 1926-27 öğretim yılına gelindiğinde okulun öğrenci mevcudu 

37’ye düşmüştür. Bu öğretim yılı sonuna gelindiğinde ise okul, öğrenci yokluğu nedeniyle 

kapanmıştır. 437  

Đmam Hatip okullarının kapanmalarının tek gerekçesi; öğrenci yokluğu, öğrenci 

ilgisinin azalması gösterilse de bu pek mantıklı görünmemektedir. Bu konu, belki 

derinlenmesine irdelenmesi gereken bir sorun olup daha ziyade gerekçeyi dönemin sosyo 

politik ortamında aramak gerekir.  

 

Antalya Ortamektebi’ne Mülhak Pedagoji Sınıfları 

Antalya’da Osmanlı döneminde açılıp 1923’te kapatılan Darülmuallimin’den sonra 

açılan ikinci öğretmen okulu ‘Antalya Orta Mektebi’ne Mülhak Pedagoji Sınıfları’dır. Bu, 

o dönemde ülkenin öğretmen ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ve Antalya ile birlikte 

üç yerde438 daha uygulanan bir sistemdi. Orta Mekteplere Mülhak Pedagoji Sınıfları 

sistemini benimseyen bakanlık, çok büyük boyutlarda olan ilkokul öğretmeni açığını 

gidermek üzere, ülke genelinde bazı ortaokullara iki yıllık pedagoji sınıfları eklenmesi 

kararı aldı. Antalya Lisesi’nde 1926-27 öğretim yılı başında okula iki sınıflı bir pedagoji 

şubesi eklenerek okul, aynı zamanda bir tür öğretmen okulu görevi üstlendi. Böylece okul, 

‘pedagoji sınıflarına havi muhtelit ortamektep’ unvanını aldı. 

Aşağıdaki tabloda görüleceği gibi okulun pedagoji sınıfları hizmet verdiği bu kısa 

dönemde 102 öğretmen adayı mezun ederek Antalya’nın ve çevrenin öğretmen ihtiyacını 

bir nebze de olsa karşılamıştır.439 Ayrıca öğretmen olmak isteyen ve başka şehirlerdeki 

öğretmen okullarına gidemeyecek durumda olanlar için de bir fırsat kapısı olmuştur. 

Tabloda dikkat çeken bir husus da Antalya’da ailelerin kızlarını bu okula gönderme 

konusunda pek hevesli olmadıklarıdır. Bunda, o dönemdeki toplumsal normların etkisi 

olduğu ve toplumsal değişimin bir anda gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı hususu 

göz ardı edilmemelidir.  

 

                                                
436 1925-1926 TC Devlet Salnâmesi, Matbaai Amire, Đstanbul 1926, (Maarif Vekaleti: s. 160-175, Antalya 

Vilâyeti: s. 354-360).  
437 TC Devlet Salnâmesi 1926-1927, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457.  
438 Bunlar; Niğde, Antep ve Afyon Ortamektepleri’dir. 
439 Bkz. (Antalya Ortamektebi) (Pedagoji) Şehadetname Defteri (1927/28-1932/33). 
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Tablo 21: Antalya Ortamektebi bünyesindeki pedagoji sınıfları 1927/28-1931/32440  

4. SINIF 5. SINIF TOPLAM MEZUN OLANLAR ÖĞRETĐM 
YILI E K E K E K T E K T 

1927-28 6 - 17 - 23 - 23 17 - 17 
1928-29 17 - 6 - 23 - 23 6 - 6 
1929-30 15 1 17 - 32 1 33 16 - 16 
1930-31 36 3 12 1 48 4 52 12 1 13 
1931-32 20 3 26 2 46 5 51 26 2 28 
1932-33441 - - - - - - - 19 3 22 
Toplam 94 7 78 3 172 10 182 96 6 102 

Okul, ilk mezunlarını vermiş olsa da bu uygulamadan beklenilen amacın 

gerçekleşmediği kanaatine442 varan bakanlık, 1932 ve 1933 yıllarında bu okulları 

kapatma kararı almıştır.443 Bakanlığın bu kararıyla, Antalya Ortaokulu bünyesindeki 

pedagoji sınıfları da 1 Ocak 1933’te kapatılmıştı. Bunun akabinde, Ocak 1933’ten sonra 

pedagoji sınıflarından yalnızca ikinci sınıfı muhafaza edilen okul, lise unvanını almış ve 

lisenin ilk sınıfı açılmıştır. 1933-34 öğretim yılı başında pedagojinin ikinci sınıfı da 

lağvedilmiş ve lisenin ikinci sınıfı açılmıştır. Böylece, Antalya’nın bu ikinci öğretmen 

okulu da uzun ömürlü olmamış ve ancak 5 yıl eğitim verebilmiştir. 

 

Đsmet Đnönü Kız Sanat Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Okulu 

‘Kız Sanat Enstitüsü’ ve ‘Akşam Kız Sanat Okulu’nun temelleri yine Osmanlı 

döneminde atılmıştır. Osmanlı döneminde kimsesiz, yetim çocukları hem barındırmak hem 

                                                
440 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1923-32, Yayın no: 26,  Devlet Matbaası, Đstanbul 1933. s. 49. Ayrıca bkz. 1) 

(Antalya Ortamektebi) Dışarıdan Ortaokul Bitirme Sınavına Girenlere Mahsus Defter/ Şehadetname Defteri 
(1928-29); 2) (Antalya Ortamektebi) Dışarıdan Ortaokul Bitirme Sınavına Girenlere Mahsus Defter/ 
Şehadetname Defteri (1926-27); 3) (Antalya Ortamektebi Pedagoji) Mezuniyet Defteri (1928/29-1937/38) ve 
4) (Antalya Ortamektebi Pedagoji) Şehadetname Defteri (1927/28-1932/33). Okul arşivinde yer alan bilgilere 
göre mezun sayıları söyledir: 1927-28: 9; 1928-29: 9; 1929-30: 36; 1930-31: 20; 1931-32: 28 ve 1932-33: 23.  
Çizelgenin hazırlanmasında okul arşivinde bulunan yukarıda verilen defterlerin de incelenmesine karşın en 
sağlıklı bilginin BĐUM istatistiklerindeki mevcut veriler olduğu kanaatine varılmıştır.  

441 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no:31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 220. 
442 Bu durumun neden uzun sürmediği ya da sürekli olamadığı sorusunun cevaplarını o dönemde yayınlanmış olan 

bakanlığın yayın organı olan Maarif Vekâleti Mecmuası’nda ortaya konmaktadır: Kapanmalarının gerekçesi 
bakanlığın yayın organında belirtildiğine göre; “pedagoji sınıflarını ihtiva eden orta mektepler henüz şayanı 
kayıt bir hizmet ifa edememişlerdir. Bunun sebebi bu mekteplerin leyli muallim mekteplerine nazaran daha 
az itinaya mazhar olmaları, anasırı talimiye itibari ile daha zayıf bırakılmalarıdır. Bu tecrübenin de şimdilik 
teşmilinden (yaymak) sarfı nazar edilmek lazımdır,” biçiminde belirtilmektedir. (Maarif Vekâleti, “Muallim 
Mektepleri”, Maarif Vekâleti Mecmuası, S. 19, Devlet Matbaası, (Đstanbul) 1930, s. 13, 15.) 

443 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 
Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz). 
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bir meslek öğretmek üzere ve 1860’da kurulan erkek ıslahhânelerinden sonra, yine 

‘ıslahhâne’ adıyla ilk defa kızlara yönelik olarak 1864’te Rusçuk’ta kurulmuştu. Hem 

kızlar için hem de erkekler için açılan ve sanat enstitülerinin ilk örnekleri olarak ortaya 

çıkan bu ıslahhaneler 1860’larda Tuna Vilâyetinde vali olan Mithat Paşa tarafından 

kurulmuştur.444 O dönemde kurulan kız ıslahhâneleri ile daha sonra kurulan kız enstitüleri 

arasında büyük farklar varsa da okulların ilk ortaya çıkış noktası bu ıslahhâneler olmuştur.  

Tarihî geçmişi yukarıda anlatılan kız enstitüleri iki bölümden oluşmakta idi. Bunlar, 

ilkokul mezunlarının alındığı beş yıllık bölüm ile ortaokul mezunlarının alındığı iki yıllık 

özel bölümdü. Enstitüye girebilmek için, yukarıda da söylendiği üzere, en az ilkokul 

mezunu olmak şarttır. Ancak, ortaokula devam edenlerin her zaman ve her sınıftan 

nakledilebilmeleri de mümkündür. Örneğin; ortaokul ikinci sınıfa devam eden bir öğrenci, 

enstitünün ikinci sınıfına girebilir. Bu suretle enstitüye giren ilkokul mezunu ya da nakil 

yoluyla gelen bir öğrenci, beş sene sonra ortaokul mezunu bir sanatkâr olabilirdi.445  

Beş yıllık enstitü bölümünde genel ortaokullarda uygulanan müfredat programlarında 

işlenen dersler ile meslekî dersler birlikte görülüyordu. Meslekî dersler bölümünde, hem 

kadın sanatlarının birinde hayatını kazanmağa yönelik dersler, hem de bir ev kadınına 

gereken bilgiler gösteriliyordu. Đlk iki sınıfta, daha çok ortak dersler görülürken 3. sınıfta, 

biçki-dikiş veya moda-sanat şubelerine ayrılıyordu.446 Eğer bir ortaokul mezunu enstitüye 

girmek isterse, doğrudan 4. sınıfına girer ve ikinci senenin sonunda enstitü mezunu olurdu. 

Ortaokul mezunlarının alındığı 4. ve 5. sınıflara ‘özel sınıflar’ denilirdi. Çünkü onlar, 

ortaokul derslerini okumuş olduklarından yalnızca meslek dersleri görürlerdi.447 

Akşam kız sanat okulları bazı yerlerde bağımsız okullar halinde iken, Antalya’da Kız 

Sanat Enstitü’sünden önce açılmış, enstitü açıldıktan sonra onun bünyesi içinde faaliyetine 

devam etmiştir. Bu okulların amacı; meslekî bir öğrenimden geçmemiş kadın ve genç 

kızlara uygulamalı olarak ev ve kadın bilgileri vermekle beraber, bunlara, kadın 

sanatlarından birini öğreterek geçimlerini sağlayacak bir iş bulmaları ya da kendilerine bir 

iş kurmalarını sağlamak ve böylece kısa bir zaman diliminde onları hayata hazırlamaktı. 

                                                
444 Ergin, age, I, s. 696. 
445 Antalya, “Kız enstitüsü”, No: 1893, 9 Birinci Teşrin 1943 Antalya; Şelale, “Antalya Kız Enstitüsü II”, 30 Ocak 

1948 Antalya. 
446 Ergin, age, III-IV, s. 2106.  
447 Antalya, “Kız enstitüsü”, No: 1893, 9 Birinci Teşrin 1943 Antalya. 



 

 

 

90 

Akşam kız sanat okulları, kursiyerlerin ihtiyaçları ve buraya ayıracakları zamanları 

dikkate alınarak A-B-C şubesi olarak 3 şubeye ayrılmıştır. “A” şubesine ilkokul mezunları 

alınırdı ve buraya devam edenler haftada 27 saat derse girmek zorunda idiler. “B” şubesine 

zaman olarak “A” şubesine gidecek kadar vakit ayıramayan kadınlar alınırdı ve bunlar 

haftada 19 saat ders görürlerdi. “C” şubesi ise; “A” ve “B” şubelerinde gösterilen bütün 

derslere ihtiyacı olmayan, yalnızca istedikleri dersleri görmek isteyen ev kadınları ile bir 

işte çalıştıklarından dolayı fazla zamanı bulunmayanların katılmalarına olanak sağlanan bir 

kurstu. Bu şubedeki her ders, haftada en çok 6 saat olmak üzere ayrı birer kurs idi.448 

Aşağıdaki tablolarda da görüleceği üzere Kız sanat enstitüleri ders programında ilk 

dikkati çeken husus; ortaokul mezunlarının alındığı bölüm olan özel sınıfların, yalnızca 

meslekî dersleri aldıklarıdır. Bu sınıflarda okuyan öğrenciler, enstitü esas sınıflarında 

okuyan 4. ve 5. sınıflarındaki öğrencilerle aynı programı izlememekte, esas sınıf 

öğrencilerinden farklı olarak yoğunlaştırılmış meslek dersleri görmektedirler. Örneğin; 

esas 4. sınıf öğrencileri haftada 32 saat meslek dersi görürken, özel 4. sınıf öğrencileri 

haftada 44 saat meslekî ders görmekteydiler.   

Tablo 22: Kız Sanat Enstitüsü haftalık ders dağıtım çizelgesi I  1942-47449 

ESAS SINIFLAR DERSLER 
1. 2. 3. 4. 5. Topl 

G   e   n   e   l             D   e   r   s   l   e   r 
Türkçe 5 3 2 2 2 14 
Tarih 2 2 1 - - 5 
Coğrafya 2 2 1 1 - 6 
Yurt Bilgisi - - - 1 1 2 
Fizik - 2 1 1 1 5 
Kimya - - 1 1 - 2 
Tabiat Bilgisi 2 2 2 - - 6 
Matematik 5 3 2 1 1 12 
Defter Tutma Usulü - - - - 1 1 
Yabancı Dil (Fransızca) 4 2 2 2 2 12 
Jimnastik 1 1 1 1 1 5 
Müzik 1 1 1 1 1 5 
El Yazısı 2 - - - - 2 
Askerlik - - - 1 1 2 
TOPLAM 24 18 14 12 11 79 

 

                                                
448 Ergin, age, III-IV, s. 2112-2113. 
449 Antalya Đsmet Đnönü Kız Sanat Enstitüsü, Sınıf Geçme Defteri (1943/44-1949/50); MEB, Ortaöğretim 

Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, (Tablo F 4) s. 164.  
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Tablo 23: Kız Sanat Enstitüsü haftalık ders dağıtım çizelgesi II  1942-47450 

M   e   s   l   e   k        v  e        A  t   ö   l   y   e        D   e   r   s   l   e   r  i 
ESAS SINIFLAR ÖZEL SINIFLAR DERSLER 

1. 2. 3. 4. 5.  Özel 4 Özel 5 Topl 
Biçki-Dikiş Başlangıcı 7 - - - - 7 - - - 
Biçki-Dikiş - 6 10 12 17 45 16 17 33 
Moda - 2 5 7 7 21 5 6 11 
Çiçek - 2 5 7 7 21 4 4 8 
Nakış 2 2 2 2 2 10 4 4 8 
Çamaşır 2 2 2 2 2 10 4 4 8 
Resim ve Tezyini Resim 4 3 1 1 1 10 - - - 
Meslekî Resim ve Kıyafet Tarihi - - 2 2 1 5 4 3 7 
Ev Đdaresi - 3 3 2 1 9 3 3 6 
Yemek Pişirme - 3 3 2 1 9 3 3 6 
Çocuk Bakımı - - - 1 1 2 - - - 
Hijyen ve Ev Đdaresine Tatbiki - - 1 1 - 2 - - - 
Teknoloji - - 1 - - 1 1 - 1 
TOPLAM 15 21 30 32 33 131 - - - 
Genel ve meslek dersleri toplamı  39 39 44 44 44 210 44 44 88 

Kız sanat enstitülerinde haftalık ders saatleri ağırlıkları 1929, 1933, 1942 ve 1947 

Programlarında değişiklikler olmuş, fakat tablolarda da görüleceği üzere bu programların 

hepsinde meslek derslerine genel bilgi derslerine göre daha fazla yer verilmiştir.451 

Ders programlarında dikkat çeken diğer bir husus ise; beş yıl süreli esas sınıflarında 

kültür dersleri-meslekî dersler dağılımının beş yıl boyunca dengeli bir seyir izlemediğidir. 

Birinci sınıfta kültür derslerinin ağırlığı fazla iken, ikinci sınıftan itibaren meslekî derslerin 

ağırlığı her üst sınıfta artarak devam etmektedir. Şöyle ki; birinci sınıfta haftada 24 saat 

olan kültür dersleri beşinci sınıfa gelindiğinde 11 saate inmektedir. Buna karşılık birinci 

sınıfta 15 saat olan meslekî dersler, beşinci sınıfa gelindiğinde 33 saate çıkmaktadır. 

Buradan anlaşılan, enstitüde sınıflar yükseldikçe öğrencilerin sanat yeteneklerini ve 

meslekî bilgilerinin artırılması, yani aşamalı olarak ustalaşmaları amaçlanıyordu.   

 

Akşam Kız Sanat Okulu 

‘Biçki-dikiş yurtları/kursları’, akşam kız sanat okullarının öncülleri olarak şehirdeki 

kadın ve genç kızlara yönelik eğitim vermiştir. Akşam kız sanat okulları açılmadan önce 

                                                
450 Antalya Đsmet Đnönü Kız Sanat Enstitüsü, Sınıf Geçme Defteri (1943/44-1949/50); MEB, Ortaöğretim 

Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, (Tablo F 4) s. 164.  
451 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, (Tablo 

2.38). 
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onların işlevini Antalya’da, devlet ve özel girişim tarafından açılan bu kurslar üstlenmiştir. 

Akşam kız sanat okulu açıldıktan sonra biçki-dikiş kurslarının açılmadığı görülmüştür.  

Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü yaptığı bir duyuru ile Akşam Kız Sanat Okulu’na 

11 Eylül 1939 tarihinden itibaren öğrenci kayıt işlemlerine başlanacağını ve 12 yaşından 

45 yaşına kadar olan kız ve kadınların kaydedileceğini ilân etmiştir. Bununla; genç kız ve 

kadınların ev hayatının biçki, dikiş, nakış, şapka ve çiçek gibi bütün hususlarının burada 

parasız olarak öğretileceği bildirilmiştir.452 Okulun ödeneği 2.888 lira olup 1.798 lirası 

ücretlere, 1090 lirası donatım, atölye ve ders araç-gereçlerine ayrılmıştır.453 

14 Eylül 1939’da bir müdür ve öğretmen atanarak öğrenci kayıtlarına başlanan okul, 

1 Ekim 1939’da eğitim öğretime açılmıştır.454 1939-40 öğretim yılında açıldığından henüz 

2. sınıfları oluşmamıştır. Bu öğretim yılında okulda, Biçki-Dikiş, Çiçek ve Moda bölümleri 

açılmıştır. Bu bölümlere olan öğrenci ilgisi, sırasıyla Biçki-Dikiş 153, Çiçek 102 ve Moda 

82 kişiye ulaşmıştır. Akşam Sanat Okulu öğrencilerinin yaşlarına gelince, bu öğretim 

yılında okula devam eden öğrenciler yaşları itibarıyla; 12-16 yaşındaki öğrenci sayısı 58, 

17-25 yaşlarında olan öğrenci sayısı 90, 26-35 yaşlarında bulunan öğrenci sayısı 17 ve son 

yaş grubu olarak da 36-45 yaşları arasında bulunan öğrenci sayısı 4 idi. Okula devam eden 

öğrencilerin öğrenim durumları ise şöyledir: Millet Mektebi mezunu 15, Đlkokul mezunu 

136, Ortaokul/Lise mezunu 18 kişidir. 

Aşağıda 1944-45 öğretim yılı bilglerinin verildiği tabloda görüleceği üzere, Akşam 

Sanat Okulu’nda Biçki-dikiş, Çamaşır, Çiçek, Ev idaresi, Moda, Nakış, Pasta ve Yemek 

olmak üzere toplam 8 dalda kurs açılmıştır. Bazı öğrencilerin birden fazla kursa katılmış 

olduğu da gözden kaçmamaktadır. Çünkü toplam öğrenci sayısı 186 iken, her kursun 

öğrencisi ayrı ayrı toplandığında 292 kursiyer sayısına ulaşılmaktadır. Buna göre 106 kez 

birden fazla kursa katılma söz konusudur. Bu kurslardan Antalyalı genç kız ve hanımların 

en çok ilgi gösterdikleri kursun Biçki-Dikiş kursu olduğu dikkat çekmektedir. En az ilgi 

gösterilen kurs ise Çiçekçiliktir. Bu bilgilere göre kursiyerlerin % 40’ı Biçki-Dikiş kursunu 

tercih etmiştir. Çiçekçilik ise kursiyerlerin yalnızca % 3’ü tarafından seçilmiştir 

                                                
452 Antalya, “Maarif Müdürlüğü’nden”, No: 1505-13, 14 Eylül 1939 Antalya; Çimrin, Kronolojisi, s. 144. 
453 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1939-40, Yayın no: 187, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 348-349. 
454 Antalya, “Şehir Haberleri”, No: 1503-11, 11 Eylül 1939 Antalya; Çimrin, Kronolojisi, s. 144. 
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Tablo 24: Akşam Kız Sanat Okulu 1944-1945 öğretim yılı bilgileri455  

Alanlar/Bölümler Yaş grupları Öğrenim durumları 
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1 84 12 7 11 11 34 22 17 130 
2 33 10 3 12 13 11 - 12 56 

Toplam 117 22 10 23 24 45 22 29 186 
Mezunlar 22 5 3 5 8 11 22 6 39 
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186 

 
 

64 

 
 

104 

 
 

18 

 
 

- 

 
 

186 

Açılan kurslara hemen her yaş grubundan kadın ve kızların katılmış oldukları 

görülmektedir. Kurslara en çok ilgi gösteren yaş grubu 17-25 yaşları arasında olanlardır. 

Kursa katılanların eğitim düzeylerine bakıldığında en kalabalık grubun ilkokul mezunları 

olduğu, onun arkasından da Millet Mektebi mezunlarının geldiği görülmektedir. 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde 1949-50 öğretim yılında da kadınların en çok ve en 

az ilgi gösterdikleri alanların değişmediği görülecektir. Yine en çok tercih edilen kurs 

Biçki-Dikiş, en az tercih edilen Çiçekçilik kursudur. Aynı öğretim yılında da bazı 

öğrencilerin birden fazla kursa katıldıkları görülmektedir. Kursa ilgi gösteren yaş 

gruplarına bakıldığında, en çok katılım 17-25 yaş grubu arasında olan kadın ve kızların 

olduğu görülmektedir. Kursiyerlerin eğitim düzeylerine bakıldığında yine ilkokul 

mezunları çoğunluğu oluştururken bu sefer ikinci sırada ortaokul mezunları yer almaktadır.   

Aşağıdaki tabloda görülen husus, incelenen dönemin sonu olan 1949-50 öğretim 

yılında kursiyer sayısının azalmasıdır. Bunda, 1943-44 öğretim yılında kurulmuş olan Kız 

Enstitüsünün 1948-49 öğretim yılında bütün sınıflarının oluşması ile Akşam Sanat 

Okulu’na ileride gitmek isteyen öğrencilerin zaten burada istedikleri eğitimi almalarının 

etkili olduğu sanılmaktadır. Bu durum açılan kurs türü sayısının beş yıl öncesine göre yarı 

yarıya azalmasından da tahmin edilebilir. Buna göre 1944-45 öğretim yılında 8 ayrı alanda 

kurs açılmışken, bu öğretim yılında yalnızca 4 kurs açılmıştır. Buradan Kız Enstitüsünün, 

Akşam Sanat Okulu aleyhine bir gelişme gösterdiği sonucuna varılabilir.  

                                                
455 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 102, 103. 
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Tablo 25: Akşam Kız Sanat Okulu 1949-1950 öğretim yılı bilgileri456 

Alanlar/Bölümler Yaş grupları Öğrenim durumları 
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1 57 45 25 - 22 92 - - - - - - - - - - 
2 34 13 12 7 15 47 - - - - - - - - - - 

Toplam 91 58 37 7 37 139 17 63 11 91 10 60 17 2 2 91 
Mezunlar 22 9 9 4 9 9 31 - - - - - - - - - 

Antalya’daki kadınların bir meslek sahibi olması ve böylece aile ekonomisine 

katkıda bulunması ya da kendi başına ailenin geçimini sağlayabilmesi için açılan Akşam 

Kız Sanat Okulu, açılmasını izleyen 10 yılda toplam 947 mezun vermiştir.457 

 

Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü 

Yukarıda söylendiği gibi, 1939’da “Atatürk Evi” olarak kullanılan binada Akşam Kız 

Sanat Okulu olarak eğitime öğretime başlayan okul, şehirde büyük bir ilgi ile karşılandı. 

Bu ilgi ve talebi gören dönemin valisi Haşim Đşcan’ın büyük gayretleri ve Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın da bu yıllardaki eğitim plânlaması doğrultusunda Antalya’da bir kız 

Enstitüsü yapılmasına karar verildi.458 Aslında bundan birkaç yıl önce 1934’te Antalya’da 

bir Kız Enstitüsünün açılmasına karar verilmişti. Ancak binasının inşasında bürokratik 

sorunlar çıkınca enstitünün ilk adımı olarak Akşam Kız Sanat Okulu ancak 1939 yılında 

açılabilmiştir.459 Bu yönüyle, eğitimle ilgili karar veren mercilerin farklı yaklaşımları 

dikkate değer bir unsur olarak göze çarpmaktadır.  

Buna rağmen gelinen nokta şehir eğitimi açısından olumlu bir sonuca bağlanmış ve 

Bakan Hasan Âli Yücel’in de bizzat katıldığı bir törenle 17 Kasım 1941’de Kız Sanat 

                                                
456 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949, 1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 220, 221. 
457 Cemal Aktolga, “Kız Enstitüsü’nde Bir Saat”, Meltem, S. 3, Antalya 1 Temmuz 1948, s. 285. 
458 “Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü”, Türk Akdeniz, IV, S. 21, Antalya 2. Kanun 1941, s. 4. 
459 Resmî Antalya, “Kız Enstitüsü”, No: 335, 3 Mayıs 1934 Antalya; Mehmet Önder, Atatürk’le Adım Adım 

Türkiye, Kültür Ofset Araştırma Yayınları, Ankara 1984, s. 51; Çimrin, Antalya, s. 87. 
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Enstitüsü’nün temeli atılmıştır.460 Yeni binanın bitmesi ile Akşam Kız Sanat Okulu da 

Enstitünün, Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde yapılan binasına taşınmıştı.461 Okul, 1943-44 

öğretim yılında, Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü adıyla Akşam Kız Sanat Okulu’nu da içine 

alarak eğitim vermeye başlamıştır.462 

Okulda, dersliklerden başka dikiş, nakış, resim, ev idaresi atölyeleri, modern tesisatlı 

yıkama ve ütü kısmı, modern bir matbaa, laboratuarı, modern mutfağı, kapalı spor salonu 

ve sıcak-soğuk su tesisatı vardı.463  

Böylesine donanımlı bir okulun açıldığı yılların II. Dünya Savaşı’nın en yoğun 

yaşandığı günlere rastlamış olması, o dönemde halkın eğitimine verilen önemin en büyük 

göstergesidir. Zira ülke kaynaklarının yarısından çoğu, savunma giderlerine ayrılmak 

zorundaydı. Temel gıdalar, hatta ekmek bile karne ile verilirken Antalya’da günümüzde de 

ihtiyaca cevap veren ve o dönem için olduğu kadar günümüz için de büyük sayılacak bir 

binanın yapılarak eğitime tahsis edilmesi şehir eğitimi için ayrı bir önem arz ediyordu. 

Okulda eğitim öğretimin yanı sıra atölyelerinde; oyuncaktan bibloya, manto ve 

tuvaletlerden kadın erkek çamaşırlarına kadar yüzlerce ürün üretilmekte ve dışarıdan 

sipariş kabul edilmekteydi.464 Hatta okul sipariş almak, siparişlerini artırmak için özel 

işletme mantığı ile gazetelere ilân bile vermekteydi. Okul-piyasa ilişkisi için eğitimden 

beklenen, ancak günümüzde pek gerçekleştirilemeyen bu olumlu çaba, yayınlandığı gazete 

ilânına göre aynen şöyleydi:  

“Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü Sipariş Atölyesi Açıldı.     

‘Kumaşını almak bir, diktirmek bin der’” sözü doğrudur. Ama artık korkmayınız. Sipariş 

atölyemiz bu endişelerinizi silmeye hazırdır. Mevsimin moda yeniliklerinden faydalanmak 

ve temiz bir dikişe kavuşmak isteyen bayanlarımıza sipariş atölyemizin biçki dikiş 

siparişlerini almaya başladığını zevkle müjdeleriz. Dikişlerinizi vermekte acele ediniz.” 465 

                                                
460 Çimrin, Kronolojisi, s. 148. 
461 Antalya Đsmet Đnönü Meslek Lisesi, Brifing Dosyası, (Antalya 2006); Cemal Aktolga, “Kız Enstitüsü’nde Bir 

Saat”, Meltem, S. 3, Antalya 1 Temmuz 1948. 
462 Kız Enstitüsü adıyla açılan okul, 1976’da Kız Meslek lisesine dönüştürülmüştür.  
463 Sadi Nayman, “Antalya Kız Sanat Enstitüsü V ”, Şelale, No: 60, 13 Şubat 1948 Antalya. 
464 Sadi Nayman, “Antalya Kız Enstitüsü II”, Şelale, No: 57, 30 Ocak 1948 Antalya; Sadi Nayman, Antalya Kız 

Sanat Enstitüsü III”, Şelale, No: 58, 6 Şubat 1948 Antalya; Sadi Nayman, “Antalya Kız Sanat Enstitüsü IV ”, 
Şelale, No: 59, 10 Şubat 1948 Antalya. 

465 Yeşil Antalya, “Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü Sipariş Atölyesi Açıldı”, No: 312, 5 Mart 1949 Antalya; ayrıca bkz. 
EK: 13. 
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Okul yalnızca meslek öğretilen bir kurum olarak da algılanmamalıdır. Çeşitli 

kültürel, edebi ve sanatsal etkinliklerle de öğrencilerinin ufkunu genişletiyordu. Sene sonu 

sergiler düzenleniyordu. Burada öğrencilerin yaptıkları eserler sergileniyor, böylece okul 

kendini halka daha yakından tanıtma fırsatını buluyordu. Örneğin, okul öğretmenlerinden 

Nadide Sönmez tarafından yazılmış olan ve 1949’da Kız Enstitüsü öğrencilerinin Halkevi 

salonunda sahneye koydukları ‘Çalışan Başarır’ adındaki piyes, izleyici talebinin çokluğu 

nedeniyle üst üste iki gün sahnelenmiş idi.466 

Antalyalı kadın ve kızlara bir meslek öğreten bu okulun öğretmen durumuna gelince; 

Akşam Kız Sanat Okulu öğretmenleriyle birlikte Enstitü’nün 1944-1945 öğretim yılındaki 

öğretmen sayıları şöyledir: Okulun hepsi de bayan olmak üzere 10 kadrolu ve 3 stajyer 

öğretmeni vardır. Bunlardan başka 3’ü erkek biri bayan olmak üzere 4 ücretli öğretmeni 

daha bulunmaktaydı. Buna göre okulun 3’ü erkek, 14’ü bayan toplam 17 öğretmeni 

vardır.467 1949-50 öğretim yılına gelindiğinde okulda çalışan öğretmen sayısında önemli 

bir değişiklik olmayıp hepsi de bayan öğretmen olmak üzere kadrolu öğretmenler 13, 

stajyer öğretmenleri 3, toplam 16 öğretmen görev yapmaktadır.468 1949-50 öğretim yılına 

gelindiğinde Akşam Sanat Okulu’nda 91, enstitüde de 156 olmak üzere toplam öğrenci 

sayısı 247 idi. Öğretmen sayısı 16 olduğuna göre öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

bakımından şehrin şanslı okullarından biri olduğu anlaşılmaktadır. 

Akşam Kız Sanat Okulu bütçesi, enstitüden ayrı olmayıp bu okulun bütün gelir ve 

giderleri de Kız Sanat Enstitüsü içerisinde gösterilmiştir. Okulun 1944-45 yılı ödeneği 

29.815 liradır. Giderler toplamı 24.490 lira olup 19.015 lirası öğretmen ve diğer 

çalışanların maaş ve ücretlerine, 2.600 lirası donatım ve ders araç gereçlerine ve 2.875 

lirası da okulun diğer giderleri için harcanmıştır.469 Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü 1949 yılı 

harcamaları şöyledir: Öğretmen, idareci, memur ve hizmetlilere ödenen maaş ve ücretler 

65.713 lira; donatım ve öğretim gereçleri giderleri ise yalnızca 415 lira, diğer giderler 

2.508 lira olmak üzere bir yılda tüm giderler toplamı 68.636 liradır. Bu öğretim yılında 

                                                
466 “Kız Enstitüsü’nün Bir Temsili”, Meltem, S. 9-10, Antalya 1 Haziran 1949. 
467 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 87-89. 
468 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 171. 
469 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 96. 
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ders araç gereçlerine harcanan para, toplam harcamaların % 1’ine bile tekabül etmemekte 

ve yalnızca % 0.6’sına karşılık gelmektedir.470 

Okulun öğretmen ve bütçe bilgilerinden sonra öğrencilerle ilgili veriler şöyledir: 

Tablo 26: Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü kayıt bilgileri 1943/44-1949/50471 

Yıl Yeni 
kayıtlar 

Naklen 
2. sınıf 

Naklen 
3. sınıf 

Naklen 
4. sınıf 

Naklen 
5. sınıf 

Naklen 
Özel 4 

Naklen 
Özel 5 

 Nakil  
 toplamı 

Toplam 
Kayıt 

1943-44 97 21 2 18 - - - 41 138 
1944-45 135 4 7 - - 21 1 33 168 
1945-46 66 1 3 - 1 1 1 7 73 
1946-47 105 4 6 2 3 15 - 30 135 
1947-48 54 1 2 - - 7 3 13 67 
1948-49 53 3 3 - 1 6 1 14 67 
1949-50 62 5 2 - 1 8 - 16 78 
Toplam 572 39 25 20 6 86 6 154 726 

Tablodan görülen, çok sayıda öğrencinin okula nakil yoluyla geldiğidir. 1943-49 

yılları arsındaki kayıt döneminde nakil ve yeni kayıt olarak toplam 726 öğrenci 

kaydolmuştur. Naklen kayıtlar, toplam kayıtların % 21’idir. Yani yaklaşık olarak her beş 

öğrenciden biri naklen başka okullardan gelerek buraya kaydolmuştur. Bu veri, okulun 

şehirde bir cazibe merkezi olduğunu ortaya koymaktadır.    

Tablo 27: Đnönü Kız Enstitüsü öğrenci mevcudu ve başarı durumu 1944-1953472 

Geçenler Öğretim 
yılı Pekiyi Đyi Orta Toplam 

Kalanların 
sayısı 

Toplam 
öğrenci 

1943-44 3 30 50 83 6 89 
1944-45 2 73 109 184 17 201 
1945-46 9 86 93 188 7 195 
1946-47 2 73 123 198 23 221 
1947-48 6 61 96 163 37 200 
1948-49 33 44 58 135 47339 174 
1949-50 2 39 87 128 14 474142 
Toplam 57 406 616 1.079 143 1.222 

                                                
470 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 188, 189. 
471 Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, Künye Defteri (1943/44-1949/50). 
472 Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, Sınıf Geçme Defteri (1943/44-1952/53). 
473 Sınıf tekrarı yapan 39 öğrenciden ikisi, derslerinin iyi olmasına rağmen, sağlık nedeniyle bitirme sınavına 

giremediğinden sınıfta kalmıştır.  
474 1949-50 öğretim yılında kaydı silinen 11, raporlu 1, tasdikname ile okuldan çıkarılan 2 öğrenci olmak üzere 

toplam 14 öğrenci dikkate alındığında okulun toplam öğrenci sayısının 156 olduğu anlaşılmaktadır. 
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1944-50 yılları arasına bakıldığında, öğrencilerin sınıf geçme başarısının yüksekliği 

dikkat çekmektedir. Yukarıdaki tabloda verilen dönem içerisinde toplam 1.222 öğrenciden 

1.079’u bir üst sınıfa geçerken 143 öğrenci sınıf tekrarı yapmıştır. Buna göre bütün 

sınıflarda bu 7 yıllık dönemde okulun başarı oranı % 88’dir. Sınıf geçme başarısının en 

düşük olduğu yıl ortalamanın 10 puan altında kalınan 1948-49 öğretim yılındaydı ve başarı 

oranı % 78 idi. Tablonun ortaya koyduğu bir başka husus, geçenlerin yaklaşık % 60’ının 

orta dereceyle geçtiği, pekiyi derece ile geçenlerin ise yalnızca % 5 civarında olmasıdır.     

Tablo 28: Đnönü Kız Enstitüsü mezuniyet ve okuldan ayrılma bilgileri 1944-1950475 

MEZUNLAR (1945-1950) OKULDAN AYRILANLAR (1944-1950) 
Yılı Pekiyi Đyi Orta Toplam Tasdik- 

Name 
Diğer Nakil476 

 
Devamsızlıktan 
Kaydı silinen 

Toplam 

1943-44 - - - - 2 7 1 - 10 
1944-45 16 2 - 18 7 7 1 4 19 
1945-46 15 2 - 17 38 4 1 13 56 
1946-47 10 22 - 32 46 4 - 5 55 
1947-48 23 10 - 33 45 4 - 1 50 
1948-49 28 18 - 46 13 24 - 2 39 
1949-50 14 3 - 17 18 28 - 3 49 
Toplam 106 57 - 163 169 78 3 28 278 

Yukarıdaki tabloda ilk göze çarpan olgu, sayıları hiç de az olmayan okuldan 

ayrılmalardır. Altı yıllık dönemde 163 öğrenci mezun olurken, toplam 278 öğrenci 

eğitimlerini tamamlamadan çeşitli nedenlerle okullardan ayrılmak zorunda kalmıştır. Đlk 

mezunlarını 1944-45 öğretim yılında veren Kız Enstitüsü’nden mezun olanların477 azlığı 

dikkat çekmekte ise de Akşam Sanat Okulu mezunları bu sayıya dâhil değildir. Akşam 

Sanat Okulu mezunları ile ilgili bilgiler yukarıda verilmiş olup bunlarla birlikte ele 

alındığında mezun sayısı 1.500’e yaklaşmaktadır. Bunun şehir için ne anlama geldiği ise 

1950 sayımında 27.515 kişi olan Antalya nüfusu478 ile kıyaslanınca ortaya çıkmaktadır.  

Okul, Antalyalı kız ve kadınların hem eğitim almasında, hem edindikleri sanat 

sayesinde, üretici kişiler olarak toplumsal ve ekonomik yaşam içerisinde yer almasında, 

hem de ev ekonomisine katkı sunan bir ev kadını ve anne olarak kendini yetiştirmesinde 

                                                
475 Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, Künye Defteri (1943/44-1949/50); Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, Diploma Defteri 

(1944/45-1961/62); BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 
272, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 19; BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve 
Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. Matbaası, Ankara 1952, s. 22, 23. 

476 Nakil gidenler okulun Akşam Kız Sanat Okulu bölümüne naklen kaydolmuşlardır.  
477 Kız Enstitüsü diploma defteri için bkz. EK: 14. 
478 Güçlü, Đlk Yarısından, s. 44-45. 
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önemli rol oynamıştır. Ayrıca enstitü mezunlarından bazıları Ankara Kız Meslek Teknik 

Öğretmen Okulu’nda öğrenimlerini sürdürerek öğretmen olmaktaydılar. Mezunların bir 

kısmı hem ‘köy kadınları gezici öğretmeni’ de olmak suretiyle bir meslek sahibi oluyorlar 

hem de kadınlarımızın önünü açan faaliyetlerde yer alıyorlardı. 479 

 

Antalya Erkek Sanat Enstitüsü480  

Erkek sanat okulları, daha önce de ifade edildiği üzere, kimsesiz, yetim çocukları 

hem barındırmak hem de bir meslek öğretmek üzere ve ilk defa olarak ‘ıslahhâne’ adı 

altında 1860’da Niş’te kurulmuştu. Uzun yıllar mahallî yardımlarla idare edilen bu okullar 

1935’te Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmişti.481 

Erkek sanat okullarına 17 yaşını dolduran, beş sınıflı ilkokul mezunları alınıyordu. 482 

Okul iki devreden oluşmakta idi. Birinci devresi, üç yıl süreli olup ‘Erkek Orta Sanat 

Okulu’ olarak anılıyordu. Bu okulu bitirenler, kalifiye işçi olarak hayata kısa yoldan 

atılabilecekleri gibi, meslek öğrenimine devam etmek isteyenler Erkek Sanat Enstitüsü’ne 

girerlerdi. Đkinci devresinin öğrenim süresi iki yıldı ve ‘Erkek Sanat Enstitüsü’ olarak 

adlandırılmaktaydı. Öğretim süresi iki yıl olan erkek sanat enstitüsüne, erkek orta sanat 

okulu mezunları ile ortaokul mezunları alınırdı. Bu öğrencilerin 19 yaşını bitirmiş olması 

gerekiyordu.483 Enstitüyü bitirenlerin bir kısmı usta olarak hayata atılır, isteyenler de 

yükseköğrenime devam ederlerdi.484  

                                                
479 Antalya, “Kız enstitüsü”, No: 1893, 9 Birinci Teşrin 1943 Antalya; Cemal Aktolga, “Kız Enstitüsü’nde Bir 

Saat”, Meltem, S. 3, Antalya 1 Temmuz 1948, s. 285. 
480 Antalya Erkek Sanat Enstitüsü ile ilgili olarak vurgulanması gereken bir husus, okulda bulunan arşiv 

malzemesinin düzenli tutulduğu ve iyi korunduğudur. Ulaşılmak istenen bütün bilgilere ait defterler mevcut 
olup sayfaları eksiksizdir. Okul arşivi bilgileri ile BĐUM verileri480 arasında hiçbir uyumsuzluk 
bulunmamaktadır. Bu yönüyle okul, incelenen dönemde arşivinin en iyi şekilde korunmasına özen gösteren 
bir kurum olarak dikkat çekmektedir. Bunda, hem o dönemdeki hem sonraki dönemlerdeki okul 
yöneticilerinin görevlerine bağlılıklarının  rolünün olması gerektiğinin altı çizilmelidir. 

481 Ergin, age, V, s. 2099. 
482 Bu yönetmelikte, Orta Yapı Okullarına kayıt şartlarıyla ilgili günümüz için ilginç gelecek bir husus dikkat 

çekmektedir (Yönetmelik madde 22/c): “Orta yapı okullarına alınacak öğrencilerin boyları; ayakkabısız 
145cm’den ve ağırlıkları çıplak olarak 45 kg’dan noksan olmamalıdır,”. Bkz. MEB, Erkek Orta Sanat, Orta 
Yapı Okullarıyla, Erkek Sanat ve Yapı Enstitüleri Yönetmeliği, MEB Basımevi, Ankara 1947, s. 69. 

483 gös. yer. 
484 Nurettin Adıson, “Erkek Orta Sanat Okulu Müdürüyle Konuştum”, Yeşil Antalya, No: 95, 21 Ocak 1947 

Antalya; Nurettin Adıson, “Erkek Orta Sanat Müdürüyle Konuştum”, Yeşil Antalya, No: 96, 24 Ocak 1947 
Antalya. 
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Bu iki kısmın dışında 1947-1948 öğretim yılından itibaren okul bünyesinde ‘Pratik 

Sanat Şubesi’ açılmıştır. Bu yılda bakanlıkça Erkek Sanat Enstitüleri’nde açılmasına karar 

verilen Pratik Sanat Şubeleri günümüzdeki ‘Meslekî Eğitim Merkezi’ne (Çıraklık Eğitim 

Merkezi) benzetilebilir. Şöyle ki; erkek sanat enstitülerinde bazı öğrenciler, atölye 

çalışmalarında başarılı oldukları halde, genel bilgi derslerini başaramadıklarından aynı 

sınıfta üst üste iki yıl kalarak okuldan çıkarılmaktaydı.485 Hem arzu edilmeyen bu soruna 

bir çözüm bulmak, hem de bu öğrencilerle birlikte ortaokullardan tasdikname alan 

gençlerin de meslek sahibi olması için pratik sanat şubeleri açılmıştı. Buraya giden 

öğrencilere teorik dersler gösterilmeyecek, günde 8 saat atölyede çalıştırılacaklardı. Teorik 

dersler yerine genel bir kültür verilmek üzere haftanın bazı günlerinde konferanslar 

verilecekti. Pratik sanat okulu/şubesi, mezunlarına memuriyet hakkı kazandırmamakla 

beraber, bu okulu bitirenler erkek sanat enstitüsü bitirme sınavlarına katılabilecekti.486 

Antalya Erkek Sanat Enstitüsü 1944’te açılmıştı. Ancak okulun açılması ile ilgili ilk 

girişimler 1941’de başlamıştı. Şehirde yayınlanmakta olan Antalya gazetesinin 2 Aralık 

1941 tarihli nüshasında; Üçkapılar’ın doğusunda bulunan Develik adındaki alan Đl Genel 

Meclisi’nin kararıyla okula tahsis edilmiş ve alanın krokisi bile Millî Eğitim Bakanlığı’na 

gönderilmişti.487 Fakat bu ilk girişimden bir sonuç alınamamıştı. Bu girişimden üç yıl 

sonra, 1944’te Şarampol semtinde açılan okul, Tesviye, Metal Đşleri ve Ağaç Đşleri, 

bölümleri ve 109 erkek öğrencisi488 ile öğretime başlamıştır. Açılışından altı yıl sonra 

1952’de bugünkü yeri olan Konyaaltı Caddesi’ndeki binasına taşınan okul, Antalya 

Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi adıyla gününüze kadar 

eğitim vermeye devam etmiştir.489 

Erkek Sanat Enstitülerinde hangi derslerin işlendiğini göz atılacak olursa, bu 

okullarda hem kültür dersleri hem de teorik ve uygulamalı meslek dersleri olduğu görülür. 

Okuldaki dersler ve haftada kaç saat işlendikleri aşağıdaki tabloda görülebilir: 

                                                
485 MEB, Erkek Orta Sanat, Orta Yapı Okullarıyla Erkek Sanat ve Yapı Enstitülerinin Sınıf Geçme ve Bitirme 

Đmtihanları Yönetmeliği, M E Basımevi, Ankara 1947. 
486 Yeşil Antalya, “Pratik Sanat Şubeleri”, No: 163, 20 Eylül 1947 Antalya. 
487 Antalya, “Şehir Haberleri”, No: 1730, 2 Birinci Kanun 1941 Antalya. 
488 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 34, 35. 
489 Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Brifing Dosyası (2006). 
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Tablo 29: Erkek Sanat Enstitüsü Ders Dağıtım Çizelgesi (1948-49) 490 

SINIFLAR 
1. Devre 2. Devre 

Sıra 
No 

DERSLER 

1 2 3 4 5 

Toplam 

1 Türkçe 3 3 3 2 2 13 
2 Yurt Bilgisi - - 1 - - 1 
3 Tarih 1 1 - - - 2 
4 Coğrafya 1 1 - - 1 3 
5 Aritmetik ve Cebir 4 3 3 2 - 12 
6 Geometri 2 2 2 2 - 8 
7 Defter Tutma ve Malolma Hesabı - - - 1 - 1 
8 Fizik - 2 2 1 - 5 
9 Kimya - - 1 2 - 3 

10 Genel Mekanik ve Cisimlerin Dayanımı - - - 2 - 3 
11 Teknik Resim 8 - - - - 8 
12 Hukuk Bilgisi - - - - 1 1 
13 Sağlık Bilgisi - - 1 - - 1 
14 Beden Eğitimi 2 2 1 - - 5 

 Ortak dersler toplamı 21 14 14 13 4 66 
 Meslek dersleri ve atölye saatleri toplamı 23 30 30 31 40 154 
 Haftalık ders saatleri toplamı 44 44 44 44 44 220 

Bu derslerin dışında ayrıca yabancı dil dersi okutulmaktaydı. Antalya Erkek Sanat 

Enstitüsü’nde bazı öğrencilerce yabancı dil olarak sadece Almanca seçilmişti. Yabancı dil 

dersleri zorunlu değil isteğe bağlıydı. Yabancı dil dersleri haftada iki saatlik kurslar 

biçiminde olacak ve bu kurslara devam edenler bu ders saatlerinde Atölye derslerinden 

muaf tutulacaklardı.491 Okulun haftalık ders saatleri ağırlıkları incelendiğinde, bazı küçük 

değişiklikler olmasına karşın genelde incelenen dönem boyunca ders saatlerinin dörtte 

üçünün meslek derslerine, dörtte birinin genel bilgi derslerine ayrıldığı görülmüştür.492 

Enstitünün eğitim-öğretim ve halka hizmetleri konusunda okul müdürü 1947’de bir 

gazeteye verdiği röportajda; öğrencilerin günde 4 saat nazarî, 4 saat atölye derslerine 

katıldıklarını, okula yeni kaydolan öğrencinin ilk yıl meslek şubelerini dolaşarak genel 

meslek bilgisi edindiklerini, 2. sınıfta öğrenecekleri mesleklerini seçtiklerini anlatmaktadır. 

                                                
490 MEB, Erkek Sanat Enstitüleri ile Erkek Orta Sanat Okulları Öğretim Programı, Millî Eğitim Basımevi, Ankara 

1948; MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 
154. 

491 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 153; 
Antalya Erkek Sanat Enstitüsü, Diploma Defteri (1946-50); BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik 
ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 34, 35. 

492 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, (Tablo 2. 
35). 
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Bundan başka okuldaki atölyelerde dışarıdan sipariş alındığını belirtmektedir.493 Dönemin 

tanıklarından R. Tugayoğlu da bunları teyit ettiği gibi, hatta, kendi teknesinin motorunu 

birkaç kez burada tamir ettirdiğini,494 anlatmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere okul 

piyasa ilişkileri yönüyle günümüze de örnek alınacak bir pedagojik miras sunmaktadır. 

Bu şekilde eğitim veren enstitünün eğitim öğretime açıldığı ilk yılındaki öğretmen 

bilgileri şöyledir: Okulda toplam, 11’i erkek, 1’i kadın 12 öğretmen görev yapmaktadır. Bu 

öğretmenlerin dışında kadrosu başka okulda bulunan 10 öğretmeni daha vardır.495 1949-

1950 öğretim yılında ise 19’u erkek, 3’ü bayan toplam 22 öğretmen görev yapmaktaydı.496    

Okulun 1944-45 yılı ödeneği 32.300 liradır. Giderler toplamı 32.233 lira olup 15.563 

lirası öğretmen ve diğer çalışanların maaş ve ücretlerine, 11.455 lirası donatım ve ders araç 

gereçlerine, 2.199 lirası iaşe için ve 3.016 lirası da okulun diğer giderleri için 

harcanmıştır.497 1949 yılı harcamaları şöyledir (özlük ve diğer giderler toplamı): Öğretmen, 

idareci, memur ve hizmetlilere ödenen maaş ve ücretler 71.337 lira; donatım ve öğretim 

gereçleri 2.116 lira, yapım, onarım ve kamulaştırma 8.367 lira, pansiyon giderleri 7.667 

lira, diğer giderler 4.621 lira olmak üzere maaş ve ücretler dışında yapılan ödemeler 

toplamı 22.771 lira olup bir yılda tüm giderler toplamı 94.108 liradır. 

 Böylece, beşinci yılına açılışındaki bütçesinin yaklaşık üç katıyla giren okuldaki 

öğrencilerin ders geçme ve başarı durumlarına bakıldığında; aşağıdaki tabloda görüleceği 

üzere dikkat çeken ilk husus, okuldaki öğrenci mevcudunun her geçen sene azalmakta 

olmasıdır. Antalyalıların ilgisinin giderek azaldığı okulda, başarı durumu ile ilgili olarak; 

okulun açıldığı tarihten 1950’ye kadar devam eden 6 yıllık dönemde bütün sınıflara devam 

eden toplam öğrenci sayısı 1256 olup, toplam 967 öğrencinin bir üst sınıfa geçtiği, 289 

öğrencinin sınıfta kaldığı görülmektedir. Buna göre başarı oranı, % 77’dir. 

                                                
493 Nurettin Adıson, “Erkek Orta Sanat Okulu Müdürüyle Konuştum”, Yeşil Antalya, No: 95, 21 Ocak 1947 

Antalya.  
494 Rafet Tugayoğlu ile (1921- ) 28.06.2006’da yapılan görüşmeden. 
495 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 87-89. 
496 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 174. 
497 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 97, 192-193. 
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Tablo 30: Erkek Sanat Enstitüsü öğrenci sayıları ve sınıf geçme durumu 1944-50498 

YILLAR SINIFLAR SINIF 
TEKRARI 

DOĞRUDAN 
GEÇEN 

BÜTÜNLEMELĐ 
GEÇEN 

ENGELLĐ 
GEÇEN 

GEÇENLER 
TOPLAMI 

SINIF 
MEVCUDU 

1944-45499 1.Sınıf 15 65 13 - 78 93 
1.Sınıf 9 97 22 - 119 128 
2.Sınıf 10 43 22 - 65 75 

 
1945-46500 

Toplam 19 140 44 - 184 203 
1.Sınıf 11 56 13 3 72 83 
2.Sınıf 18 76 16 3 95 113 
3.Sınıf 12 24 26 - 50 62 

 
 
1946-47501 

Toplam 41 156 55 6 217 258 
1.Sınıf 13 41 13 - 54 67 
2.Sınıf 19 41 18 - 59 78 
3.Sınıf 66 12 17 - 29 95 
4.Sınıf 10 29 7 - 36 46 

 
 
1947-48502 

Toplam 108 123 55 - 178 286 
1.Sınıf 14 16 9 - 25 39 
2.Sınıf 20 27 6 - 33 53 
3.Sınıf 51 20 1 - 21 72 
4.Sınıf - 30 - - 30 30 
5.Sınıf 9 26 1 - 27 36 

 
 
 
1948-49503 

Toplam 94 119 17 - 136 230 
1.Sınıf 5 25 3 - 28 33 
2.Sınıf 3 22 6 - 28 31 
3.Sınıf 3 42 8 - 50 53 
4.Sınıf 1 26 10 - 36 37 
5.Sınıf - 32 - - 32 32 

 
 
 
1949-50 

Toplam 12 147 27 - 174 186 
TOPLAM  289 750 211 6 967 1256 

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken diğer bir husus ise, enstitüye bağlı pratik sanat 

şubesine gençlerin ilgisinin yok denecek kadar az olmasıdır. Başarı oranı da % 50’dir.504 

1949-1950 verilerine göre toplam öğrenci sayısı 4 olup Tesviye, Torna, Frezecilik 

                                                
498 Antalya Erkek Sanat Enstitüsü, Sınıf Geçme Defteri (1944-50); BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, 

Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. Matbaası, Ankara 1952, s. 56-57, 105. 
499 Üç şubedir. 
500 Birinci sınıflar dört şube, ikinci sınıflar iki şubedir. 
501 Birinci sınıflar iki şube, ikinci sınıflar dört şube, üçüncü sınıflar iki şubeden oluşmuştur. 
502 Birinci sınıflar iki şube, ikinci sınıflar iki şube, üçüncü sınıflar iki şube, dördüncü sınıflar bir şubedir. 
503 Birinci sınıflar bir şube, ikinci sınıflar iki şube, üçüncü sınıflar iki şube, dördüncü sınıflar bir şube, beşinci 

sınıflar bir şubedir. 
504 Okulun yalnızca dört öğrencisinin olması inandırıcı gelmemektedir. Bu durum ya ilden bakanlığa giden 

bilgilerde ya da basım veya başka herhangi bir hatanın olmasını akla getirmektedir. 
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sınıfından 1, Marangozluk sınıfından 1 öğrenci üst sınıfa geçebilmiştir.505 Terkler ve diğer 

nedenlerle okuldan ayrılanlar da dikkate alındığında bu oranın daha da aşağı ineceği 

aşikârdır. 

Buna rağmen terklerle mezunlar arasında, diğer meslek okulu olan Kız Enstitüsü gibi 

büyük fark görülmemiştir. 1944’te açılan okul, ilk mezunlarını 1946-47 öğretim yılı 

sonunda vermiştir.506 Antalya Erkek Sanat Enstitüsü’nün ilk mezunu, okula “1” okul 

numarası ile ilk kayıt yaptıran Antalya 1927 doğumlu Hüseyin Özgüç’tür. Sanat olarak 

demirciliği seçen bu öğrenci, 25.06.1947’de “orta” dereceyle mezun olmuştur. 

Tablo 31: Er. Sanat Enstitüsü mezunları ve mezun oldukları sanat dalları 1946-50507 

I. Devre (Ortaokul) II. Devre (Enstitü)  
YILLAR Marangoz Demirci Tesviyeci Topl Marangoz Demirci Tesviyeci Topl 

Genel 
Topl 

1946- 47 5 5 40 50 - - - - 50 
1947-48 2 4 26 32 - - - - 32 
1948-49 9 14 22 45 4 - 22 26 71 
1949-50 14 14 22 50 1 3 37 41 91 
TOPLAM 30 37 110 177 5 3 57 67 244 

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken bir husus, marangozluk ve demirciliğin cazip 

meslekler olarak algılanmadığı yönündedir. Okula olan ilginin neredeyse tamamı tesviye 

bölümünedir. Bunu, o dönemin iş piyasası da belirlemiş olabilir. Tesviye bölümlerinden 

çıkanların iş bulabilme şansı çok olabilir. Başka bir husus ise, demircilik ve 

marangozluğun usta çırak ilişkisi ile piyasada öğrenilme şansı varken, tesviyecilik büyük 

yatırım gerektirdiğinden okul eğitimi ile öğrenilme durumunun yaygın olmasından 

kaynaklanıyor olması da muhtemeldir. Kaldı ki bu konuda bugün de durum aynıdır. 

Đnşaatlarda, atölyelerde çalışan demirci ve marangozların büyük bölümünün meslekî okul 

eğitimi olmayan kişilerden olduğuna günlük yaşantıda da tanık olunmaktadır.  

Tabloda görülüğü üzere okul, 1950’ye kadar toplam 244 mezun vermiştir. Buna 

ilaveten pratik sanat şubesinden ise yalnızca 1 öğrenci diploma almıştır.508 Bu verilere göre 

                                                
505 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 264. 
506 Bkz. EK: 15. 
507 Her öğretim yılının karşısında verilen mezun sayıları, o öğretim yılında 5. sınıftan mezun olan öğrencilerle 

önceki yıllarda okulda okuyan ve sınava girerek mezun olan okulun önceki öğrencilerinin toplamıdır. 
Örneğin; 1949-50 öğretim yılında okulun orta kısmından mezun olan toplam 50 öğrencinin 38’i bu öğretim 
yılında 5. sınıfı, dolayısıyla okulu bitirenler olup, 12 öğrenci önceki yıllardan kalan öğrencilerdir. Aynı 
şekilde Enstitü kısmından mezun olan 41 öğrencinin 10’u önceki yıllardan kalan öğrencidir. Bkz. BĐUM, 
Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 
Matbaası, Ankara 1952, s. 56,-57; Antalya Erkek Sanat Enstitüsü, Diploma Defteri (1946-50). 
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şehirde, yalnızca bu dört yıl içinde, çeşitli mesleklerden tam 245 zanaatkâr, usta 

yetişmiştir. Şehrin tarihinde hemen 15-20 sene öncesine gidildiğinde giriş bölümünde de 

bahsedildiği üzere, ev yapacak usta bulunamamaktaydı. Halkın gündelik ihtiyaçlarına 

cevap veren ustalar, Osmanlı toplumsal ve ekonomik yapısıyla ilgili olarak 

gayrimüslimlere bırakılmıştı. Bu meslekleri gayrimüslimlerden, Antalya’da genelde 

Rumlar icra etmekte olduğundan nüfus mübadelesi ile büyük bir boşluk meydana gelmiştir. 

Okul, Antalyalıların bu ihtiyacına büyük ölçüde cevap vermiştir. Buradan bir meslek 

edinerek mezun olanlar Antalya’nın esnafı ve zanaatkârı olarak hizmet vermeye 

başlamıştır. Ayrıca mezun olanların çoğu bir iş sahibi olduğundan, okul aynı zamanda 

istihdam yaratmıştır. Her ne kadar, okula, Antalyalıların ilgisi giderek azalma eğiliminde 

ise de mezunları, aile üyeleriyle beraber hesap edildiğinde yaklaşık 1.000 kişiye ekmek 

kapısı açmıştır. 1944’ten önce Sanat Enstitüsü’nde okumak isteyen öğrenciler, şehirde 

böyle bir okul olmaması nedeniyle, genelde Aydın’da bulunan “Bölge Sanat Okulu”na 

gitmekteydiler. Okulun açılması ile Antalyalı gençler artık başka illere gitmekten kurtuldu 

ve daha çok öğrenci Sanat Enstitülerine gitme şansını yakaladı.  

 

Köy Ebe Okulu 

Şehirde yayınlanmakta olan Yeşil Antalya gazetesinin 15 Temmuz 1947 tarihli 

nüshasında; Antalya Doğumevi binasında509 bir Köy Ebe Okulu açılmasının Sağlık 

Bakanlığı’nca kararlaştırılmış olduğu haberi verilmişti.510 Yaklaşık 15 yıl hizmet verdikten 

sonra 1960’larda Sağlık Koleji’ne çevrilen511 okulun bütün çabalara rağmen kesin açılış 

tarihi ile öğrenci, öğretmen, mezuniyet vb. bilgilerine rastlanmamıştır.  

 

Antalya Orta Ticaret Okulu 

 Okul, 1947-48 öğretim yılında şehrin dördüncü meslekî teknik okulu olarak eğitim 

öğretime açılmıştır. Ancak uzun ömürlü olmamıştır. 1947-48 öğretim yılı istatistikî 

                                                                                                                                              
508 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 264. 
509 Okulun bulunduğu Doğumevi, günümüzdeki Doğu Garajı mevkiinde 2008 yılında yıkılan Vakıf Hastanesi’nin 

yerinde 1945’te hizmete açılmıştı.  
510 Yeşil Antalya, “Ebe Okulu”, No: 145, 15 Temmuz 1947 Antalya. 
511 Hasan Üstün, “Antalya Doğum ve Çocuk Bakımevi Nasıl Yapıldı?”, Hürses, 27 Şubat 2007 Antalya. 
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verilerine bakıldığında, okulun yalnızca bir erkek ve bir kadın öğretmen kadrosuna sahip 

olduğu görülmektedir. Ancak bu öğretmenlerin dışında kadrosu başka okulda olup burada 

görevlendirilen ikisi erkek, dördü kadın 6 öğretmen daha olup çeşitli derslere 

girmektedirler. 

Okulla ilgili bulunabilen yegâne bilgiler, yukarıda verilmiş olup, sonraki yıllara ait 

bilgilere ulaşılamamıştır. Bu durum, okulun ilk açıldığı yılda ya yeterli düzeyde öğrenci ve 

veli ilgisini çekmediği ya da yeterli öğretmen kadrosu olmaması nedeniyle okulun 

yaşatılamadığını akla getirmektedir. 512 

 

Aksu Köy Enstitüsü 

 Köy Enstitüleri, köycülük konusu ile ilintilidir. Bu, Osmanlı’nın son döneminde de 

millîyetçilik akımı çevresinde ele alınan konulardan biri olmuş, hatta Köy Enstitüsüne 

benzer bir sistem Osmanlı döneminde Đ. Mahir Efendi, Osman Zeki Bey gibi 

aydınlarca önerilmişti. Mahir Efendi; “ülkeyi 70 bölgeye ayırıp her bölgede birer kız 

ve erkek öğretmen okulu açılmasını; bu okullara her köyden alınacak kız ve erkek ço-

cukların yetiştirilip köylerine gönderilmesini; bu süre içerisinde köylülerin okullarını ve 

öğretmen evlerini yapmalarını; öğretmenlere hazine arazisinden toprak verilmesini ve 

üretken eğitim yapılmasını”; Kaymakam Osman Zeki Bey buna ilâve olarak, 

“okullara hazine arazisinden ‘maarif tarlası’ verilmesini” istemiştir.513 Cumhuriyetten 

sonra ise bu öneriler geliştirilerek; ‘yeni rejim’in, nüfusun beşte dördünü barındıran 

köylerde benimsenerek sahiplenilmesi biçiminde bir seyir izlemiştir.514 

Cumhuriyet kurulduktan sonra da eğitim problemlerinin en önemli halkası olan 

köylülerin eğitimi konusunda, devletin, eğitim raporu hazırlamak üzere davet ettiği J. 

Dewey, A. Kühne gibi ünlü eğitimciler hazırladıkları raporlarda; köye göre eğitim ve köy 

öğretmeni yetiştirme konularında hükümete önerilerde bulunmuşlardı. 2-8 Haziran 1927 

tarihinde Ankara’da yapılan ilk Maarif Eminleri toplantısında görüşülen konulardan biri de 

öğretmen yetiştirilmesi konusu olmuştur. Toplantıda; köy öğretmen okullarının, şehir ve 

kalabalık kasabalardan ziyade köylerde kurulması, öğretmenlerin iş başında iken kurslarla 

                                                
512 BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1947-48, Yayın no: 308, Pulhan Matbaası, 

Đstanbul 1949, s. 133 vd. 
513 Niyazi Altunya, Köy Enstitüsü Sisteminin Düşünsel Temelleri, Düzgün Yayıncılık, Ankara 2002, s. 16. 
514 M Asım Karaömerlioğlu, “Türkiye’de Köycülük”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, II (Kemalizm içinde), 

Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002, s. 284-286. 
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bilgilerinin artırılması,515 gibi kararlar alınmıştır. Köy Enstitülerinin kuruluş yerlerine ve 

işleyişine bakıldığında bu toplantıda alınan kararların etkisi görülmüştür. 

Bu önerilerin ortaya konulmuş olması ve bu konuda Atatürk’ün direktiflerine rağmen 

bakanlığın zayıf bütçesi ile yapabildikleri, daha doğrusu yapamadıkları, köy eğitimi 

konusunda bir ilerleme sağlanamamamıştır. Böyle bir sonuç da Türkiye’yi, bize özgü bir 

sistem olan Köy Enstitüleri’ne götürecektir: Đlk uygulama olarak 1936’da Eskişehir’in 

Mahmudiye köyünde bir Eğitmen Kursu açıldı. Buradaki uygulamanın beklentileri 

karşılaması üzerine aynı yıl Đzmir Kızılçullu ve Eskişehir Çifteler’de benzerleri açıldı.516 

Eğitmen kurslarına alınan adaylar 8 ay süren teorik ve uygulamalı bir kurstan sonra mezun 

olarak öğrenim süresi 3 yıl olan köy ilkokullarına eğitmen olarak gönderiliyordu. 

Eğitmenlerin gönderildiği köy okullarına, 9-13 yaşları arasındaki çocuklar alınır ve bunlar 

okuldan mezun oluncaya kadar yeni kayıt yapılmazdı. Bunlar mezun olduktan sonra yine 3 

yıl süreli yeni bir devre kaydolurdu.517 

Uygulamanın olumlu sonuçlar vermesi üzerine daha gelişmiş bir örgütlenme olarak 

Köy Enstitüleri açıldı.518 Köy Eğitmenliği kurslarına köylerde oturan, askerliğini yapmış, 

okuma-yazma bilen ve tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları alınırken519 Köy 

Enstitülerine; köy ilkokullarından mezun olan kız ve erkek öğrenciler alınırdı. Enstitüler 

açılınca da Eğitmen Kursları hemen kapatılmamıştır. Ülkede büyük boyutlardaki öğretmen 

açığının kapatılması için 1948’e kadar Eğitmen Kursları da faaliyetlerine devam etmişti. 

                                                
515 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı: Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 

52-56. 
516 Akyüz, Türk, s. 433. 
517 Ergin, age, III-IV, s. 2055. 
518 Enstitülerin amaçları konusunda şu bilgiler verilmekteydi: “1) Öğretmen namzedini köyden almak, 2) Köyden 

alınmış çocukları, köy hayatından uzaklaştırmayan bir muhit içinde iyi bir çiftçinin bilgilerine sahip ve 
bildiklerini de tatbike muktedir bir halde yetiştirmek, 3) Bu çocuklara öğretmenlik mesleği ile birlikte köyde 
geçecek demircilik, yapıcılık, dülgerlik, kooperatifçilik; kız talebeye çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi, ziraat 
teknikleri, hastaya bakmak gibi işleri de öğretmek, 4) Bunlardan fevkalade bir istidat gösteren talebeye 
yüksek tahsil yollarını kapalı bulundurmamak, 5) Öğretmen olamayacakları öğrendikleri işlerden birini 
yapmak üzere köy hayatında geçen diğer bir sahada serbest çalışacak hale getirmek, 6) Öğretmen olacakları 
da köy hayatının şartlarına tahammül edebilecek ve o muhit içinde daha mütekâmil ve verimli bir hayat 
yaratma iktidarını kazanacak surette hazırlamak, 7) Öğretmen ve köye lüzumlu unsurları yetiştirmek üzere 
açılacak müesseseleri arazi vaziyeti müsait yerlerde kurmak, onları müstahsil birer müessese haline getirerek 
hiç olmazsa talebenin iaşe ihtiyaçlarını temin edebilecek şekilde idare etmek ve böylelikle masraflarını 
azaltarak ilerde devlete yük olmayacak hale gelmelerine çalışmak.” Bkz. MEB, Köy Enstitüleri I, Maarif 
Matbaası, Ankara 1941, s. 1-9. 

519 Tarım ve Kültür Bakanlıkları, Köy Eğitmenleri Kanun ve Talimatnâmesi, Devlet Basımevi (Tarım ve Kültür 
Bakanlıkları Köy Eğitmenleri Yetiştirme Kursları Neşriyatı No: 26), Đstanbul 1938, s. 3, 12. 
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Köyde öğretmen problemine bulunacak çözümün kalıcılığını sağlamak için enstitü 

mezunlarına 20 yıl çalışma zorunluluğu getirilmişti. 

Aksu Eğitmen Kursu ve Köy Enstitüsü 

Yukarıda enstitülerin ve eğitmen kurslarının genel çerçevesi çizildikten sonra 

Antalya’da açılmış bulunan Aksu Köy Enstitüsü’nün kuruluşu ile ilgili şu bilgilere 

ulaşılmıştır: Enstitüler kurulurken ve yer seçimi yapılırken Türkiye geneline dengeli bir 

şekilde dağılmasına özen gösterilmiş ve bakanlıkça her enstitünün öğrenci alacağı 

bölgelerin belirlendiği haritaları çıkarılmıştır. Buna göre, güney vilâyetleri için açılacak 

olan enstitü merkezi olarak Antalya seçilmiştir. Buna göre Aksu Köy Enstitüsü’ne 

Antalya’nın yanı sıra Đçel ve Muğla köylerinden de öğrenci alınacaktır.520  

Okul yeri olarak, Antalya-Manavgat karayolu üzerinde Aksu nahiye merkezi 

belirlenir. Burada 1940 yılının Mart ve Nisan aylarında Đlköğretim Müfettişi Bayram 

Karatan başkanlığında Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsünden yapıcılık öğretmeni ile birlikte 

gelen 18 öğrenci, dördü eğitmenlere dördü de enstitüye ait olmak üzere 8 baraka yaparlar. 

Sonra bu barakalarda eğitmen kursu açılır.521 Đlk hamlede yapılan bu binalarda; 200 kişilik 

yatakhane, 200 kişilik yemekhane, üç atölye ve bir depo, 100 eğitmenin yatakhane ve 

dershane ihtiyacına yetecek potansiyel vardır.522 

Nisan 1940’da, enstitü ile ilgili kanunun çıkmasının akabinde, yapılacak enstitüler 

için ödenek çıkarılmış ve bir taraftan da kurulacak enstitüler için bulunduğu yörenin 

özellikleri de dikkate alınarak, mimarî proje yarışmaları açılmıştı. Bu bağlamda Aksu Köy 

Enstitüsü mimarî yarışmasını yüksek mimar Asım Mutlu’nun projesi kazanmış523 ve proje 

hemen uygulanmaya başlanmıştı. Enstitüdeki binalar öğretmen ve öğrencilerle birlikte 

yapılmıştır.  Bu proje ve sonraki ilâvelerle okulun bina ve arazi durumu şöyledir: Okul 

kampüsünün alanı 220 dekar olup üzerinde 40 parçanın üzerinde bina vardı. Ayrıca okulun 

1100 Dekar tarım alanı da mevcuttur.524  

                                                
520 MEB, Köy Enstitüleri I, Maarif Matbaası, Ankara 1941, s. 53; Tahsin Özdemir, “Aksu Eğitmen Kursu’nda Son 

Gün”, Türk Akdeniz, IV, S. 21, 2. Kanun 1941, Antalya, s. 4-5. 
521 MEB, Köy Enstitüleri I, Ankara 1941, s. 146-159; Cemal Gültekin, “Aksu Köy Enstitüsü ve Eğitmenlerimiz”, 

Türk Akdeniz, III, S.18, Antalya Haziran 1940, s. 1; Binbaşıoğlu, Anıları, s. 18. 
522 MEB, Köy Enstitüleri I, Ankara 1941, s. 30, 53-54. 
523 age, s. 30. 
524 Aksu Köy Enstitüsü, Đlköğretmen Okulu’na çevrildikten sonra tarım arazisinin 860 dekarlık bölümü 1957’de 

Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü bünyesinden ayrılarak Sebzecilik Đstasyonu Müdürlüğü adıyla yeniden 
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Okulun inşa işleri sürerken, bir taraftan da, Nisan 1940’da eğitmen adayları okula 

gelmeye başlamış ve Nisan’ın son haftasında Aksu Köy Eğitmenleri kursu 83 öğrenci ile 

eğitime başlamıştı. Eğitmenler parasız yatılı olarak alınmış, ayrıca devletçe elbise ve 

harçlıkları verilmişti. Bu 83 eğitmen adayından 9’u askere çağrıldıklarından dolayı kurstan 

ayrılmış, Antalya için ilk olan bu devreden geriye kalan 74 eğitmen adayı kursu başarı ile 

bitirerek hemen köylerdeki görevlerine atanmışlardır. Böylece, eğitmen kursunun daha ilk 

yılında 74 okulsuz ve öğretmensiz köy, okula ve öğretmene kavuşmuştur. 

Enstitünün ilk müdürü Talât Ersoy, 7 Haziran 1940’da Aksu’ya gelerek görevine 

başlar. Bu sırada eğitmen kursu barakalarda devam etmektedir. Haziran’ın sonuna doğru 

okula kaydolmak üzere öğrenciler gelmeye başlar. Okula kaydolan öğrencilerin yaşları, 12-

17 arasındadır. Đlk yılında okula, altısı kız 67 öğrenci alınır. Böylece Enstitü, 67 öğrencisi 

ile eğitim öğretime başlar. Đlk yıl, bütün çabalara karşın ancak altı kız öğrenci başvurduğu 

halde hemen ertesi yıl 37 kız öğrenci okula kayıt yaptırmıştı.  Enstitü açıldıktan sonra 

öğrencilerinin öğretim tatbikatı yapmaları için okulun hemen yakınında bulunan Macun 

Đlkokulu, Tatbikat okulu olarak enstitüye devredilir.525 

Açılışından itibaren hem Antalya’daki hem de cumhurbaşkanına kadar başşehirdeki 

yöneticiler enstitüye bizzat gelerek destek sunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere 

ziyarette bulunmuşlardır. Daha 1940 yılı Eylülünde eğitim dönemi başladığı hafta içinde 

Antalya Valisi Haşim Đşcan ve Antalya ileri gelenleri, Antalya mebusları, Millî Eğitim 

Bakanı Hasan Ali Yücel, Antalya mebusu Rasih Kaplan, okulu ziyaret etmişlerdi.526 

Bu açıklamalardan sonra BĐUM istatistiklerinden çıkarılan bilgiler ışığında Aksu 

Köy Enstitüsü ile ilgili olarak ulaşılan veriler aşağıya çıkarılmıştır:527 

                                                                                                                                              
örgütlenen Seracılık Araştırma Enstitüsü’ne verilmiştir. Bkz. Metin Kaya, Enstitümüzün Tarihçesi, 
[Narenciye Enstitüsü] Basılmamış Notlar, 17.03.2006. Geri kalan arazisi ise 1990’lı yıllara doğru Aksu 
Belediyesi’nce kamulaştırılarak belediye mülkü olarak belediye kazandırıldıktan kısa bir süre sonra belediye 
tarafından arsa olarak satılmıştır.   

525 Antalya, “Şehir Haberleri”, No: 1665, 15 Nisan 1941 Antalya. 
526 1944’te okulun ilk mezuniyet töreninde dönemin valisi Haşim Đşcan yaptığı konuşmasında, yöneticilerin 

eğitime olan desteği konusunda şu sözleri sarf etmişti: “Bir evladım var. Sizinle beraber 891 evladım var. 
Hepinizin aynı kuvvet ve aynı derinlikte sevgisini içimde taşıyorum. Gideceğiniz en uzak köyde bile sık sık 
karşılaşacak, baba-oğul bağlarının en kuvvetli örneklerini yaratacağız.” Bkz. Binbaşıoğlu, Anıları, s. 38. 

527 Okul arşivlerinin günümüze ulaştığı gibi bir izlenim olsa da, arşiv konusunda bu okulda da sıkıntılarla 
karşılaşılmıştır. Okulun sayısal verilerinin yer aldığı defterlerdeki bilgiler sistematik bir biçimde 
tutulmamıştır. Buradaki bilgilerle BĐUM’nde tutulan istatistikler örtüşmemektedir. Ayrıca, Köy 
Enstitüsü’nün devamı olan Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü’nce 2000’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
talimatı ile hazırlanan resmî bir belgedeki bilgilerle yukarıda bahsedilen defterlerde yer alan bilgiler de 
uyuşmamaktadır. Bundan başka, diğer kaynaklar, yerel basında çıkan haberlerde de farklı verilere 
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Eğitmen kursu açıldığında 83 eğitmen adayının eğitimiyle görevlendirilen bir müdür, 

bir eğitmen şefi ve 12 öğretmenden oluşan öğretim kadrosu bulunmaktaydı. Eğitmen 

kursunun açılmasının hemen akabinde enstitünün de eğitim vermeye başlamasıyla 

öğretmenler her iki okulda derslere girmeye başladılar.528 1944-45 öğretim yılına 

gelindiğinde okulun 28 öğretmeni oldu. Ayrıca, kadrosu başka okulda bulunan bir 

öğretmeni daha burada görev yapmaktaydı.529 1949-1950 öğretim yılında ise toplam 37 

öğretmen görev yapmaktadır.530 

Eğitmen kursunun 1940 yılı ödeneği 6.950 lira olup giderleri 5.180 lira olarak 

gerçekleşmiştir.531 Enstitünün 1940 yılı ödeneği ise 79.558 lira olup tüm giderler toplamı 

77.473 lira olmuştur. Harcama yerleri ise; öğretmen maaş ve ücretleri 5.026 lira, memur ve 

hizmetlilere ödenen maaş ve ücretler 9.348 lira, donatım ve öğretim gereçleri 15.961 lira, 

iaşe giderleri 16.239 lira, yapım, onarım ve kamulaştırma giderleri 18.990 lira ve diğer 

giderler 11.909 lira olarak gerçekleşmiştir.532 1944-45 döneminin Eğitmen Kursu Bütçesi 

ise şu şekildeydi: Gelirleri 10.918 lira,  giderleri; maaş ve ücretler 6.011 lira,  diğer giderler 

4.879 lira olup toplam giderleri 10.890 liradır. Enstitünün 1944-45 yılı ödeneği ise 431.375 

liradır. Gider kalemleri ise şöyledir: Maaş ve ücretler; öğretmenlerin 22.833 lira, memur ve 

hizmetlilerin 22.394 lira, donatım ve ders araç-gereç harcamaları 43.172 lira, iaşe gideri 

149.201 lira, inşaat onarım ve kamulaştırma gideri 111.902 lira ve diğer giderler 81.873 

lira olup, giderler toplamı 431.375 liradır.533 1949 yılı giderleri ise 1944-45 yılına göre 

yaklaşık % 10’luk bir artışla 495.854 lira534 olarak gerçekleşmiştir.535 

                                                                                                                                              
rastlanmıştır. Kaynaklar arasında kritik yapıldığında mevcut arşiv malzemesi içerisinde sayısal veri olarak, 
BĐUM istatistiklerinden çıkarılan bilgilerin verilmesi benimsenmiştir.  

528 Cemal Gültekin, “Aksu Köy Enstitüsü ve Eğitmenlerimiz”, Türk Akdeniz, III, S. 18, Antalya Haziran 1940, s. 
1; BĐUM, Maarif Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 144. 

529 age, s. 87. 
530 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 169. 
531 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 366-367. 
532 age, s. 452. 
533 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 95, 136, 137. 
534 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 

Matbaası, Ankara 1952, s. 186, 187. 
535 Öğretmenler ile memur ve hizmetlilerin ödenek bilgileri karşılaştırıldığında, memur ve hizmetlilerin 

maaşlarının öğretmenlere göre düşük olması gerektiği de dikkate alınırsa, okuldaki diğer çalışanların, 
öğretmen sayısından daha fazla olabileceğini akla getirmektedir ve bu araştırmaya değer bir husustur.  
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Öğretmen sayıları ile bütçe bilgileri yukarıda verilen okulun öğrenci verileri şöyledir: 

Tablo 32: Aksu Köy Eğitmen Kursu öğrenci bilgileri 1940-1941536 

Öğrencilerin yaşları Öğrenim Durumu 
 Ö
ğr

en
ci

 s
ay

ıs
ı 

12
-1

6 
ya
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16
-2

5 
 “

  

26
-3

5 
 “

  

36
-4

5 
 “
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Başararak 
Diploma 
Alanlar 

 
 
 
Öğretmen 
Mevcudu 

D
er

sl
ik

 s
ay

ıs
ı 

 E K T        E K  T E K T 
1 48 - 48   - 1 28 19 24 22 2 48 - 48 5 - 5 

Okulun öğrencileri günümüzdeki öğrencilerle karşılaştırıldığında tablo verilerinde ilk 

dikkati çeken durum, öğrencilerin yaşlarının büyüklüğüdür. Öğrencilerin % 98’i 26-45 yaş 

aralığındadır. Aslında, yukarıdaki kısımlarda verildiği üzere, okulun yapısı ve kuruluşu 

dikkate alındığında bu olgu garipsenecek bir durum arzetmemektedir. Çünkü okulun 

öğrenci kaynağını askerliğini yapmış olanlar oluşturduğundan zaten 23 yaşından küçük 

olanların okula alınmaları pek mümkün değildi.  Dikkati çeken bir başka durum ise, okula 

devam edenlerin büyük bir kısmının (24 kişi) aynı zamanda Millet Mektebinde okuma 

yazma öğrendikleri, yani ilkokul mezunu bile olmadıklarıdır.  

1944-45 öğretim yılında eğitmen kursu yine bir sınıflı olup öğrenci sayısı hepsi de 

erkek olmak üzere 20’dir.  Devam edenlerden 8 öğrenci 17-25, 12 öğrenci 26-35 yaşları 

arasındaydı.  Öğrenim dereceleri bakımından ise; Millet Mektebi mezunları 17,  ilkokul 

mezunları 3 olup,  toplam 20 öğrencinin hepsi de kursta başarılı olarak diploma almışlardır. 

Bu mezunlarla birlikte başta Antalya olmak üzere Mersin ve Muğla’daki 20 köy daha okul 

ve eğitmene kavuşmuştur. 537 

Enstitünün Đlk Mezunları 

Aksu Köy Enstitüsü, daha önce de belirtildiği üzere, ilk öğrencilerini Haziran 

1940’da kabul etmiş ve bu ilk kayıt döneminde okula 67 öğrenci kaydolmuştu.538 Bu 

öğrenciler, okulun süresi beş yıl olmasına karşın yaz tatilindeki çalışmalar dolayısıyla ilk 

mezunları olarak okulun açılışından 4,5 yıl sonra, 29 Ekim 1944’de diplomalarını alarak 

                                                
536 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 366-367. 
537 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 

Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 136, 137. 
538 age, s. 394-95. 
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mezun olmuştur. Mezuniyet töreni çevrede büyük bir sevinç ve bayram havası yaratmıştı. 

Gerçi, 1940 Haziran’ında okula kaydolan 67 öğrenciden ancak 31’i mezun olabilmişti.539 

Okulun ilk mezunlarını verdiği yılda okulun öğrenci mevcudu 972’ye ulaşmıştır. 

Bunların 932’si bir üst sınıfa geçerken 40 öğrenci sınıf tekrarı yapmıştır. Buna göre başarı 

oranı % 96’dır. Bu başarı oranı, şehirdeki okullarda hem ilköğretim, hem de orta öğretimde 

yer alan bütün okullar içerisinde en büyük başarı oranını ifade etmektedir. Bir üst sınıfa 

geçenlerin neredeyse tamamının da doğrudan geçmiş olması, yüksek düzeylerde olan okul 

başarı grafiğini biraz daha yukarılara taşımaktadır. 540 

Aynı öğretim yılında yalnızca 11 öğrenci okuldan ayrılmak zorunda kalmış olup 

bunlardan ikisinin ölüm nedeniyle olduğu anlaşılmaktadır. Şehirde bulunan diğer orta 

öğretim kurumlarıyla karşılaştırıldığında, bu çok küçük bir değeri/oranı ifade etmektedir. 

Buna göre, okuldan ayrılanlar -ölüm gibi önlenemez akıbetler de dâhil olmak üzere- tüm 

öğrenciler içinde yalnızca % 1’dir.541 Bunda, okuldan ayrılanlara getirilen parasal 

yaptırımların da rolü olsa gerektir. 

Aşağıda verilen tabloya bakıldığında, 1949-50 öğretim yılında okulda okuyan 729 

öğrencinin 661’i başarılı olarak bir üst sınıfa geçerken, 68 öğrenci sınıf tekrarı yapmıştır. 

Buna göre okuldaki başarı oranı yaklaşık % 90’dır. Bu durumda okuldaki başarı oranı 

önceki yıllara göre düşmüştür. Bu öğretim yılında okuldan ayrılanlarda bir artış 

görülmektedir. Son bir yıl içerisinde okuldan toplam 43 öğrenci ayrılmıştır. Ayrılanların 

çoğunluğu da iki yıl üst üste sınıfta kaldığından ayrılmak zorunda kalmıştır. Buna göre 

okuldan ayrılanların oranı % 6’dır. Hâlbuki 1944-45 öğretim yılında öğrencilerin yalnızca 

% 1’i ayrılmıştı. Ayrılma nedenlerinden biri olan nakillerin büyük kısmı Đzmir Kızılçullu 

Köy Enstitüsü’ne olmuştur. Bunun nedeni; Aksu’da sağlık kolunun (Sağlık Memuru Kolu) 

olmaması ve sağlık kolu en yakın enstitünün Đzmir Kızılçullu olmasıdır.542 

                                                
539 Okulun mezunları hakkında yalnızca iki yıla ait net sayılar mevcuttur. Birincisi okulun ilk mezunlarını verdiği 

1943-44 öğretim yılına aittir ve bu ilk yılında okul 31 mezun vermiştir. Đkinci bilgi 1945-46 öğretim yılına 
aittir ve bu yıl okuldan 142 öğretmen adayı mezun olmuştur. 142 öğretmenin 37’si bayan olmak üzere 97’si 
Antalya’da, 6’sı bayan olmak üzere 32’si Muğla’ya, 13 öğretmen de Đçel Vilâyeti’ne verilmiştir. Bkz. Yeşil 
Antalya, “Aksu Köy Enstitüsü Mezuniyet Töreni”, No: 66, 4 Ekim 1946 Antalya. 

540 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1944-1945, Yayın no: 272, Pulhan 
Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 9. 

541 age,  s. 8.  
542 Bünyesinde Sağlık Kolu olan Köy Enstitüleri şunlardır: “Akçadağ (Malatya), Pulur (Erzurum), Göl 

(Kastamonu), Çifteler (Eskişehir), Arifiye (Kocaeli), Kızılçullu (Đzmir), Hasanoğlan (Ankara). 1947’de yedi 
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Tablo 33: Aksu Köy Enstitüsü 1949-1950 öğretim yılı öğrenci bilgileri I543 

Son bir yılda okuldan ayrılanlar 
Sürekli Geçici 

 
Yeni kayıtlar 
(Birinci 
sınıflar) 

Ölüm Hast
alık 

Üst üste iki 
yıl sınıfta 
kalma 

Devam
sızlık 

Tasdik
name 

Nakil 
Toplam 

 
 

Ders kesiminde 
toplam öğrenci 

sayısı 

S
ın

ıf
la

r 

Ş
ub

el
er

 
E K T E K E K E K E K E K E K E K T E K T 

Hazırlık - - - - - - 1 - 8 - - - - - - - 9 - 9 38 - 38 
1 3 161 11 172 - - - - - - 4 - - - - - 4 - 4 247 9 256 
2 1 - - - - - - - 10 - 1 - 2 1 - 1 13 1 14 113 7 120 
3 1 - - - - - - 1 2 - - - 2 - - - 41 1 5 125 3 128 
4 1 - - - - - - - 3 - 1 - - 2 - - 4 2 6 89 4 93 
5 1 - - - 1 - - - - - - - 4 - - - 5 - 5 89 6 95 

Toplam 7 161 11 172 1 - 1 1 23 - 6 - 8 3 - 1 39 4 43 701 28 729 

Tablo 34: Aksu Köy Enstitüsü 1949-1950 öğretim yılı öğrenci bilgileri II544 

Yönetmelik gereği iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrencinin kaydı siliniyordu. Okuldan 

ayrılmalar içerisinde büyük çoğunluğu bu öğrenciler oluşturuyordu. Yalnız bu hususta 

belirtilmesi gereken bir nokta vardır; iki yıl sınıfta kalma veya başka bir nedenle okuldan 

çıkarılanlar, okudukları süre için tazminat ödemek zorundadır. Zira okula kayıt sırasında 

öğrencilerden okulu bırakıp gitmelerini önlemeye yönelik olarak velilerinden taahhüt 

senedi alınmaktaydı. Bu bağlamda 1947-48 öğretim yılında okula kaydolan bir öğrenci 

kefil bulamadığından kaydı silinmiştir.545 Yine bu bağlamda velilerinden, çocuklarının 

okulda kaldıkları gün sayısına göre hesaplanan meblağı ödemeleri istenmekte ve 

                                                                                                                                              
enstitüde bulunan Sağlık Kolları Đzmir Kızılçullu ve Ankara Hasanoğlan’da birleştirilmiştir. Bkz. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı, Sağlık Dergisi, Fevkalade Nüsha: Ekim-Kasım 1948, (Ankara) 1948, s. 57. 

543 BĐUM, Millî Eğitim Đstatistikleri, Meslek, Teknik ve Yükseköğretim 1949-1950, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O. 
Matbaası, Ankara 1952, s. 6-7. 

544 age,  s. 6-7. 
545 Aksu Köy Enstitüsü, Talebe Künye Defteri (B 1). 

Sınıf geçme durumu 
Geçenler  

Sınıfta 
 kalanlar 

Haziran 
dönemi 

Eylül 
dönemi 

 
Toplam 

 
Öğrenci 

mevcudu 

 
Diploma 
alanlar 
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E K T E K E K E K T E K T E K T 
Hazırlık - 4 - 4 24 - 10 - 34 - 34 38 - 38 - - - 

1 3 20 2 22 163 3 64 4 227 7 234 247 9 256 - - - 
2 1 16 1 17 72 3 25 2 97 5 102 113 7 120 - - - 
3 1 12 1 13 64 1 49 1 113 2 115 125 3 128 - - - 
4 1 10 2 12 57 2 22 - 79 2 81 89 4 93 - - - 
5 1 - - - 49 6 40 - 89 6 95 89 6 95 87 8 95 

Toplam 7 62 6 68 429 15 210 7 639 22 661 701 28 729 87 8 95 
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ödemeyenler için de tazminat davası açılmaktadır.546 Ancak, iki yıl sınıfta kaldığından 

okuldan çıkarılıp tazminat davası açılmış olanların büyük bir bölümü 5657 sayılı kanunla 

ödemeden affedilmiş olduğu kayıtlarda görülmektedir.547 

Ayrılmalarla ilgili dikkat çeken başka bir gerekçe ölümdür. Sicil defterlerinde yer 

alan bilgilere göre 1940-50 yılları arasında okula devam eden 5 öğrencinin kayıt silinme 

nedeni, ölüm olarak belirtilmiş olup bunların, çeşitli hastalıklar, daha çok tüberküloz 

nedeniyle Antalya Memleket Hastanesi’nde öğretmenlik hayalleri sona ermiştir.548 Bu 

durumda, ilişiği kesilenler; % 75 iki yıl sınıfta kalma, % 7 terk, % 4 devamsızlık, % 4 

hastalık/ölüm, % 10 diğer nedenler şeklinde olduğu tespit edilmiştir. 

Aksu Köy Enstitüsü Talebe Künye Defteri’nde yer alan bilgilere göre -bütün 

öğrencilere ait bilgiler verilmediğinden çok sağlıklı olmasa da- enstitüye gelen öğrencilerin 

memleketlerine bakıldığında; öğrencilerin % 83’ü Antalya’dan, % 12’si Muğla’dan ve % 

5’i de Mersin’den gelmiştir. 

Sonuç itibarıyla yukarıda verilen bilgiler 1950’ye kadar olan dönemi kapsamaktadır. 

Köy Enstitüleri ve dolayısıyla da Aksu Köy Enstitüsü kısa bir süre sonra kapatılmış ve 

yerlerine öğretmen okulları açılmıştır. Aksu Köy Enstitüsü, mevcut verilere göre 

açılışından 1950 yılına kadar 611 mezun vermiştir. Bu mezunların büyük bir kısmı 

Antalya’nın köylerinde görev yaparken, bazıları Mersin ve Muğla’daki köylere de 

gitmiştir. Bu anlamıyla Aksu, Antalya’nın köylerinin kısmî eğitim ihtiyacını karşılamıştır. 

 

                                                
546 Talebe Sicil Defteri Cilt 1-5’te bu konuda yer alan bilgilerden bazıları şöyledir:  

451 numaralı, 1927 Fethiye Kemer doğumlu, 01.03.1943 kayıtlı Rasih Özdemir hakkında sicil defterinin 
düşünceler bölümünden: “Velisi Emine Özdemir, Fethiye’den bir görevli vasıtasıyla müdürlüğe 712-124 PTT 
nolu ve 1377-237 sayılı PTT havaleleri alınarak Maliye Sandığına seri S 791439-2580 sayılı makbuz ile 
20.01.1944 tarihinde Maliyeye yatırılmıştır. Yatırılan para 34+52=86 yekün,”; 634 Nolu Mevlüt Kolak 
06.10.1943’te kayıt olmuş ve 24/12/1943 tarihine kadar okulda kaldığı günler için 100 lira tazminatı peşinen 
ödemiştir; 446 Nolu Celal Akın hakkında takibat yapıldı. Enstitüyü 09.09.1943’te terk etti; …” 

547 Künye Defterlerine düşülen notlara göre, 1947-49 yılları arasında iki yıl sınıfta kaldığından okuldan çıkarılan 
toplam 16 öğrenci hakkında Köy Enstitüleri Yasası gereğince 1947-49 yılları arasında vermiş oldukları 
kefillik senedine dayanılarak tazminat davaları açılmıştır. Tazminat davası açılan biri kız, 15’i erkek toplam 
16 öğrencinin velileri 5657 sayılı kanunla daha sonra ödemeden affedilmişlerdir. Bkz. Aksu Köy Enstitüsü, 
Talebe Künye Defteri B 1, B 2. 

548 Aksu Köy Enstitüsü, Talebe Sicil Defteri I-V. 
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II-) ANTALYA’DA YAYGIN EĞĐTĐM 

A-) YAYGIN EĞĐTĐM 

Yaygın eğitim, okul eğitimi, yani örgün eğitim dışında yer alan tüm eğitim 

etkinliklerini kapsayan ve halk eğitimi de denilen alanı ifade etmektedir. Örgün eğitim 

sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 

çıkmış fertlere gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin 

yanında veya dışında onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal 

ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan 

eğitim-öğretim-üretim rehberlik ve uygulama faaliyetlerinin tümü yaygın eğitim olarak 

adlandırılmaktadır.549 

Türkiye’de halk eğitimi hakkında ilk yasal metin, 1913’te çıkarılan Tedrisat-ı 

Đbtidaîye-i Kanun-ı Muvakkati (Geçici Đlköğretim Kanunu)’dir. Yasayla, ilköğretim çağını 

aşanlara gerekli genel bilgi, tarım, ticaret derslerinin verilmesi öngörülmüştü. Daha 

önceleri ise; medreseler, tekkeler, ahilik ve lonca teşkilatları Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde halk eğitimi veren başlıca kuruluşlar olarak tarihî görevlerini yerine 

getirmişlerdir.  

Cumhuriyet döneminde yaygın eğitim 

Cumhuriyetin ilânı ile birlikte örgütlü halk eğitimi çalışmalarına da başlanmıştır. 

Cumhuriyet hükümetinin ilk Millî Eğitim Bakanı Đsmail Safa Bey tarafından, 25 Kasım 

1923 tarihli ve 1971/3655 sayılı valiliklere gönderilen genelgede; millî eğitim kuruluşları 

ve görevlilerinin halk eğitimi çalışmalarına geçmeleri istenmişti. Yaygın eğitim konusu, 

‘Heyet-i Đlmiye’lerde de ele alınmış550 ve burada alınan kararlar doğrultusunda 1926’da 

MEB Đlköğretim Genel Müdürlüğü içinde Talim ve Terbiye Dairesi'ne bağlı ‘Halk 

Terbiyesi Şubesi’ kurulmuştur.551 Böylece halk eğitimi çalışmaları bir bütünlük içerisinde 

disiplin altına alınmıştır. 1927’de halk derslikleri ve halk konferansları için yapılan 

                                                
549 MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitimde Gelişmeler, Ankara 1992, s. 

59; Perihan Lokmanoğlu-Nimet Gençer, “Yaygın Eğitimin Önemi tarihi gelişimi ve uygulama alanları”, 4. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri I-IV, 10-12-Eylül 1997 içinde, Anadolu Ü Eğitim Fak. Yayınları, 
Eskişehir 1997, s. 535. 

550 MEB, Millî Eğitim Şûraları (1939-1993), Millî Eğitim Basımevi, Ankara 1995, s. 9, 10. 
551 Daha sonra, 1933’te yürürlüğe giren 2287 sayılı MEB merkez örgütü ve görevleri ile ilgili kanun, millet 

mektepleri de dâhil olmak üzere halk eğitimiyle ilgili hizmetleri Đlköğretim Genel Müdürlüğü’ne vermiştir. 
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toplantılar akabinde çıkarılan yönetmelik, çeşitli nedenlerle hiç okuyamamış ya da istediği 

öğretim derecesine erişememiş olanları, bir vatandaşının bilmesi gereken temel yurttaşlık 

bilgileriyle donatmak, ulusal kültür ve ülküyü güçlendirmek görevini bu dersliklere 

yüklüyordu.552   

1928’de yeni harflerin kabulünden sonra Atatürk önderliğinde millet mektepleri 

açılmış ve geniş çaplı okuma-yazma öğretimi faaliyetlerine geçilmiştir. 1930’lu yıllarda 

kurulan Halk Odaları ve Halk Evleri, yaygın eğitim tarihinde büyük işler başarmış 

kuruluşlardır. 1930’da yurttaşların öğrendiklerini unutmamaları ve okuma alışkanlıklarını 

sürdürmeleri amacıyla Halk Okuma Odaları açılmaya başlanmıştır. Yeni kurulan devletin 

kültür politikalarını benimsetme ve halkı eğitme görevi ilk olarak 1927’de Türk Ocakları 

CHP denetimine alınarak verilmek istenmiş, ancak amaçlanan gelişmenin bu yapı ile 

gerçekleştirilemeyeceği görüldüğünden devrimleri yaymak, kökleştirmek ve halkı 

toplumsal, kültürel açıdan geliştirmek amacıyla 1932’de Halkevleri kurulmuştur. 

Halkevleri; halk dershaneleri, kursları, kitaplık, yayım, köycülük, dil ve yazım, tarih ve 

müze, sosyal yardım, spor, temsil, güzel sanatlar konularında faaliyet göstermiştir. 

1936 yılında açılan eğitmen kursları ve 1940 tarih ve 3803 sayılı Köy Enstitüleri 

Kuruluş kanunu ile köy eğitmen ve öğretmenlerine okuldaki görevleri yanında, halkı 

eğitmek görevi de verilmiştir. 

1938-39 öğretim yılında Akşam Sanat Okulu açılarak kadınlara yönelik; biçki dikiş, 

ev idaresi, nakış vb konularda kurslar verilmeye başlanmıştır. Yine 1938-1939 yıllarında 

merkezden gönderilen öğretmenlerle köylerde; erkekler için demircilik, marangozluk gibi 

kurslar; kadınlar için biçki-dikiş kursları açılmaya başlamış, yaygın eğitimle bazı 

becerilerin de kazandırılmasına çalışılmıştır. 553 

Eğitim şûralarında da yaygın eğitim konuları görüşülmüştür. 1939’da toplanan I. 

Millî Eğitim Şûrası’nda; fakültelerin, halkevleriyle yakın ilişki kurmaları ve Anadolu'da 

üniversite haftaları düzenlenerek yetişkinlerin eğitilmesi konusu önerilmiştir. Bu öneri 

doğrultusunda, ilk olarak Erzurum’dan başlamak üzere, belirli bir program ve takvime 

bağlı olarak çeşitli şehirlerde üniversite haftaları düzenlenmiştir. Hatta bu etkinliklerde 

                                                
552 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 

52-56. 
553 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Cumhuriyet Döneminde Eğitim 2,  MEB Yayınları, Ankara 1999, s. 

426; MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitimde Gelişmeler, Ankara 
1992, s. 69, 77. 



 

 

 

117 

Hitler döneminde Almanya’dan ayrılarak Türkiye’de görev alan Alman hocalardan bazıları 

da yer almıştı. 1949’da toplanan IV. Millî Eğitim Şûrası'nda; demokrasi eğitimi üzerinde 

durulmuş, halkın bu konuda okul dışında eğitilmesi gereği belirtilmiştir. Bu nedenle, Millî 

Eğitim Bakanlığı teşkilatında, yaygın eğitim için bir birim kurulması önerilmiştir. 554 

Halk eğitimi çalışmalarında ülkede tek sorumlu ve görevli Millî Eğitim Bakanlığı 

değildi. Çıkarılan çeşitli yasalarla halk eğitimi konusunda ordu, belediyeler, sanayi 

kuruluşları gibi bazı kurumlara da yükümlülük getirilmiştir.555 

Yaygın eğitim konusunda diğer bir kurum ise usta çırak ilişkisi ile halkın gündelik 

yaşamında ihtiyaç gösterdiği mesleklerin öğretilmesidir. Yüzyıllarca mesleklerin 

öğrenilmesinde en yaygın yol olan bu yöntem -yaygınlığı azalsa da- günümüzde de 

geçerliliğini sürdürmektedir. Antalya’da zanaatların büyük bölümü gayrimüslimlerin 

elinde olduğundan, mübadele sonrasında çeşitli zanaatların öğrenilmesinde bir süre boşluk 

yaşanmıştır.  

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yeni devletin inşasında, gelişmiş ülkelerin bilgi 

birikiminden yararlanmak için, zaman zaman belli bir plân dâhilinde yabancı uzmanlar 

davet edilerek hazırladıkları rapor ve önerilerinden yararlanılmaktaydı. Bu uzamanlar halk 

eğitimi konusunda da önerilerde bulunmaktaydı. Bunlardan 1933-34 yıllarında Türkiye’de 

çalışma yapan Amerikan Heyeti Raporu’nda halk eğitimi konusunda şu öneriler yer 

almaktaydı: Askerliğin, okuma yazmayı yaygınlaştırmada çok yararlı iş görmüş olması 

gözlenerek bu faaliyetin devam ettirilmesi önerilmiştir. Raporda, çok çarpıcı ve 1950’lerde 

halk odaları ve halk evlerinin kapatılması ile zamanla unutulmuş ve günümüzde de 

üzerinde pek durulmayan bir konuya dikkat çekilmektedir. Rapordaki ifadelerle; 

“Cehaletle yoğrulmuş bir yaşayış tarzı değiştirilirken, halledilmesi en güç mesele, okuma 

yazmayı öğretmek değil, cemaate okuma itiyadını aşılamaktır. Muvafık teçhizat mevcut 

olmadıkça, okuryazar halk yüzdesini artırmak için sarf edilen paralar fiilî netice itibarı ile 

israf edilmiş olur. Okuma yazmayı yarı bilenler için okuyacak kâfi yazı bulunmaması 

bütün bu müesseselerin daha fazla kıymetli iş görmesine mâni olmaktadır. Maarif Vekâleti, 

köylülerin (halkın) okuyup anlayacağı bir tarzda yazılmış eserler meydana getirilmeden 

bunlara okuyup yazma öğretilmesinin pek az fayda tevlit edeceğini nazarı dikkate 

                                                
554 MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitimde Gelişmeler, Ankara 1992, s. 

34. 
555 age, s. 76-77. 
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almalıdır,” denilmektedir. Yine başka bir eğitim aracından, hem de belki en ekonomik 

eğitim aracı olan radyo yayınlarına dikkat çekilerek; Türkiye gibi halkının büyük kısmı 

okuma yazma bilmeyen bir memlekette, halk terbiyesi işlerinde radyodan çok büyük 

istifade edilebilir” denilmektedir. 556 

Sonuç olarak; çocukların eğitiminde olduğu gibi halk eğitimi konusunda öğretmenler 

ve onların meslekî kuruluşları yetişkinlere de okuma yazma öğretmişler, halkı aydınlatma 

çalışmaları yapmışlar, kendilerinden beklenen toplumsal ödevi layıkıyla yerine getirme 

gayreti içinde olmuşlardır. 

 

 

                                                
556 MEB, Amerikan Heyeti Raporundan: Maarif Đşleri, MEB Yayınları, Ankara 1939, s. 25 vd. 
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B-) MERKEZÎ KURUMLARIN ANTALYA TEMSĐLCĐLERĐ  

1-) Türk Ocağı 

Türk Ocakları, Osmanlıdan Cumhuriyete miras kalan bir kültür ocağıdır. Bir grup tıp 

öğrencisinin bir araya gelerek 12 Mart 1912’de Đstanbul’da kurduğu dernek557 kısa sürede 

ülke genelinde örgütlenen etkin bir siyasal, kültürel ve bilimsel derneğe dönüşmüştür. 

Cumhuriyetin fikrî temellerinin oluşmasında da devlet adamları, düşünür ve yazarlarıyla 

çok büyük katkılar sunmuştur. 

Osmanlı Đmparatorluğu tarihe karışıp yerine yeni bir Türk devletinin kurulmasıyla 

birlikte genel merkezi bu sefer Ankara olmak üzere Türk Ocağı yeniden faaliyete geçer. 

Cumhuriyetin kurulmasından sonraki bu ikinci açılışında Đstanbul Sultan Ahmet semtinde 

ilk toplantılarını yapan Türk Ocağı, bir süre sonra Beyazıt’ta daha büyük bir binaya 

taşınarak başta Atatürk olmak üzere devletin de desteğini alarak faaliyetine yeniden başlar.  

Cumhuriyetin kurulmasından sonra ilk kez toplanan Birinci Türk Ocakları Umumi 

Kongresi, 23 Nisan 1923’te Ankara’da çalışmalarına başladığı gün, ocağın Antalya 

delegesi Ağaoğlu Ahmet Bey’in de bulunduğu yedi kişilik bir kurul, Cumhurbaşkanı 

Atatürk’e kongrenin hissiyatının da bildirildiği bir nezaket ziyaretinde bulunurlar. Bu 

ziyarette Atatürk; yeni Türk devletinin kurulmasında ocaklara çok güvendiklerini ve 

hükümetin ocaklara hiç bir zaman bigâne kalmayacağını beyan etmiştir. 558 

Böylece Cumhuriyet döneminde faaliyetine yeniden başlayan Türk ocakları, amaç ve 

işlevini bu ilk kurultayında şöyle ortaya koymuştu: “Binlerce seneden beri geçen yollarda 

temasa geldiği medeniyetler içinde yabancılaşan; Đran’da Anadolu’nun Selçuk devrinde 

Acemleşen, Osmanlı devrinde ise Yavuz Sultan Selim’le beraber millîyetini terk ederek 

Araplaşan, nihayet Batı medeniyetiyle temasa geldiğimiz günden itibaren batılılaşamayan 

fakat ‘frenkleşen’ yarı aydınlar ve devlet adamlarının uzun zamandan beri terk ettikleri 

Türk milletinin yalnızlığından uyandırılıp millî bilincin yeniden diriltilmesi” hedeflenmişti. 

Đran ve Arap medeniyetlerinin, devirlerini geçiren, hayata iadesi mümkün olmayan ölüler 

olarak değerlendirildiği kurultayda -Atatürk’ün de gösterdiği hedef olan- dünyanın her 

tarafında egemen olan gelişmiş Batı medeniyeti, Türk Ocaklarının Türk halkına işaret ettiği 

                                                
557 Türk Ocağının ilk örgütlenme girişimleri; ilk olarak 1908’de Türk Derneği ve akabinde 1911’de Türk Yurdu 

dergisinin kurulması ile başlar. 
558 Birinci Türk Ocakları Umumi Kongresi Zabıtları (Nisan 1340), Yenigün Matbaası, Ankara 1341, s. 7 vd. 
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medeniyet olarak belirlenmişti. Bu hedeflere ulaşılması için kendine; “Türk vatanının yeni 

medeniyeti, hayat aşkını, zevkini, refahı, intizamı bütün Türklük arasında kardeşlik ve 

birliği anlatan ve telkin eden mabetler” olma görevini yüklemişti.559 

Ocak, hemen yurt genelinde örgütlenme faaliyetine girişti. 25 Haziran 1923’te Dr. 

Burhanettin [Onat] Bey ve arkadaşlarınca560 Antalya’da ocağın şubesi açıldı. Çalışmalarını 

Karaoğlan Parkı içinde bulunan günümüzde Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu eski 

kilise binasında sürdüren Ocak, Aralık 1923’te ilk kongresini Antalya’da yapar. 

Ocağın genel amaçları doğrultusunda faaliyetlerine başlayan Antalya Türk Ocağı, 

Antalyalıları siyasal, toplumsal ve kültürel açıdan geliştirmeyi amaçladığı gibi, aynı 

zamanda, bir eğitim kurumu olarak büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bu faaliyet alanlarının 

dışında Ocak, sağlık alanında Antalyalılara hizmet vermiştir. Dr. Burhanettin, Ocağın 

kurulduğu yıl içinde bir de Türk Ocağı dispanseri açmıştı. 1928’e kadar faaliyetini 

sürdüren dispanserde toplam 5.756 hasta muayene ve tedavi edilmiştir.  

Bünyesinde ‘Köycülük’, ‘Sosyal Yardım’, ‘Okuma Yazma Öğretimi’, ‘Müzik’ ve 

‘Spor’ bölümleri açılan Ocak’ta, ayrıca düzenli aralıklarla konferanslar, müsamereler 

verilmekteydi. Ocak, başta dil kursları olmak üzere çeşitli kurslar, dersler, sanat çalışmaları 

düzenleyerek halk eğitimi çalışmalarına katkı sunmaktaydı.561 

Türk Ocaklarından desteğini esirgemeyen Mustafa Kemal, ocakların daha etkin ve 

denetim altında çalışmasından yana olmuştur. Bu düşüncelerle ocaklar, bir parti-devlet 

olan CHP’nin 1927’deki Büyük Kurultay’ında kabul edilen yeni tüzüğü ile partinin 

denetimi altında bir kuruluş sayılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarını da doğaldır ki parti 

denetimi ve gözetiminde sürdüren ocaklara desteğini her yerde gösteren M. Kemal, 6 Mart 

1930’da ilk kez geldiği Antalya’da da Türk Ocağı’nı ziyaretinde, derme çatma durumdaki 

ocak binasının durumundan hoşnut kalmamış ve binanın onarılması ya da yerine yeniden 

yapılması talimatını vermiş, aynı günün akşamı ocakta düzenlenen toplantıya katılarak 

gençlerle ülke problemlerini konuşmuştu.562 

                                                
559 Birinci Türk Ocakları Umumi Kongresi Zabıtları (Nisan 1340), Yenigün Matbaası, Ankara 1341, s. 7 vd. 
560 Dr. Burhanettin Bey dışında ocağın kurucuları şunlardı: Dr. Emin Salih, Yüzbaşı Hayri, Mülazim Necati, 

Tüccar Remzi, Muallim Ramiz ve Muzaffer, Giritli Remzi. Bkz. Güçlü, Burhanettin, s. 39-40. 
561 “Türk Ocağı Müsameresi”, Akdeniz, Antalya 5 Nisan 1341 Antalya; Güçlü, Burhanettin, s. 39-40; Güçlü, Đlk 

Yarısında, s. 90. 
562 BCA, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1, Dosya: 1. Büro, Tarih: 30.3.1942; Önder, age, s. 50. 
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Diğer sivil toplum örgüleri ve Türk Ocakları üzerinde denetimi artırmak ihtiyacı 

hisseden devlet erkânı ve o dönemdeki genel hava üzerine, Türk Ocağı, 10 Nisan 1931 

tarihli olağanüstü genel kurulunda kendini fesih kararı almış ve bütün malları CHP’ne 

geçmiştir. Mevcut taşınır ve taşınmaz varlıklarının bir kısmı 1932’de Türk Ocakları’nın 

yerine açılmış olan Halkevlerine devredilmiştir. Ocağın Antalya şubesi de aynı akıbeti 

paylaşmıştır. 19 Nisan’da CHP genel merkezinden bütün illere birer yazı gönderilerek 

kapanan ocakların mal varlıklarının bildirilmesi istenmişti. Genel merkezin bu talebi 

üzerine, CHP Antalya il başkanlığı konuyla ilgili hazırladığı raporunu 30 Nisan’da 

Ankara’ya göndermişti.  

Antalya Türk Ocağı’nın binası ve çevresindeki bahçesinin dışında çok fazla bir mal 

varlığı yoktur. Az miktardaki mobilya da CHP’ye geçmiştir. CHP için yeni bir bina 

yapılmasına karar verilince Ocak binasının bitişiğindeki arsa 1.100 liraya il özel idaresine 

satılmış,563 diğer ocak gelirleriyle birlikte 1.481 lira CHP’ye geçmiş, ancak Ocak’ın 

maliyeye çeşitli nedenlerden doğan 226 liralık borcu zamanında ödenmediğinden 1934 

yılında 601 lira olarak CHP tarafından ödenmiştir. Ocak’a ait binalar CHP’ye bağlı spor 

klüpleri ile Muallimler Birliğine ve sonra da buraya inşa edilecek olan Halkevine tahsis 

edilmiştir.564 

Sonuç olarak, Türk Ocağı kapatılmamış, yeni Türkiye Cumhuriyeti ihtiyaçları 

doğrultusunda kabuk değiştirmiş, bu yöndeki şekillenişini Antalya’da devam ettirmiş, 

Antalya’daki Ocak merkezinde Halkevi yükselmiştir. 

 

2-) Millet Mektepleri 

Alfabe konusundaki çalışmalar yeni değildi. Arap harflerinin Türkçenin fonetiğine 

uymadığı ve okuma ve yazılmasındaki zorluklar daha Osmanlı döneminde hissedilmiş565 

ve Tanzimat döneminden başlayarak, Arap alfabesinin yerine Latin alfabesinin alınması 

dile getirilmişti. Uzun tartışmalar yapıldıktan ve gerekli olgunluğa gelindikten sonra Mayıs 

1928'de, yeni harfleri belirlemek üzere kurulan Dil Encümeni, 26 Haziran 1928’de 

                                                
563 CHP Antalya Đl Yönetim Kurulu’nun CHP Genel Sekreterliği’ne 2.8.1934, Tarih ve 246 Sayılı “Antalya Türk 

Ocağının Devrettiği Gayrimenkuller” konulu yazıları. Bkz. BCA, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1, 
Dosya: 1. Büro, Tarih: 30.3.1942. 

564 BCA, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1, Dosya: 1. Büro, Tarih: 30.3.1942. 
565 Alpay Kabacalı, Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın Sanayi, Cem Ofset, Đstanbul 1998, s. 169. 
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Ankara'da toplanmış ve birkaç gün sonra Đstanbul'da, Dolmabahçe Sarayı'nda M. Kemal'in 

başkanlığında bir araya gelerek yeni harflerin kesin biçimlerini belirlemişti.566 

Bütün bu gelişmeler sonunda “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki 

Kanun” 1 Kasım 1928’de çıkarılarak yeni Türk harfleri kabul edildi.567 Bu kanunun 

akabinde 24.11.1928’de yeni harflerin halka nasıl öğretileceğini gösteren ‘Millet Mektebi 

Teşkilâtı Talimatnamesi’ yayınlandı.568 Buna göre açılacak kurslara ilk açılışında Millet 

Mektepleri denilirken sonraları buna Ulus Okulları denildi.569 Bu şekilde açılan Millet 

Mektepleri kursları bütün yurtta yaygınlaşmıştır. 

Đstatistiklere göre, 1928-1933 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde bütün Türkiye'de 

54.050 A ve B dershanesi açılmıştı. 1928-29’da 20.489 dershane açılmış ve 1.045.500 

vatandaş bu kurslara devam etmişken, 1932-33’de açılan dershane sayısı 5.107’ye ve 

devam edenlerin sayısı da 157.639’a inmişti. Đstatistiklerin de gösterdiği üzere her geçen 

yıl millet mekteplerine olan ilgi azalmıştı. Kursların ilk 5 yıllık çalışmalarına bakıldığında 

başarı oranı ortalamasının % 50 civarında olduğu görülmüştür. 570  

 

                                                
566 “Atatürk, Encümenin çalışmalarını sürekli olarak izler. Hazırlanan yeni Türk alfabesinin ilk düzeltmelerini 

kendisi yapar. Örneğin (q) ve (x) harflerinin Türk alfabesine alınmasına, tek ses için çift harfler 
kullanılmasına gerek olmadığını bildirir. Heceleri inceltmek, ya da kalınlaştırmak için (g) ve (k) harflerine 
eklenmesi düşünülen (h) harfinin kaldırılmasını Dil Encümenine önerir. Başka bir deyişle Atatürk, yeni Türk 
alfabesinin yaratılmasında bir dil uzmanı gibi rol alır. 1928 Ağustos başında Dil Encümeni Ankara'dan 
Đstanbul'a taşınır, çalışmalarını orada sürdürür. O günden sonra Atatürk, her gün Encümenin çalışmalarına 
katılır. Yeni Türk alfabesinde hangi harfin gerekli, hangisinin gereksiz; hangi yazım kuralının doğru, 
hangisinin yanlış olduğunu söyler. Alfabe üzerinde son düzeltmelerini yapar. Yeni alfabeyi herkesten önce 
resmen kullanmağa da başlar. Hatta 4/5 Ağustos 1928 günü Başbakan Đsmet Đnönü'ye yeni harflerle mektup 
yazar.” (Bilal N Şimşir, Türk Yazı Devrimi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 158); ayrıca 
Maarif Vekâleti, “Türk Yazı inkılâbı-Tarihî Vesikalar: Büyük Gazi’nin Tarihî Nutku”, Maarif Vekâleti 
Mecmuası 1929, S. 17, Devlet Matbaası 1929; Kabacalı, age, s. 169; Lewis, age, s. 276. 

567 Maarif Vekâleti, “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”, Maarif Vekâleti Mecmuası 1929, S. 
17, Devlet Matbaası 1929. 

568 24.11.1928’de yayınlanan ilk Millet Mektebi Teşkilâtı Talimatnâmesi’nde kurslar yine A ve B dersaneleri 
olarak ikiye ayrılmış olmasına ve A kursunun sonraki talimatnâme ile aynı olmasına karşın B dersanelerine 
daha farklı bir görev yüklenmişti: “Madde 2- Millet mektebi teşkilâtı iki türlüdür: A) Tahsil çağını geçirmiş 
olup ne eski Arap ve ne de Türk harflerini bilmeyen vatandaşların Türk harfleri ile okuyup yazmağı 
öğrenmelerine mahsus olmak üzere dört aylık bir devreyi ihtiva eder. B) Eski Arap harfleri ile okuyup yazan, 
ancak Türk harflerini bilmeyen vatandaşların Türk harfleri ile okuyup yazmağı öğrenmelerine mahsus olmak 
üzere iki aylık bir devreyi muhtevidir.” Bu talimatnâmenin çıkarılmasından 10 ay sonra elde edilen tecrübeler 
göz önüne alınarak 22.9.1929’da 8410 sayılı Kararname ile yeni ‘Millet Mektepleri Talimatnâmesi’ 
yayımlandı. Maarif Vekilliği, Millet Mektepleri Talimatnâmesi, Maarif Matbaası, Đstanbul 1940 (22 Eylül 
1929 tarihinde neşredilen Talimatnâme’nin ikinci kez aynen basımıdır). 

569 Ergin, age, III-IV, s. 2142-2143. 
570 Şimşir, age, s. 242-244; MEB Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Okuma-Yazma Seferberliği Brifingi, Ankara 

1983, s. 7. 
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Antalya’da Millet Mekteplerinin kurulması 

Daha Harf devrimi olmadan, 1924’te, Antalya Türk Ocağı’nın kurucusu ve başkanı 

Dr. Burhaneddin [Onat] Latin harflerinin yararlarını halka anlatan konuşmalar yapmıştı.571 

Yasanın çıkmasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi, Antalya’da da yeni harflerin 

öğretilmesi için572 millet mektepleri açılmıştır. Açılışı 1 Ocak 1929’da bir bayram coşkusu 

içinde yapılarak şehirdeki ilkokullarda faaliyete başlayan Millet Mektepleri, aslında Ekim 

1928'de faaliyete geçmişti. Kurslara, öğleden sonraları kadınlar, akşamları ise erkekler 

devam etmekteydi.573 

BĐUM istatistiklerinde Millet Mektepleri ile ilgili olarak Antalya il geneline ait 

veriler şunlardır:  

Tablo 35: Millet Mektepleri dershane, öğretmen ve kursiyer sayıları 1929-33 574 

DERSANE SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI DEVAM EDENLER 
A B A B A B 

ÖĞRETĐM 
YILI 

E K E K E K E K E K E K 
TOP 
LAM 

1928-29 32 33 26 19 32 26 26 18 2.210 2.183 1.643 1.140 7.176 
1929-30 30 26 14 9 32 24 14 10 1.052 1.097 492 48 2.689 
1930-31 7 8 10 10 7 8 10 10 173 114 190 - 477 
1931-32 8 4 7 5 8 4 7 5 230 87 139 - 456 
1932-33 1 - 1 - 1 - 1 - 18 - 16 - 34 

TOPLAM 78 71 58 43 80 62 58 43 3.683 3.481 2.480 1.188 10.832 

 

Tablo 36: Millet Mektepleri kurslarında başarılı olanların sayıları 1929-33 575 

A B TOPLAM ÖĞRETĐM 
YILI E K E K E K TOPLAM 

1928-29 789 779 828 555 1.617 1.334 2.951 
1929-30 359 393 306 275 665 668 1.333 
1930-31 89 58 98 90 187 148 335 
1931-32 118 38 85 21 203 59 262 
1932-33 8 - 12 - 20 - 20 

TOPLAM 1.363 1.268 1.329 941 2.692 2.209 4.891 

                                                
571 Antalya, “Dr. Burhaneddin Onat Latin Harflerinin Yararlarını Anlatıyor”, 17 Nisan 1340 Antalya. 
572 Maarif Vekâleti Đlk Tedrisat Dairesi, Millet Mektepleri Teşkili Hakkında Valiliklere Yapılan Tamim, (2.12.1928 

tarih ve umumi: 32493, hususi: 12233 sayılı yazı). 
573 Hüseyin Çimrin, Kronolojisi, s. 116. 
574 BĐUM, Millet Mektepleri Faaliyet Đstatistiği 1928-1933, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 1. 
575 gös. yer. 
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Tablodaki beş yıllık verilere bakıldığında; yeni harfleri öğrenmek üzere Antalya’da 

Millet Mekteplerine halk nezdinde büyük bir ilgi oluşmuş, ancak zamanla buralara devam 

edenlerin sayısı dikkate değer bir şekilde azalmıştır. Bu azalma da, muhtemelen yeni 

harfleri öğrenmek isteyenlerin talebinin azalmasıyla ilgili olmalıdır. Ama yine de yeni 

Türk harflerinin kabul edildiği 1928’den 1938-39 ders yılı sonuna kadar, yani, yeni 

harflerin öğretilmeye başlandığı ilk on yıl içerisinde, binlerce Antalyalı Millet 

Mekteplerine devam ederek okuma yazma, matematik, yurt ve dünya hakkında bilgiler 

öğrenmişlerdir.576 

Sonuç itibarıyla harf inkılabı ile Türkçeyi daha kolay öğrenmek için bir seferberlik 

havasında açılan millet mektepleri ile daha önce hiç okul yüzü görmemiş, dolayısıyla 

okuma yazma bilmeyen sayıları milyonla ifade edilen vatandaşın okuryazar olmaları 

sağlanmıştı. Aynı şekilde, okullara devam eden öğrencilerin dışındaki binlerce Antalyalı da 

Cumhuriyet hükümetlerinin bu nimetlerinden yararlanmıştır. 577  

Millet Mektebi hamlesiyle, milletin fertlerinin % 90’ından fazlasının okuryazar 

olmamasından toplumun bütün kesimleri; yöneticileri, öğretmenleri, köylüsü ve şehirlisiyle 

bütün halk, büyük bir coşkuyla okuryazarlık hamlesine destek oldular. Ancak bu büyük 

coşkuya rağmen, Osmanlı dönemi ile karşılaştırılan istatistiklere de yansıyan gelişmeye 

bakıldığında (il geneli verileri okuryazarlık 1927: % 9.9; 1950: % 35.8578) 1950’de dahi 

Antalyalılar’ın yarısı bile hâlâ okuryazar değildi.   

 

3-) Halkevi 

Türk Ocaklarından Halkevlerine Geçiş 

Osmanlı Đmparatorluğu’nun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin getirdiği 

ilkelerin ve anlayışın halka benimsetilmesinde en önemli görev CHP’ne verilmişti. M. 

Kemal, ayrıca, bir siyasal örgüt olan CHP dışında halka inerek, Cumhuriyet ideolojisinin 

benimsetilmesinde sivil toplumsal örgüt olarak Türk Ocakları’ndan da yararlanmak 

                                                
576 BĐGD, Kültür Đstatistiği 1934-1935, Yayın no: 81, Köyhocası Matbaası, Ankara 1936, s. 198-199; Türk 

Akdeniz, “1937-38 Ders Yılı Sonunda”, II, S. 10, Antalya Ağustos 1938; Türk Akdeniz, “Ulus Okulları”, I, S. 
11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938. s. 96. 

577 Resmî Antalya, “Vilâyetimizin 936 Çalışmaları”, No: 476, 11Şubat 1937 Antalya; Türk Akdeniz, “Ulus 
Okulları”, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 96. 

578 Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 94. 
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istemişti. Bunu sağlamaya yönelik olarak, daha önce söylendiği gibi, Türk Ocakları’nın 

çalışmalarını yakından izlemiş, zaman zaman yaptığı yurt gezilerinde onların çalışmaları 

hakkında bilgi almıştı. Ancak yapılan çalışmaları yeterli görmeyen M. Kemal, 24 Mart 

1931’de Adana Türk Ocağı’na yaptığı ziyaretten sonra Türk Ocakları’nı, Cumhuriyet Halk 

Partisi ile birleştirmeyi kararlaştırmıştı. 10 Nisan 1931’de olağanüstü Kurultayı yapan Türk 

Ocakları, kendi kendini feshederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmıştır.579  

CHP’ye katılan Türk Ocakları, Halkevleri’nin örgütlenme ve yapısına örneklik 

etmiştir. Örneğin; Antalya Halkevi’nin 9 şubeye ayrılarak yürüttüğü faaliyetleri, Türk 

Ocakları Antalya Şubesi’nin köycülük, sosyal yardım, okuma yazma öğretimi, müzik ve 

spor şubeleri580 ile karşılaştırıldığında, şube isimlerinin bile aynı olduğu görülecektir. 

Ayrıca, haftanın belirli günlerinde açtığı kursları, konferansları ve konserleri de 

halkevlerinin esin kaynağının bir göstergesidir.  

Halkevi’nin kurulması kararı, Mayıs 1931’de yapılan CHP Üçüncü Büyük 

Kongresi’nde alınmış ve Şubat 1932’den itibaren il ve bazı kaza merkezlerinde halkevleri 

açılmaya başlanmıştı.581 Daha sonraları köylerde halk odaları da açılmıştı. 

Cumhuriyet devrimlerini halka daha iyi anlatmak ve sahiplenilmesini sağlamak 

üzere, Türk Ocakları’ndan başka diğer bir büyük sivil toplum örgütü olan öğretmen 

dernekleri ve birlikleri de kapatılarak halkevlerine katılmaları sağlanmıştır.582 Bundan 

başka, idman yurtları adıyla anılan bazı spor teşekkülleri ile yine bazı gençlik dernekleri de 

Atatürkçülük ve Cumhuriyet ilkeleri ile Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini de yaymayı 

amaç edinen Halkevleri’ne katılmışlardır. 

Antalya Halkevi 

Antalya Halkevi, 24 Haziran 1932’de açıldı. Antalya Halkevi, kurulduğunda şubeleri 

çeşitli kurumlardaki binalarda faaliyete başlar. Cumhuriyetin kültür politikalarını yayma 

gibi bir görev üstlenen Halkevi’ne bunu gereğince yapabileceği bir bina gerekliydi. Yeni 

binası bitinceye kadar Halkevi, fırkanın, Muallimler Birliği’nin ve spor kulüplerinin 

kullandığı binalara yerleştirilir. Tarih, Dil, Edebiyat; Sosyal Yardım, Kütüphane ve 

Neşriyat, Güzel Sanatlar şubeleri parti binasındaki odalarda çalışmaktadır. Köycülük, Spor, 

                                                
579 Önder, age, s. 13. 
580 Güçlü, Burhanettin, s. 39-40. 
581 Keseroğlu, age, s. 112. 
582 Akyüz, Türk, s. 451. 
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Temsil, Halk Kursları şubeleri ise başka bir binada yer almışlardır. Müze ve Sergi 

Komitesi Müze binasında çalışmaktadır. 583  

Daha sonra yapılan gösterişli mimarisiyle bir Cumhuriyet anıtı olarak dikkat çeken 

Antalya Halkevi binasında; 800 kişi alabilecek bir salon, sahne, dinlenme yerleri, CHP ve 

halkevi teşkilatı, kulüpler, yerel kuruluşların çalışmalarını bir arada yürütecekleri 

birimlerin yer alması plânlanmıştı. Halkevinin yeni binasının keşif bedeli 60.000 lira 

olarak öngörülmüş, fakat bina 75.000 liraya mal olmuştu.584 Binanın yapımı için vilâyet 

bütçesi 17.500 lira, Belediye 1.500 lira yardımda bulunmuş, CHP ve Halkevi üyeleri de 

güçleri oranında yardımda bulunmuştu. Böylece çeşitli kurum ve kişilerin katkısı ile bina 

inşa edilmiştir. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası olarak kullanılan bu bina, 

daha önce Türkocağı’na tahsis edilmiş olan harap bir durumda bulunan eski kilise binası ve 

müştemilatının yerine yapılmıştır.585 Açılışı 19 Şubat 1934’te yapılan Halkevi binasında 

CHP Antalya taşkilatı da yer almaktaydı ve kurulduğu yıllarda CHP il başkanı aynı 

zamanda Halkevi başkanı olmuştu.586 

Halkevleri çalışmalarını dokuz dala ayrılarak yapmaktaydı. Bu şubeler şunlardır: 1- 

Dil, Tarih, Edebiyat; 2- Güzel Sanatlar (Ar/Sanat şubesi); 3- Gösterit (Tiyatro/Temsil 

şubesi); 4- Spor; 5- Sosyal Yardım; 6- Halk Dershaneleri ve Kurslar; 7- Kitapsaray ve 

Yayın (Kütüphane ve Neşriyat şubesi); 8- Köycülük; 9- Müze ve Sergi.  

Halkevi, daha kurulduğu ilk yıl, dokuz şubesinde 38’i kadın, 770’i erkek olmak üzere 

toplam 808 üye sayısına ulaşır.587 Halkevlerinin üyeleri olan öğretmenler, halkevlerinin 

bütün şubelerin çalışmalarının içinde yer alıyorlardı. Halkevinin dokuz şubesindeki 

yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlası öğretmendir. Bu yönüyle, Antalya Halkevi bir 

öğretmen örgütü görünümünü de vermektedir.  

Halkevi binası, dönem boyunca Antalya’nın kültür ve sanat merkezi oldu. Okullar 

temsillerini sahneye koyarlardı. Cumhuriyet Baloları Halkevi'nin bahçesinde yapılırdı.588 

                                                
583 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
584 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 91; Çimrin, Antalya, s. 380-382. 
585 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
586 Galip Alçıtepe, Antalya’da Đki Öncü Dergi Çağlayan ve Türk Akdeniz, Suna Đnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 

Araştırma Enstitüsü, Antalya 2005, s. 24, 28; Çimrin, Antalya, s. 380-382. 
587 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
588 Çimrin, Antalya, s. 380-382. 
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Antalya Halkevinin Şubeleri ve Çalışma Alanları  

1- Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi 

Şube, çalışmalarını dil, tarih ve edebiyat incelemeleri ve bu alanlarda konferanslar 

düzenleme olarak belirlemiştir. Ayrıca, şehirde yayınlanmakta olan gazete ve dergilere de 

Halkevlerinin ilkeleri dâhilinde yazılar yazılması da görev sayılmıştır. Şube faaliyetleri 

olarak, özellikle ilk yıllarda dil çalışmalarına büyük önem verilmiştir. Vilâyetçe de idare 

edilen ‘derleme’ faaliyetlerine Millî Eğitim Müdürlüğü de yardım etmiştir. Kaza ve 

köylerden gelen binlerce derleme fişi Halkevinde toplanmış, bunlardan üç binini seçerek 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ne göndermiştir. Bundan başka Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin 

gazetelerde yayınladığı anketlere de katılmış, şube üyelerinden Nahit Bey, 105 anket 

listesine 3.753, Bahri Bey 70 anket listesine 2.500 söz karşılığı bulmuştur. Bu karşılıklar 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ne gönderilmiştir. Ayrıca, gramer anketine de katılınmıştır.589 

Dil alanındaki çalışmalar sonraki yıllarda da devam etmiş, şube, yoğun olarak 

eğildiği dil konusundaki çalışmalar sonucunda 1003 atasözü, 65 masal ve türkü toplayarak 

Türk Dili araştırma Tetkik Cemiyeti Merkezi’ne yollamıştır. Yanısıra Antalya’daki eski 

Türk izleri üzerinde incelemeler de yapmış, Antalya’daki halk kültürü ürünlerini toplama 

işine önem vermiştir.590 Dil, Tarih, Edebiyat Şubesi’nin 1938 yılı çalışma raporundan 

edinilen bilgilere göre; bu komite önceki yıllarda olduğu gibi mahallî hikâye, mani, 

atasözleri ve hurafeleri düzenli olarak toplayarak Halkevi aracılığı ile Türk Dili Tetkik 

Cemiyeti’ne (TDTC) göndermiştir.591 Antalya Halkevi, ülke genelindeki dil çalışmalarına 

en çok katkı sunan halkevlerinden biri olmuştur. Dil, Tarih, Edebiyat Şubesi, Türk dili için 

yaptığı çalışmalarından dolayı TDTC'nin takdirlerini kazanmıştır592. 

Bu şube, dil çalışmalarının yanı sıra çeşitli konularda konferanslar düzenlemiştir. 

Örneğin Halkevi salonunda 17 Şubat 1933 Çarşamba akşamından itibaren Türk tarihi ve 

uygarlığı konusunda seri halinde bir konferans başlamıştır. Konferansı lise tarih 

muallimlerinden Osman Nuri Bey vermektedir. 17 Mart 1933’te Halkevi yönetim kurulu 

üyesi Muammer Bey tarafından ‘Türk hukukunda, kadının konumu ve Cumhuriyetin 

adliye kurumlarında yaptığı yenilikler’ hakkında bir konferans verilmiştir. 27 Şubat 

                                                
589 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
590 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
591 “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30. 
592 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 91. 
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1937’de Antalya milletvekili Rasih Kaplan, ‘cumhuriyet Türkiye’si ve Türk milliyetçiliği’ 

konusunda bir konferans vermiştir. Yalnızca 1942 yılı içerisinde; sağlık, halk edebiyatı, 

tarım ve teknik, folklor, cumhuriyet ve halk, hukuk ve ekonomi gibi konularda 14 

konferans verilmiştir. Bunlara gelen dinleyici sayısı 4.410 olup, görüldüğü üzere her 

konferansa 300’ün üzerinde Antalyalı dinleyici katılmıştır. O dönemdeki Antalya 

nüfusuyla günümüz Antalya nüfusu ve günümüzde de çeşitli konularda verilen 

konferanslara katılan dinleyici sayıları dikkate alındığında, bu konferanslara halkın 

ilgisinin ne kadar yoğun olduğunu görmek mümkündür. Bu yönüyle Halkevi’nin yaygın 

eğitimdeki rolü, apaçık ortadır. O dönemde şehir halkının sanat, bilim ve kültür alanındaki 

gelişmeler konusunda daha duyarlı olduğunun altı çizilmelidir.593 

2- Güzel Sanatlar Şubesi  

Antalya Halkevi’nin Güzel Sanatlar Şubesi, resim, müzik kursları açmış, bu arada bir 

koro, bando ve orkestra kurulmasını sağlamış, resim sergileri düzenlemiştir. Bu 

çalışmalara halk da ilgi göstermiş, şubenin hazırladığı sergi ve konserler şehrin sanat 

ihtiyacına cevap vermiştir. 1937’de halkevi orkestrasını idare etmek ve isteklileri 

yetiştirmek üzere bir orkestra şefi ve uzmanı getirilerek, şehirde modern müzik kültürünün 

yerleşmesine katkıda bulunulmuştur.594 Buna ilâve olarak, genç elemanlardan bir koro 

meydana getirildiği gibi keman, piyano ve gitar kursları açılarak Antalyalılara müzik 

eğitimi verilmiş ve ilgi duyanların yeteneklerini geliştirmelerine imkân sunulmuştur. On 

beş kişilik Halkevi bandosu ile caz topluluğu da bu komite tarafından idare edilmiştir. 

Zaman zaman verilen konserlerle halka müzik ziyafeti çekilmiştir. Bu çalışmalarla bir 

yandan da geleceğin sanatçılarının yetişmesine ortam hazırlanmıştır.595 

Ayrıca, şube üyeleri arasında bulunan mühendis ve mimarlar, şehirdeki yapı 

ustalarına teknik bilgiler öğretmiş, inşaat başında inşaata, mimariye ait bilimsel ve 

uygulamalı bilgiler vermiştir.596 

                                                
593 Resmî Antalya, “Halkevinin Umumi Geceleri”, No: 325, 22 Şubat 934 Antalya; Resmî Antalya, “Halkevi 

Konferansları”, No: 276, 17 Şubat 1933 Antalya; Resmî Antalya, “Bay Rasih Kaplan’ın Konferansı”, No: 
479, 4 Mart 1937 Antalya; “Evimizin 942 Senesi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, 
s. 4-5. 

594 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
595 “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30; “Evimizin 942 Senesi 

Çalışmaları”, Türk Akdeniz, V, S. Antalya 26, Şubat 1943, s. 4-5 
596 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
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 Güzel sanatlar şubesinin bu çalışmalarını, günümüz için de örnek alınacak bir 

uygulama olarak değerlendirmek gerekir. 

3- Gösterit Şubesi 

Gösterit/Temsil Şubesi temsil, şiir günleri, konferanslar ile çeşiti kurslar 

düzenlemiştir.597 Ancak, ilk zamanlar sahnesizlikten dolayı istenildiği gibi çalışılamamıştı. 

1934 yazında inşaatı biten yeni Halkevi binasının salon ve sahnesi kullanılmaya başlanınca 

1935’ten itibaren çalışmalarını rahat sürdürebilme olanağına kavuşmuştur.598 Burada 

ayrıca, zengin dekor-ışık düzeneğine de sahip olmuştur. Şube, millî, tarihî operet, vodvil599 

ve piyesler sahneleyerek memleketin tiyatro ihtiyacını büyük bir başarıyla gidermişti.600 

Örneğin 1942’de, gösterit şubesi yedi oyun sergilemiş ve bu oyunlara 4.210 seyirci 

gelmiştir. Yani, her oyunu yaklaşık 600 kişilik kalabalık bir tiyatro sever izlemiştir.601 Bu 

sayı şehirde, günümüzde bile oyuncuların hasret duyduğu seyirci kitlesini ifade etmektedir.  

4- Spor Şubesi 

Spor Şubesi, spor örgütleriyle işbirliğine giderek, spor alanlarının düzenlenmesi ve 

sporcu yetiştirilmesi işleriyle meşgul olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda günümüzde 

kapalı spor salonu ve stadyumun bulunduğu yerde bir stadyum düzenlenmiş, bunun 

etrafına 400 metre uzunluğunda bir pist yapılmıştır. Spor gereçleri olarak da 40 kişilik 

giyecek, futbol topları, ciritler, gülleler, diskler, güreş minderi getirilerek spor örgütlerine 

vermiştir. Spor şubesi, köy gezilerine de birer heyetle katılarak köylülerle beden terbiyesi 

hakkında görüşmeler yapmakla beraber onlara bazı atletizm hareketleri de göstermiştir.602 

Spor komitesi bu yardımlarının yanı sıra çocuk ve gençlere yüzme, tenis, voleybol, 

futbol, güreş, bisiklet, atıcılık, masa tenisi, atletizm, salon jimnastikleri alanında bilgi 

                                                
597 Resmî Antalya, “Halkevinde Musiki ve Lisan Dersleri”, No: 467, 10 Birinci Kanun 1936 Antalya; Reşat Oğuz, 

“Talebe Konseri”, Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 9; Antalya, “Halkevi Sergisi”, No: 1540-
55, 22 Şubat 1940 Antalya; Çimrin, Antalya, s. 116. 

598 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
599 Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü. Bkz. Türk Dil Kurumu, Türkçe 

Sözlük, II, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1998, s. 2351. 
600 Örneğin; temsil şubesince 1933’te sahnelenen Özyurt piyesini iki gece üst üste gösterilmiş ve 1500 seyircinin 

halkevi sahnesine gelmesini sağlamıştır. Bkz. Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, 
Antalya, s. 384-389’dan naklen; “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, 
s. 28-30. 

601 “Evimizin 942 Senesi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 4, 5.  
602 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
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vermiş ve onları program dâhilinde çalıştırmıştır. Barbaros Denizcilik Kulübü ve Attila 

Binicilik Kulüpleri’nin kurulmasına yardım etmiştir. Türklerin eski bir sporu olan avcılığın 

bir teşkilata bağlanması ve çalışmalarını bir program dâhilinde yapması için bir Avcılık 

Kulübü kurulmasını sağlamıştır.603 1937’ye gelindiğinde Halkevi Spor şubesince bir tenis 

kortu yaptırılmış ve Temmuz başında törenle açılışı604 yapılmıştır. Tenis kortu şehirde 

büyük bir ilgi uyandırmıştır.605 

5- Sosyal Yardım Şubesi 

Bu şube, mevcut hayır kurumları ile uyumlu olarak çalışmıştı. Yılbaşlarında CHP 

tarafından yapılmakta olan balonun halkevine verilen gelirlerinin önemli bir payı hayır 

kurumlarına verilmek sureti ile bu kurumlara paraca yardım edildikten başka halkevine 

başvuran yoksullara bütçe imkânları ölçüsünde yardımlar yapılmıştır. Şube, şehrin her 

mahallesinde bir bayan ve bir erkekten ibaret araştırma ve haberleşme ağı kurarak fakir ve 

hastalara yardım elini uzatmış, yoksul öğrencilerin kitap ve yemek ihtiyaçlarını gidermiştir. 

Sağlık konusunda konferanslar verilmeye devam edilmiş ve 1937’de bir Halkevi 

polikliniği açılması kararlaştırılmıştır.606 Şubenin doktor üyeleri fakir hastaları ücretsiz 

muayene etmiş, tedavilerine çalışmıştır. Kurulduğu ilk yılda çoğunluğu köylü olmak üzere 

200 hasta tedavi edilmiştir. Diş doktorlarının fakirler için parasız tedavi günleri açmalarına 

ön ayak olmuştur.607 

6- Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi 

Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi’nin en başta halkevlerinin de kuruluş 

amaçlarından olan halkın okuryazar yapılmasını ve temel vatandaşlık bilgilerinin 

verilmesini sağlamak üzere okuma yazma kursları açmak olmuştur.608 Bu şube daha ilk 

                                                
603 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen; “Halkevi 

Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30; “Evimizin 942 Senesi 
Çalışmaları”, Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 4, 5. 

604 1950’den sonra Halkevi’nin kapatılmasıyla tenis kortu da kapatılacaktır. (Rafet Tugayoğlu ile [1921-] 
28.06.2006’da yapılan görüşmeden.) 

605 Resmî Antalya, “Halkevi Tenis Kortunun Açılışı”, No: 497, 8 Temmuz 1937 Antalya. 
606 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya; “Halkevi Çalışmaları”, 

Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30. 
607 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
608 Resmî Antalya, “Halkevi Halk Dershaneleri Şubesi Gece Dersleri”, No: 277, 24 Şubat 1933 Antalya; Resmî 

Antalya, “Kurslar-Halkevi Reisliğinden”, No: 422, 31 Đkinci Kanun 1935 Antalya; Resmî Antalya, “Kurslar-
Halkevi Reisliğinden”, No: 374, 7 Şubat 1935 Antalya; Resmî Antalya, “Cezaevi Kursu: 108 Okuryazar 
Yetiştirdi”, No: 444, 2 Temmuz 1936 Antalya. 
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yılında Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu’nda erkeklere yönelik birer “A” ve “B” Millet 

Mektebi dershanesi; Dumlupınar Đlkokulu’nda yine erkekler için üç dershane ve Gazi 

Đlkokulu’nda kadınlara yönelik iki dershane olmak üzere toplam 7 dershane açmıştır.  

Halk Dershaneleri ve Kurslar Komitesi her sene tertip ettiği biçki-dikiş kursları ve 

yabancı dil kursları ile vatandaşlara faydalı olduğu gibi, cezaevinde bulunanlara da kurslar 

açarak onları aydınlatmıştır. 1935 yılı içerisinde Fransızca ve Almanca olmak üzere 2 dil 

kursu açılmıştır. Fakir birkaç çocuk biçki yurduna gönderilmiştir. Cezaevindeki 150 kadar 

tutukluyu okutmak üzere 2 dershane açılmıştır.609 1938 Antalya Halkevi çalışma raporuna 

göre, o yıl cezaevine bir de okuma odası açılmıştır.610 Bu şubenin 1942 senesi 

çalışmalarından bazıları şöyledir: Bütünlemeye kalan 226 ortaokul öğrencisine ders 

gösterilmiş; cezaevinde B dershanesi açılmış ve 21 yurttaşa diploma verilmiş; kadınlara A 

ve B dershaneleri açılarak 67 kadının diploma almaları sağlanmıştır. Bunlardan başka üç 

ayrı millet mektebinde açtığı kurslarda 250 yurttaşa ders verilmiştir.611 

7- Kütüphane ve Neşriyat Şubesi 

Kütüphane ve Neşriyat Şubesi, 1932’de halkevi kurulduğunda yeni binası 

yapılmamış olduğundan, “Halkevi kütüphanesi”ni, Yenikapı’da, önceleri evkaf dairesinin 

bulunduğu spor kulüpleri binasında açmıştı. Ancak kısa süre sonra, binanın darlığı 

nedeniyle CHP’nin toplantı salonunun altındaki büyük salona taşınmıştır. Kütüphane 

yalnızca halkevine üye olanlar değil, bütün Antalyalıların kullanımına sunulmuştur.612 

Kütüphaneye, TC Resmî Gazete, Büyük Millet Meclisi Zabıtları, Halkevleri 

mecmuaları, Hâkimiyeti Millîye, Milliyet, Cumhuriyet, Akbaba, Resmî Antalya gazeteleri 

düzenli olarak getirtilmektedir. Böylece, halkın olan bitenlerden haberdar olmasına imkân 

sunulmaktadır. 

Şube, daha kurulduğu yıllarda bir dergi çıkarmayı plânlamış olmasına rağmen bütçe 

yetersizliği nedeniyle ertelemek zorunda kalmış, daha sonra Türk Akdeniz ve Meltem 

adlarında iki dergi çıkarmıştır. Yayın yoluyla şubenin ve Halkevinin faaliyetlerinden halkı 

                                                
609 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
610 “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30. 
611 “Evimizin 942 Senesi Çalışmaları”,  Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 4, 5.  
612 Resmî Antalya, “Kütüphane ve Neşriyat Komitesinin Faaliyeti: Kütüphane Tesisi”, No: 276, 17 Şubat 1933 

Antalya; Resmî Antalya, “Halkevi Kütüphanesi”, No: 281, 17 Mart 1933 Antalya; Resmî Antalya, 
“Kütüphane ve Neşriyat Komitesinin Faaliyeti: Kütüphane Tesisi”, No: 276, 17 Şubat 1933 Antalya. 
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haberdar etmek üzere şube üyelerince, Antalya gazetesinde yazılar yayınlanmıştır. Dil, 

Tarih, Edebiyat, Müze, Köycülük şubeleri tarafından yazılan yazıların da bu gazetede 

yayınlanması sağlanmıştır. 1933’te, şehrin üç semtinde, üç ayrı kahvede on bir açık okuma 

gecesi yapılmıştır. Bu gecelerde medenî bilgilerle, cumhuriyet ve millî konularda eserler 

okunmuştur. Ayrıca, kahvelere eğlendirici fakat faydalı kitaplar verilerek halkın kitap 

okumasının kolaylaştırmasına çalışıldığı gibi,613 şube üyelerince beş köyde çocukları 

okutmaya teşvik yolunda konferans verilmiştir.614                      

Kütüphane 550 kitap kitap mevcudu ile pek zengin sayılamazdı. Buna rağmen 1935 

yılı içerisinde kütüphanenin okur sayısı 9.120 olabilmiştir. Okuyucuların; 2.170’i öğrenci, 

956’sı memur, 230’u öğretmen, 100’ü subay, 258’i çiftçi, 800’ü işçi, 4.606’sı serbest 

meslek sahibidir. 1942’ye gelindiğinde kitap sayısı 2.854’e çıkmıştır.615 

Antalya Halkevi Neşriyat Şubesi, zaman zaman bazı eserlerin yayınlanmasını da 

sağlayarak halkın bilinçlenmesine katkı sunmuştur. Halkevi Yayın Şubesi’nin Türk 

Akdeniz ve Meltem dışında yayınladığı diğer eserler şunlardır: 1- Mahir Öğütçü, Yer Fıstığı 

(1938); 2- Kemal Kaya-Şükrü Akun, Atatürk’e (1938); 3- Tayyar Anakök, Antalya 

Âlimleri (1939); 4- Mahir Öğütçü, Jüt Nebatları ve Ziraatı (1939).616 

8- Köycülük şubesi 

Köycülük Şubesi, Cuma günleri köylere giderek günlük hayatta karşılaşılan 

problemler ile toplum, sağlık ve tarım konularında toplantılar yaparak halkın 

bilinçlenmesine yardım etmiştir.617 Şube üyeleri arasında uzman ziraatçılar de mevcut 

olduğundan, aynı zamanda birer üretici olan köy halkına modern tarım yöntem ve 

teknikleri ile tarımsal mücadele konularında çok yararlı faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bunlardan bazılarını; meyve ağaçları ekilmesi ve yetiştirilmesi, limon ve portakal 

ağaçlarının ıslahı, yabanî zeytinliklerin aşılanması, sakız ağaçlarına Antep Fıstığı 

aşılanması, çift hayvanlarının ıslahı, karasabanın kaldırılması, yerli pullukların 

kullanılması, ormanların korunması gibi önemli ekonomik faaliyetler oluşturmuştur. 

                                                
613 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
614 Antalya Halkevi Broşürü, 29 Birinci Teşrin 1933, Çimrin, Antalya, s. 384-389’dan naklen. 
615 “Evimizin 942 Senesi Çalışmaları”,  Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 4, 5.  
616 BCA, Fon kodu: 490.1.0.0, Yer no: 824.258.1, Dosya: 5. Büro, Tarih: 9.9.1948. 
617 “Halkevimizde-Halkevinde Tarım Konferansları”, Türk Akdeniz, II, S. 9, Antalya Haziran 1938; “Budama ve 

Fidan Dikme Hakkında Bilgilendirme”, Türk Akdeniz, IV, Antalya 22 Şubat 1941, s. 14. 
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Şubenin kurulduğu ilk yıl, Çirkinoba Köyü’nün618 örnek köy haline getirilmesi 

kararlaştırılmış ve 4 dönümlük bir arazide 200 Turunç fidanı dikilerek bir fidanlık 

kurulmuştur. Đzmir Halkevi aracılığı ile getirtilen 10.000 aşı kalemi köylülere dağıtılarak 

zeytin aşısı uygulanmıştır. Limon ve portakal ağaçlarında görülen hastalıklarla mücadele 

etmek üzere içlerinde uzman ziraatçıların de bulunduğu 10 kişilik bir mücadele timi 

meydana getirilmiştir.  Ziraat dairesinin de yardımı ile 10.000’den fazla limon ve portakal 

ağacı ilaçlanmıştır.619 Tarım teknikleri konusunda çiftçilere çeşitli konferanslar 

düzenlenmiş, örneğin; Mayıs 1938’de Çeltik Đstasyonu şefi Rahmi Çeltik tarafından ‘Çeltik 

Ekimi’ ve Sıcak Đklimler Nebatları Đstasyonu uzmanlarından Mahir Öğütçü tarafından 

‘Okaliptüs yetiştirme’ hakkında birer konferans verilmiştir.620 

Köycülük şubesi ayrıca Çirkinoba, Solak ve Çakırlar köylerini örnek köy seçerek, 

hem bu köylerdeki köylüleri, hem çevre köylüleri aydınlatmakta, hem de Antalya’da 

uygulanacak her türlü ekonomik etkinliğin denemesini yapmaktaydı. Köy okullarına ders 

araç gereçleri yardımı yapıldı; yine seçilen bir köyün mezarlığı düzenlenerek 

ağaçlandırıldı. Ayrıca büyük bir kümes yaptırılarak Ankara’dan cins tavuk ve horozlar 

getirildi; bazı köylere de dut fidanları dağıtıldı.621 Köylüye aynı zamanda yerinde sağlık, 

tarım, ekonomi ve eğitim hakkında öğütler de veren şubenin 1938 yılı yönetim kurulu 

üyeleri şunlardı:  Mustafa Ekim (Ziraat Müdürü), Đbrahim Zevin (çiftçi), Dr. Sami Yen 

(Narenciye Đstasyonu şefi), Rahmi Çeltik (Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu şefi). 622 

9- Müze ve Sergi Şubesi 

Müze ve Sergi Şubesi, Türk tarihi ile Antalya tarihine ait konferanslar vermek 

suretiyle Antalya’daki eski eserleri halka tanıtmaya ve bu eserlerin korunmasını sağlamaya 

çalışmıştır. Bu konuda halkevi dergisi Türk Akdeniz aracılığıyla, Antalya ve çevresinin 

tarihine, coğrafyasına, kültürüne ve folkloruna ait ellerine geçen belgelerin dergiye 

gönderilmesi istenerek, Antalya için tarihî bir görev üstlenilmiştir.623 Ayrıca, eski eser 

incelemeleri için çevre illerden gelen öğretmenlere bu konuda rehberlik etmiştir. Şehirde 

                                                
618 Adı daha sonra değişerek Güzeloba’ya çevrilmiş ve günümüzde şehrin büyümesiyle mahalle olmuştur.  
619 Çimrin, Antalya, s. 384-389. 
620 “Halkevimizde-Halkevinde Tarım Konferansları”, Türk Akdeniz, II, S. 9, Antalya Haziran 1938. 
621 Resmî Antalya, “Halkevlerinin Beşinci Yıldönümü”, No: 426, 27 Şubat 1936 Antalya. 
622 “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 28-30. 
623 “Halkevi-Antalya Kültürüne Ait Vesikaların Toplanması”,  Türk Akdeniz, I, S. 1, Antalya Şubat 1937, s. 26. 
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çıkan gazete ve dergilerde tarihî makaleler yazılarak halkın tarih ve eski eserler konusunda 

aydınlanmasına çalışılmıştır. 624 

Şube, 1938’de kullanabileceği bir binayı arsasıyla birlikte istimlâk edip tamir 

ettirerek bir bina sahibi olmuştur. Budan başka, Antalya’nın tarihî varlıklarının 

harabelikten kurtarılması için emek harcamış, Kültür Bakanlığı ile işbirliğine giderek kimi 

konularda bakanlığın dikkatini çekmeye çalışmıştır.625 Müze ve Sergi Şubesi, bu 

çalışmalarının yanında, ayrıca yayın yoluyla bu konuda halkı ve ilgilileri bilgilendirmek 

üzere, halkevinin çıkarmış olduğu dergide Antalya tarihine ait yayınlarını sürdürmüştür.626 

Sonuç olarak halkevleri, devrin şartları içinde hem yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin idelojisinin halka benimsetilmesinde, hem de halkın çeşitli ihtiyaç ve 

sıkıntılarının giderilmesinde çeşitli boyutlarda önemli katkılar sağlamaya çalışmıştır. 

Bunlara bütüncül olarak bakıldığında, kimi yerde başarı elde edildiği söylense de kimi 

yerlerde somut bir sonuç elde edilememiştir.  

                                                
624 Çimrin, Antalya, s. 384-389. 
625 “Halkevi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 30. 
626 “Evimizin 942 Senesi Çalışmaları”, Türk Akdeniz, V, S. 26, Antalya Şubat 1943, s. 4, 5.  
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C-) YAYGIN EĞĐTĐMLE ĐLGĐLĐ MAHALLÎ KURUMLAR 

1-) Đpekböcekçilik Mektebi 

Bugün Antalya’da pek bilinmeyen ve de uğraşılmayan ipekböcekçiliğinin mazisi 

oldukça eskidir.627 Đpekböcekçiliği XIX. yy başlarından itibaren Antalya’da başlamış628 ve 

1940’lara kadar Antalya, Türkiye’nin önemli ipekçilik merkezlerinden biri olmuştur. 

Mübadele öncesinde Antalya'da ipek üretimi yapan kişilerin çoğu gayrimüslimler629 

olduğu halde, bu faaliyetin, mübadeleden sonra da önemi azalmamış, hatta ilgi giderek 

daha çok artmıştır. Antalyalıların ilgisi yöneticileri de harekete geçirerek önce bir Đpekçilik 

Đstasyonu, akabinde de Đpekböcekçilik Mektebi açılmasını sağlamıştır.   

Đpekçilik Kursları,630 bakanlığın Ertik ve Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlıydı ve 

ipekböcekçiliği, ‘Đlk Ertik ve Teknik Dershaneleri ve Kursları’ arasında yer alıyordu. 

Ancak bu kursların Maarif Vekâleti’ne bağlı olmasına karşın, bakanlıkta ipekböcekçiliği 

mektebiyle ilgili veri bulunamamıştır. Aynı şekilde Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü 

arşivinde de bu konuda bilgi bulunamamış; dolayısıyla Đpekböcekçilik Mektebi'nin kuruluş 

tarihi ile ilgili resmî bir kayda rastlanmamıştır. Ulaşılan bilgilere göre Đpekböcekçiliği 

Mektebi ve burada verilen kurs, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Ziraat ve Đktisat 

Bakanlıklarının birlikte yürüttükleri bir projeydi. Bu üç bakanlıkta yapılacak daha ayrıntılı 

bir araştırmayla belki, Antalya’da açılan bu mektebin kuruluş bilgilerine rastlanabilir. 

Antalya Đpekböcekçilik Mektebi hakkında ulaşılan ilk bilgilere BĐUM'nün 

düzenlemiş olduğu Maarif Đstatistikleri 1923-32 adındaki istatistikî yayında rastlanmıştır. 

Burada mektebin 1930-31 öğretim yılı verileri yer almaktadır. 

Diğer kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre, Cumhuriyet kurulduğu yıllarda şehirde 

bir ‘Numune Böcekhanesi’ bulunmaktaydı.631 Daha sonra böcekçiliğin ekonomik ve 

toplumsal getirileri dikkate alınarak, Antalya’da ipekçiliğinin daha iyi şartlarda yapılması 

için 1928’de Özel Đdare tarafından Yenikapı'da ‘Đpek Böcekçiliği Đstasyonu’ kuruldu.632 

                                                
627 Tahir Ertuğrul, Đpek Böcekçiliği, Maarif Vekâleti Millî Talim ve Terbiye Heyeti Yayınları, Đstanbul 1933, s. 5 

vd. 
628 Halil Đbrahim Dişey, Efsaneler Diyarı Antalya, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005).   
629 Hasan Moğol, Antalya Tarihi, Mehter Yayınları, Ankara 1997, s. 147.   
630 Resmî Antalya, “Đpek Böcekçiliği Mektebi’ne Talebe Kaydı Şeraiti”, No: 380, 28 Mart 1935 Antalya. 
631 Antalya, “Numune Böcekhanesi”, 19 Teşrinisani 340 Antalya. 
632 Türkiye Ansiklopedisi, I, Haz. M. E. Üzümeri ve diğerleri, Rüzgârlı Matbaa, Ankara 1957, s. 229. 



 

 

 

136 

Sonra da bu yöndeki çalışmalar bir adım daha ileriye götürülerek ‘Đpek Böcekçiliği 

Mektebi’ açıldı. Mektebin açıldığı bina633 bugün de ayakta olup günümüze kadar Antalya 

Büyükşehir Belediyesi’nin bazı birimlerince kullanıldı.  

Đpekböcekçilik Mektebi, M. Kemal’in de ilgisine de mazhar olmuş ve 10 Şubat 1931 

Salı günü geldiği Antalya’da yaptığı ziyaret sırasında şehirden ayrılmak üzere vapura 

binmeden Đpekçilik Mektebi’ni dışarıdan incelemiş ve ondan sonra şehirden ayrılmıştı. 634 

Konunun ekonomik boyutu ve Antalya’nın iklim olarak bu işe uygun olması hem 

Ziraat Vekâleti’nin hem de Đktisat Vekâleti’nin böcekçiliği desteklemesini sağlamıştır.635 

Đktisat Vekâleti, şehirdeki ipekçiliği geliştirmek üzere Đpekçilik Mektebi’nin yakınında bir 

‘böcekhane’ ve ‘kışlak’ binası yapılması için 1931 yılı başlarında 21.000 lira ödenek 

göndermiştir. Özel Đdare de mülkiyeti kendisine ait olan bu bina yerini bedelsiz olarak 

Đktisat Vekâleti’ne bağışlamıştır.636 Antalya Böcekçilik Mektebi Müdürlüğü’nden 21.694 

lira keşif bedeli ile 25.3.1931’de637 ihaleye çıkarılmıştır.638 Kışlak ve böcekhanenin su 

ihtiyacı için de il genel meclisi 14 Şubat 1931’deki toplanmasında; Đpekçilik Mektebi’nde 

bir sarnıç yaptırılmak üzere ödenek verilmesi görüşülmüştür.639 Özel Đdare ve Đktisat 

Vekâleti’nin destekleriyle binalar kısa sürede yapılıp Antalyalıların hizmetine açılmıştır.  

Bundan birkaç yıl sonra, Mayıs 1934’te özel idare kaynaklarıyla Karaalioğlu 

Bahçesi'nde640 1931’de inşa edilen Böcekçilik Mektebi yanına, ‘Đpekböcekçilik Đstasyonu’ 

inşa kararı alınmıştı.641 Mektebe bağlı böcekhane, kışlak ve kuluçka birimlerini barındıran 

Đpekböcekçilik Đstasyonu’nun tam teşkilatlı olarak faaliyete başlaması ise 1936 Nisan’ını 

bulmuştur. Mektepte; ipekböceği tohumu ve koza üretiminden, dut ağacı yetiştirilmesine 

kadar ipekböcekçiliği ile ilgili her konuda bilgi verilecektir.642 

                                                
633 Bkz. EK: 16. 
634 Resmî Antalya, “Antalya Kısa Bir Bahtiyarlık Devresi Yaşadı”, No: 172, 13 Şubat 1931 Antalya. 
635 Resmî Antalya, “Antalya Đpekböcekçilik Mektebi Müdüriyeti”, No: 325, 22 Şubat 934 Antalya; Resmî Antalya, 

“Böcekhane ve Umumi Kuluçka Đstasyonu”, No: 434, 23 Nisan 1936 Antalya. 
636 “Hususi Muhasebe”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 41; Resmî Antalya, “Đnşaat 

Münakasası”, No: 174, 27 Şubat 931 Antalya. 
637 Resmî Antalya, “Đpekçilik Mektebi Müdürlüğü’nden”, No: 177, 20 Mart 931 Antalya.  
638 Resmî Antalya, “Đnşaat Münakasası”, No: 174, 27 Şubat 931 Antalya. 
639 Resmî Antalya, “Đpekçilik Mektebi”, No: 177, 20 Mart 931 Antalya.  
640 Günümüzde halk arasında Karaoğlan Parkı olarak bilinen Karaalioğlu Parkı’nın bulunduğu yer. 
641 Çimrin, Kronolojisi, s. 129. 
642 Resmî Antalya,  “Böcekhane ve Umumi Kuluçka Đstasyonu”, No: 434, 23 Nisan 1936 Antalya. 
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Bütün bunların sonucunda Antalya’da ipekçilik alanında faaliyette bulunmak üzere 

50.000 lira sermayeli Antalya Đpekçilik T.A.Ş. kurulmuştur.643 Ancak kuruluş 

sözleşmesinin onayında M. Kemal’in de imzası olan Antalya Đpekçilik T.A.Ş. ekonomik 

kriz yüzünden faaliyetlerine başlamadan şirketin kuruluşu 12.2.1933’teki 13821 sayılı 

Kararnameyle fesh edilmişti.644 Antalya’daki ipekçiliğin gelişmesine büyük katkılar 

sunabilecek olan şirketin açılamaması şehir ve ipekçilik için büyük bir kayıp olmuştur. 

Eskiden şehrin önemli bir ticaret etkinliği olan ipekçilik, Bursa ile Antalya arasında 

bir çeşit değiş-tokuş şeklinde yürütülürdü. Bu; Bursa’dan Antalya’ya hammadde olarak 

ipek tohumu gönderilmesi, Antalya'dan da üretilen ham ipeğin işlenmek üzere Bursa’ya 

gönderilmesi biçiminde olurdu. Üretilen ipeğin bir kısmı şehirdeki ipekhane ve atölyelerde 

işlenip mendil, gecelik, çarşaf, vb. yapılarak kullanılırdı. Zerdalilik semtindeki Kozaklı 

Kahve, ipekböcekçiliği mevsiminde Kozakhane'ye dönüşürdü. Halk, geçim kaynağı olarak 

ürettiği kozalarını satmaya ve kozalardan ibrişim645 yaptırmaya buraya gelirdi. Đpekçilik, 

şehir ekonomisine katkı sağladığı gibi, özellikle ev hanımları için gelir kapısıydı.646 

Tablo 37: Đpekböcekçilik Mektebi ile ilgili sayısal veriler647      

Öğrenci mevcudu Diploma alanlar Bütçe (lira)  
Yıllar 

Öğretmen 
mevcudu E K T  Maaş/ücretler Diğer Toplam 

1930-31 1 14 1 15 15 1.176 3.498 4.674 
1931-32 1 20 - 20 5 862 - 862 
1932-33 1   17 16 1.536 500 2.036 
1933-34    10     
1934-35 1 19 - 19 15 2.256 827 3.083 
1935-36    25     
1936-37 1 24 - 24 24 1.536 2.100 3.636 
1937-38 1 100 36 136 75  960 960 

 

                                                
643 BCA, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 18.15.10, Sayı: 10744, Tarih: 11.3.1931. 
644 BCA, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 33.8.5, Sayı: 13821, Dosya no: 184-97, Tarih: 12.2.1933. 
645 Đpeğin bükülmesiyle yapılmış iplik. Bükülmüş ipek iplikler, ham ipek ipliklere göre daha kuvveti olduğundan 

kumaşlar daha çoğunlukla ibrişimle dikilir. (Meydan Larousse, c. 6, s. 182.) 
646 Halil Đbrahim Dişey, Efsaneler Diyarı Antalya, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005); Çimrin, 

Antalya, s. 295-296. 
647 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1923-32, Yayın no: 26, Devlet Matbaası, Đstanbul 1933, s. 61; BĐUM, Maarif 

Đstatistiği 1932-33, Yayın no:31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 242, 249; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 63-64; 
BĐGD, Kültür Đstatistiği 1934-1935, Yayın no: 81, Köyhocası Matbaası, Ankara 1936; Resmî Antalya,  
“Böcekhane ve Umumi Kuluçka Đstasyonu”, No: 434, 23 Nisan 1936 Antalya; BĐGD, Kültür Đstatistiği 1936-
1937, Yayın no: 121, Sakarya Matbaası, Đstanbul 1938, s. 226-227; BĐUM, Maarif Đstatistiği 1937-1938, 
Yayın no: 145, Suhulet Basımevi, Đstanbul 1939. s. 242-243. 
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Antalya Đpekböcekçilik Mektebi/Kursu hakkında ulaşılan resmî kayıtlar yukarıda 

söylendiği üzere, BĐUM istatistikleridir ve ulaşılan ilk bilgiler648 1930-31 öğretim yılına 

aittir.649 Ulaşılan bilgilere göre 1931-1938 yılları arasında okula 266 öğrenci devam etmiş ve 

bunlardan ancak 150’si mezun olarak diploma alabilmiştir. Bunda, 45-50 yaşlarında 

kursiyerlerin de bulunması nedeniyle muhtemelen, kursiyerlerin başarısızlığından çok, yaş 

ve aile/iş sorumlulukları etkili olmuştur. 

Kurs bütçelerine bakıldığında, şehirde açılan diğer kurslardan farklı olarak, kimi 

yıllarda maaş ve ücretlerin üzerinde bulunan ders araç-gereç ve atölye gibi giderlere 

ayrılan pay dikkat çekmektedir. Buna göre mektebe önem verilmekte ve kurs için donanım 

yatırımından kaçınılmayarak gerekli malzeme alınmaktadır.   

 1937’de Antalya Đpekböcekçiliği Mektebi eşyalarının bir kısmı, mektebe gerekli 

olmayan eşya olarak listelenerek Antalya Narenciye Đstasyon Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir.650 Bu durum, okulun kapanacağının habercisi gibidir ve 1936-37 öğretim 

yılında ülke genelindeki 6 okuldan651 biri olan Antalya Đpekböcekçiliği Mektebi 1938-39 

Maarif Đstatistiklerinde yer almamıştır. Okulun hangi tarihte kapandığına ait bilgiye 

rastlanılmamışsa da muhtemelen 1939'da kapanmıştır.652 Ancak, okul bünyesindeki 

Böcekçilik Đstasyonu okulla birlikte kapanmamış,653 bir süre daha faaliyetine devam 

etmiştir.654 

Đpekböcekçilik Mektebi’nin kapatılmasının üzerinden çok geçmeden Böcekçilik 

Đstasyonu’nun kapatılması için de bir faaliyete girişildiği görülmektedir. Bu girişimde 

basın da bir rol üstlenmiştir. Antalya’da basın ve eğitim konusu bölümünde basının eğitim 

işlevi ve eğitime katkısının olumlu yönleri, birçok haber ve örnekle gözler önüne 

serilmişken, Böcekçilik Đstasyonu’nun kapatılması konusunda tam tersi bir işlev ve görev 

                                                
648 Güçlü’ye göre, 1929-1930 öğretim yılında kursa 30 kursiyer devam etmekteydi. (Güçlü, Đlk Yarısında, s. 63-

64.) 
649 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1923-32, Yayın no: 26, Devlet Matbaası, Đstanbul 1933, s. 61. 
650 Antalya Narenciye Đstasyon Müdürlüğü’nün 30.4.937’de Ziraat Vekâleti’ne gönderdiği 961 sayılı resmî yazı.  
651 Diğerleri Adana, Denizli, Diyarbakır, Edirne Uzunköprü, Kocaeli Adapazarı Đpekçilik-Böcekçilik Mektepleri 

idi. 1934’te ise sayıları 5 olup Antalya’nın dışında Bursa, Diyarbakır, Edirne ve Erzurum’da mevcuttu. 
652 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1939-40, Yayın no: 187, Ulusal Matbaa, Ankara 1942. 
653 Karaalioğlu Parkı içinde yer alan Đpekböcekçiliği sonraki yıllarda aynı park içinde hemen yakınında açılan 

tavukçuluk istasyonuyla birlikte ‘Küçük Evcil Hayvanlar Đstasyonu’ olarak birleştirilmiştir. 1960’da ise 
tamamıyla lağvedilip Bölge Zirai Araştırma Enstitüsüne bağlanmışlardır. Bkz. Metin Kaya, Enstitümüzün 
Tarihçesi, [Narenciye Enstitüsü] Basılmamış Notlar, 17.03.2006. 

654 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 63-64. 
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üstlendiği görülmektedir. Bunda belki de, o zaman cereyan eden bir ‘rant kavgası’ etkili 

olmuştur.655 

Okul kapanmıştı, ama okulun etkisiyle ipekçiliğe ilgi artırılmış ve 1949’da 

Antalya’da yaş koza üretimi 60 ton olarak gerçekleşmişti.656 1930’da gerçekleşen 32 

tonluk üretimle657 kıyaslandığında üretimin iki katına çıkmış olduğu görülür. Bu sonuç, 

Đpekböcekçilik Mektebi’nin katma değeri yüksek olan ipek üretimiyle şehir ekonomisine 

yaptığı katkının bir göstergesidir.658  

 

2-) Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu/ Narenciye Enstitüsü 

Günümüzde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) olarak anılan 

Sıcak Đklim Nebatları Islah Đstasyonu, başta turunçgiller olmak üzere bölgedeki iklim 

şartlarında yetişen ya da yetiştirilebilecek ürünlerle ilgili tarımsal araştırma, eğitim, yayın, 

kontrol ve denetim ile üretim çalışmalarını koordine etmek üzere organize edilmiş bir 

kurumdur. Gerçekte bir merkezden ve çalışmaların daha verimli yürütülmesini sağlamak 

amacıyla bu alanda kurulmuş olan beş ayrı araştırma kuruluşunun birleştirilmesinden 

oluşmuştur.659 Bugün üretici ve özel kuruluşların tarımsal bilgi ve teknoloji ihtiyaçlarını 

                                                
655 Bkz. EK: 17; Nurettin Adıson, “Valimize Açık Mektup”, Yeşil Antalya, No: 112, 21 Mart 1947 Antalya. 

Hâlbuki aynı gazetenin 10 Nisan 1948 tarihli nüshasında yer alan “Sen de Đpekböceği Besle” başlıklı 
yazısında; 1950’lere doğru eski önemi kalmayan ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması için halk basın 
yoluyla teşvik edilmeye çalışılıyordu. Yazı şöyle idi: “Đpekböceği yetiştiren bir yurttaş, yalnız; kendi el emeği 
ve alnının teriyle kendine masrafsızca ve zahmetsizce bir gelir sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yurduna ve 
milletine de hizmet etmiş olur. Đpek, millî ekonomide ve millî korunmada pek çok işe yarayan bir maddedir. 
Millî korunma vasıtaları içinde, paraşüt ve barut torbaları gibi birçok şeyler, ya doğrudan doğruya ipekten 
veyahut da ipeğe ihtiyaç gösterir. Đpek böceği beslemek ve koza istihsal etmek, ailenin en dar zamanını 
garanti etmek dolayısıyla, yardımcı bir gelir kaynağı vücuda getirmektir. Bu iş, zor değildir: Sermaye 
istemez, çok az vaktini alır, başka işlerine engel olmaz, kârlıdır, temizdir, yurduna faydalıdır. 
Đpekböcekçiliğini, köylü, şehirli, kasabalı, kadın erkek, çocuk, ihtiyar, sanatkâr emekli, herkes yapabilir.” 
Bkz. Tahir Songür, “Sen de Đpekböceği Besle, Yeşil Antalya, No: 220, 10 Nisan 1948 Antalya. 

656 Günay, age, s. 49. 
657 1930 istatistiklerine göre Antalya'da 32 ton koza elde edilmişti. Bkz. Çimrin, Kronolojisi, s. 129. 
658 Buradan günümüze gönderme yapılacak olursa, günümüzde Antalya’da ipek üretimi yapılmamaktadır. Bu 

okulun yeniden canlandırılması, günümüzde şehir merkezinde böyle bir faaliyetin yapılamayacağı dikkate 
alınsa da kenar mahalle ve yakın köylerde hem meslekî eğitim, hem ekonomik, hem de istihdam yönünden 
şehre katkı sunması beklenebilir. 

659 Enstitünün yapısal olarak son birleşme şekli; Bakanlar Kurulu’nun 20 Ocak 2004 tarihindeki kararı ile 
gerçekleştirilmiş ve bu karar 26 Şubat 2004 tarih ve 25385 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Birleştirilen bu beş kuruluş ise şunlardı: 1- Narenciye Araştırma Enstitüsü; 2- Biyolojik Mücadele 
ve Araştırma Enstitüsü; 3- Seracılık Araştırma Enstitüsü; 4- Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü; 5- Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü  (Metin Kaya, Enstitümüzün Tarihçesi, [Narenciye Enstitüsü] Basılmamış 
Notlar, 17.03.2006.) 



 

 

 

140 

karşılamayı amaçlamayan kurumun nüvesini 1933’te Antalya-Serik yolu üzerinde ‘Antalya 

Çeltik Deneme Tarlası’ ile 1934’te bugünkü Narenciye Semti/Demircikara Mahallesi’nde 

kurulan ‘Antalya Sıcak Đklimler Nebatatı Tecrübe Tarlası Şefliği’ oluşturmuştur. 

Sıcak Đklim Nebatları Islah Đstasyonu/ Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü660 

Bu kurumun şehirdeki ilk faaliyeti, o güne kadar Antalya tarımında yer almayan 

sonraki yıllarda ise önemli bir tarımsal ürün olan pirinç/çeltik üretimiyle başlamıştır. 

Antalya’da çeltik ziraatının başlaması ise şöyle bir seyir izlemiştir: Antalya’da çeltik 

ziraatı, kökeni Mısır’a dayanan Mehmet Bileydi tarafından, çiftliğinde, Mısır’dan getirilen 

tohumlarla 1925’de başlamıştır. M. Bileydi daha sonra, çiftliğinde bir de çeltik fabrikası 

kurmuştu. Çiftlikte her yıl 150 hektardan aşağı olmamak üzere pirinç ekilmişti. Đkinci 

önemli girişim; 1928’de eski Maraş milletvekili Tahsin Bey’in Antalya’ya gelerek Cemal 

Tugayoğlu’nun çiftliğinde pirinç ziraatına başlamasıyla devam etmiştir. Bu zatın pirinç 

konusundaki çabaları, pirinç ziraatı hakkında halkta ilgi uyanmasına neden olmuş ve 

böylece pirinç yetiştirilmesi yaygınlaşmıştır. 661 

Bu ilginin sonucunda, 1933’te Antalya-Serik yolu üzerinde ve Antalya’ya 20 km 

uzaklıkta ‘Antalya Çeltik Deneme Tarlası’ adıyla bir işletme kurulmuştur. Burası daha 

sonra çalışma konularının gelişmesinin etkisiyle 1937’de ‘Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu’ 

olarak isim değiştirmiştir. Faaliyet alanları arasında; çeltik, pamuk, buğday, mısır, yulaf, 

yer fıstığı, susam, kauçuk ve lif bitkileri üzerinde çalışmalar yer almıştır.662 1947’de, 

istasyonun adı değiştirilerek ‘Bölge Tohum Islah ve Deneme Đstasyonu’ olmuştur.663  

Narenciye Araştırma Enstitüsü 

Kurulduğu günden beri sürekli olarak yapısı, birimleri ve adı değişen, Türkiye’nin 

tarımsal araştırmalarına Antalya’dan katkı sunan, daha çok narenciye ve diğer sıcak iklim 

bitkileri konusunda uzmanlaşan ve şehirde genelde ‘Narenciye Enstitüsü’ olarak anılan 

tarımsal araştırma kuruluşunun tarihçesi, Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarına dayanmaktadır. 

Đstasyonun kuruluş süreci şöyledir: 1932’de M. Kemal’le birlikte Antalya’ya gelen 

                                                
660 1957’de bu kurum Bahçe Kültürleri Đstasyonu, Küçük Ehli Hayvanlar Đstasyonu, Sebzecilik Đstasyonu ve 

Kauçuk Deneme Đstasyonu’nu da içine alarak Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü Merkezi haline getirilmiştir. 
661 “Antalya’da Çeltik Ekimi”, Türk Akdeniz, I, S. 6, Antalya Birinci Kanun 1937. 
662 Buldum, age, s. 40-41. 
663 Đstasyonun adı, 1957’de ‘Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü’ olarak değiştirilmiş olup, kuruluşa bağlı birimler 

içerisinde bulunan ve Karaalioğlu parkı içinde yer alan ‘Küçük Evcil Hayvanlar Đstasyonu’ (Đpekböcekçiliği 
ve Tavukçuluk Đstasyonu) ise 1960’da lağvedilecekti.  
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Başbakan Đsmet Bey’in dönüşünde verdiği emirle Antalya’da vakıflara ait ‘Şekerbahçe’ 

adındaki bahçede özellikle hurma yetiştirilmesi için girişimde bulunulmuş, hurma fidanı 

bulunması konusunda karşılaşılan zorluklar nedeniyle bahçenin bir bölümünde portakal, 

mandalina ve muz yetiştirilmeye başlanmıştır. Böylece tarımsal araştırma enstitüsünün 

kurulmasında ilk adım atılmıştır. Bu işle görevlendirilen Hayri Bey’in çevreyle iyi ilişkiler 

kuramaması ve meydana gelen şikâyetler üzerine yerine Hüseyin Remzi Bey müdür olarak 

gönderilmiştir. Ayrıca, Ziraat Vekâleti’nce bu kuruma bir sıcak iklim bitkileri uzmanı 

gönderilmesi kararı alınmıştır.664  

Antalya’da meydana getirilecek Sıcak Đklimler Tecrübe Tarlası arazisi için 

görevlendirilen yabancı uzman Dr. T. A. Tengwall de, yer seçimi için Antalya’ya 

gelmiştir. 1934 yılında Demircikara Mahallesi’nde suyu bol bir alanda Özel Đdare’ye ait bir 

tarla ile bitişiğindeki Vakıf arazisi üzerinde 95 dönümlük alanda665 ‘Antalya Sıcak Đklimler 

Nebatatı Tecrübe Tarlası Şefliği’ kurulmuştur.666 Bir süre sonra şefliğin adı ‘Sıcak Đklim 

Nebatları Đstasyonu’ olmuştur. 

Enstitü, dış ülkelerdeki gelişmeleri kitap ve dergiler yoluyla izliyor,667 belki bundan 

daha önemlisi, yabancı uzmanları ülkeye getirerek onlardan Türk tarımı adına 

yararlanıyordu. Enstitü, kurucu Müdürü Dr. T.A. Tengwall’den başka, Filistinli ustabaşı 

Naim Mehmet Ebu Debba’yı getirterek, onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmıştır. 668  

                                                
664 TC Evkaf Umum Müdürlüğü’nün Ziraat Vekâleti’ne gönderdiği 2.11.934 tarih ve 152657/22 sayılı yazıları. 
665 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Yayın ve Ekonomi Bölüm Başkanı Metin 

Kaya; Enstitümüzün Tarihçesi, adıyla kaleme aldığı basılmamış notlarında; valilikçe, hazineye ait yaklaşık 35 
dekarlık bir alanın bahçeye tahsis edildiğini söylemektedir.   

666 Antalya Sıcak Đklimler Nebatatı Tecrübe Tarlası Şefliği’nin Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 28.10.934 tarih ve 7 
sayılı yazıları.. 

667 Bu konuyla ilgili olarak çeşitli tarihlerde talep edilen ve gönderilen yayınlarla ilgili yazılar Narenciye Enstitüsü 
arşivinde mevcut olup bu listelerden birinde yer alan yayınlar şunlardır: 1- California citrograph; 2- 
Agricoltura coloniale; 3- Bollettino della R.Stasione di patologia vegetaledi Roma; 4- Bibliografia italiana 
gruppo agricoltura; 5- Citrus-Rivista della Camera agrumaria di Messina; 6- Hadar-Palestin narenciye 
mecmuası; 7- L’Đtalia agricola Note di frutticoltura; 8- Nuovo giornale botanico Italiano; 10- 
Ortofrutticoltura italiana; 11- Revue de botanique appliqée et d’agriculture tropicale; 12- Revue 
Internationale d'agriculture; 13- Rivista italiana delle essenze; 14- Revue d'horticulture et d'agriculture du 
l'Afrique du Nord; 15- The tropicale agriculturist; 16- Fruite et primeurs de l'Afrique du Nord et la Revue 
française de l'Oranger; 17- Citrua leaf -Florida narenciye mecmuası. Bkz. TC Ziraat Vekâleti Antalya 
Narenciye Đstasyonu Müdürlüğü’nün Antalya Valiliği kanalıyla gönderdiği 3.12.1938 tarihli Ziraat 
Bakanlığı’na gönderdiği resmî yazı. 

668 Antalya Valiliği’nin 1.8.938 tarih ve 1911/482 sayılı Ziraat Vekâleti’ne gönderdiği resmî yazıları; Antalya 
Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu Müdürlüğü’nce, Mersin Örnek Portakal Bahçesi Teknikerliği’ne yazılan 
9.9.1941 tarih ve 840/10-164 sayılı resmî yazı; Ayrıca bkz. BCA, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 64.34.11, 
Sayı:2/4486, Dosya no: 243-229, Tarih: 29.4.1936; Ziraat Vekâleti’nin Antalya Valiliği’ne yazdığı; 1.8.936 
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Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu, ilk olarak Türkiye’de kahve yetiştirilmesi 

denemeleri yapmış ve yaklaşık iki yıl faaliyetlerini bu konuda devam ettirmiştir. Ayrıca 

çeşitli ülke ve bölgelerden muz klonları getirtilerek muz plantasyonu kurulmuş ve bu 

konuda adaptasyon çalışmaları sürdürülmüştür. 1936 yılında ziraat vekili Celal Bayar 

imzası ile gönderilen yazıda, mesainin daha ziyade narenciye üzerine teksif edilmesi 

gerektiği belirtilmiş, buna bağlı olarak müessesenin unvanının ‘Antalya Narenciye 

Đstasyonu’ şeklinde değiştirildiği bildirilmiştir. 31 Temmuz 1936 tarihinde ise, sözleşmesi 

sona eren Dr. Tengwall, ülkemizden ayrılmış, 1 Ağustos 1936 tarihinde de müdürlüğe, 

yine aynı yerde görevli Dr. Ali Sami Yen'in669 ataması yapılmıştır.  

Mayıs 1943’te Antalya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Đnönü kuruluşu gezmiş ve 

çalışmalar hakkında bilgi almıştır. O zamanki adı ‘Narenciye Đstasyonu Müdürlüğü’ olan 

kuruluş, Đnönü'nün tavsiyeleri ile adını ‘Turunçgiller Đstasyonu’ olarak değiştirmiştir.  

1945 yılında bir kez daha isim değişikliğine uğrayan müessese ‘Bahçe Kültürleri 

Đstasyonu’670 adını almıştır. Bu adı aldıktan sonra çalışma konularına, narenciyeden başka 

şeftali, kayısı, erik, badem gibi değişik meyve çeşitleri de dâhil olmuştur. Ancak 

topraklarda görülen ‘nematod’ zararı nedeniyle bu meyve türleri sonradan çalışma 

programından çıkarılmıştır. 671
 

Antalya Sıcak Nebatlar Đstasyon Müdürlüğü’ne bağlı olarak ayrıca, Dokuma 

semtinde, günümüzde kapatılmış bulunan pil fabrikasının bulunduğu yerde, ‘Antalya 

Kauçuk Đstasyonu’ da kurulmuştu. 672 Bundan başka istasyona bağlı Mersin’de ‘Portakal 

Örnek Bahçesi Teknikerliği’,  Alanya'da ‘Limon Fidanlığı Teknikerliği’ ile Hatay'da 

‘Hurma Bahçesi Teknikerliği’673 bulunmaktaydı. Bu kurumlar, bölgelerinde aynı zamanda 

birer tarımsal eğitim kurumu işlevi görüyorlardı. 

                                                                                                                                              
tarih ve 3455/28609 sayılı yazıları; Antalya Narenciye Đstasyonu’nun Ziraat Vekâleti’ne gönderdiği 3.8.936 
tarih ve 655 sayılı yazıları. 

669 Dr. Ali Sami Yen, Halkalı Ziraat Mektebi’ni bitirdikten sonra turunçgiller konusunda Đtalya’da ihtisasını 
tamamlamış bir araştırmacıdır. 

670 Kuruluş’un adı 1965’te ‘Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’, bir süre sonra ‘Turunçgiller Araştırma 
Enstitüsü’ olarak değiştirilmiş ve 1994’te de Seracılık Enstitüsü ile birleştirilerek ‘Narenciye ve Seracılık 
Araştırma Enstitüsü’ adını almıştır. 

671 Metin Kaya, Enstitümüzün Tarihçesi (Narenciye Enstitüsü), Basılmamış Notlar, 17.03.2006. 
672 gös. yer.  
673 gös. yer.  
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Kurulan örnek bahçelerdeki çalışmalar istasyonca eşgüdümlü olarak yürütülmek 

suretiyle tüm bölgede etkin çalışmalar yapılmıştır. Đstasyonda yerli ustaların yetişme 

dönemine kadar Tengwall ve Ebu Debba gibi uzmanlardan yararlanılmıştır. Đstasyon 

bünyesinde yapılan fidancılık faaliyetleri ile üretilen turunçgil fidanları bölge üreticisine 

dağıtılmak suretiyle, düzenli bahçelerin kurulması sağlanmıştır. Aynı zamanda bu çiftçilere 

eğitim de verilmiştir. Birçok ülkeden tohum ve fidan getirtilerek yeni bahçeler tesis 

edilmiştir. Müessesenin damızlık ve örnek turunçgil bahçeleri kurulduktan sonra, çeşitler ve 

türler arasında melezlemeler yapılarak bir taraftan bölgeye uygun çeşitler, diğer taraftan da 

yine uygun anaçların belirlenmesi için araştırmalar başlamıştır. Ayrıca Enstitü, dünyanın 

pek çok yerinden çeşitli fidanlar getirterek, bunların ülkemizde üretilebilme koşullarının 

olup olmadığını denemiştir. Getirilen ve denemeleri yapılan fidan ve tohumlarla 

getirildikleri ülkeler şunlardır: Amerika, Mısır, Đtalya, Japonya, Filistin, Irak, Java, 

Hindistan; getirilen fidan ve tohumlar; hurma jetonları, lif muzu, karabiber, kahve, kauçuk, 

abutilon,674 Hibiskus (kuşburnu), çeşitli lifli bitkiler. 

Narenciye ve Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve bunlara bağlı birimlerin, Antalya ve 

ülke ekonomisine katkısı ise; ‘Meyvecilik Bölümü’nün 1934’te Đstasyonun kurulmasıyla 

birlikte başlamıştır. Đlk yıllarda turunçgil yetiştirme teknikleri ve standart çeşitlerin 

belirlenmesi konularında araştırmalar yapılmış, bu faaliyetler üretim, yayım ve eğitim 

çalışmalarıyla devam etmiştir. 1960'lı yıllara kadar turunçgil ithal eden bir ülke konumunda 

olan Türkiye'nin, turunçgil ihraç eden bir ülke haline gelmesinde meyvecilik bölümünün 

önemli katkıları olmuştur.675 Bütün bu gelişmeler, Antalya Narenciye Enstitüsü ve Sıcak 

Đklim Nebatları Đstasyonu’nun yaygın eğitim çabalarının bir ürünüdür.  

 

3-) Kütüphaneler 

Kütüphaneler, bilgi kaynaklarına ulaşmada ve eğitimle ilgili her türlü yayına 

ulaşılmasında vazgeçilmez kurumlardır. Bu yönüyle hem örgün eğitim, hem de yaygın 

eğitimin vazgeçilmez unsurlarıdır. Osmanlı döneminde Antalya’da açılmış olan 

kütüphaneler şunlardı: Tekelioğlu (Mütesellim/Müsellim) Kütüphanesi, Hacı Emin 

                                                
674 Çiçek açan Akçaağaç. (www.agaclar.net/) 
675 Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü, Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü 2002 

Yılı Çalışmaları Kitapçığı, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, (Antalya) 2002. 
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Kütüphanesi,676 Halil Paşa Kütüphanesi, Zeynel Abidin Kütüphanesi.677 Bunlardan 

Tekelioğlu Kütüphanesi Cumhuriyet döneminde de varlığının sürdürmüştür. Diğerlerinin 

akıbeti daha önceki bölümde bahsedildiği üzere bilinmemektedir. Osmanlı’dan kalan, vakıf 

vb. müesseselerce kurulan ve ‘kütüphane-i umûmî’ olarak bilinen kütüphaneler, Tevhîd-i 

Tedrisât Kanunu ile Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır.678  

Cumhuriyet döneminde şehirde, Tekelioğlu Kütüphanesi, Millî Kitapsaray, Müze 

Kitapsarayı, Öğretmenler Birliği Kitapsarayı, Halkevi Kitapsarayı adlarında 5 kütüphane 

vardı. Bunlardan başka, her okulun içinde kütüphanesi vardı.679 Genelde kitap sayısı 

bakımından pek de zengin olmayan merkez ve kazalardaki okul kütüphaneleri için zaman 

zaman vilâyet encümenince kitap satın alınarak bu kitaplıkların da zenginleşmesi için 

kaynak aktarılmaya çalışılmıştır.680 

Tekelioğlu Kütüphanesi 

Antalya’da bilinen en eski kütüphane 1797’de Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Hacı 

Mehmet Ağa tarafından kurulan Tekelioğlu Kütüphanesi’dir.681 Kütüphane, I. Dünya 

Savaşı yıllarında kendi kaderine terkedilmişti. Antalya Müzesi kurucusu Süleyman Fikri 

Erten tarafından müze için yazma kitaplar toplattırılmaya girişildiğinde, bakımsız bir halde 

bulunan Tekelioğlu Kütüphanesi’ndeki kitaplar 1924’te müzeye devredilmiş ve toplanan 

diğer kitaplarla beraber Đskele’deki eski gümrük binasında yeni bir kütüphane 

kurulmuştur.682 Şehirde Cumhuriyetten sonra kurulan ilk kütüphane bu olmuştur. 

Kitaplarının bu yeni kütüphaneye devredilmesi ve yeni kütüphanenin Müsellim Camisi 

bahçesindeki binasından ayrı bir yerde kurulması ile birlikte bir vakıf Kütüphanesi olan 

‘Müsellim’683 (Tekelioğlu) kütüphanesinin mevcudiyeti sona ermiş ise de tarihî 

                                                
676 Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiye, 1. Sene, (1316 sene-i hicriyesine mahsustur), Matbaa-i Amire, Darül 

Hilafetü’l-Aliye (Đstanbul) 1316, 8+1257 s, s. 1160-1161). Not: Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umûmiyye 
1317 ve 1318’de de aynı bilgiler mevcuttur. 

677 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 86. 
678 Keseroğlu, age, s. 133. 
679 “Kitapsaray ve Halk Okuma Odaları”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya 29 Đlkteşrin 1938, s. 96; Emekli 

öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
680 Resmî Antalya, “Mektep Kütüphaneleri”, No: 171, 19 Şubat 1931 Antalya. 
681 Mürsel Sümer, Geçmişten Bugüne Antalya Kütüphaneleri, Antalya Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi Yayınları, 

Antalya 1985, s. 2-4; Đsmail E Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,  Ankara 1988. s. 117. 

682 Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 127. 
683 ‘Mütesellim’in halk arasındaki telaffuzu. 
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kütüphanenin adı yaşatılmak istenerek bu yeni kütüphaneye Tekelioğlu Kütüphanesi 

denilmiştir.  Kütüphanenin kurucusu ve ilk müdürü olan Sıtkı Tekeli 1924’ten 1960’a 

kadar kütüphane müdürü olarak görevini kesintisiz 36 yıl sürdürmüş ve Antalya’da 

kütüphaneciliğe büyük emekleri geçmiştir.684  

Tekelioğlu Kütüphanesi, Arap harfli yazma eserleri ve diğer dillerde yazılmış nadir 

eserleri koruyacak teknik olanaklara sahip olmaması nedeniyle sözkonusu kitaplar, 

Đstanbul Süleymaniye Kütüphanesi ile Beyazıt Devlet Kütüphanesi ve Millî Kütüphane’ye 

gönderilmiştir.685 Burada daha sonra toplanan kitaplar bulunmakta olup eski Tekelioğlu 

Kütüphanesinden günümüze -ilk kurulan kütüphane olmasından dolayı bir kadirşinaslık 

örneği olarak- yalnızca adı kalmıştır. 686  

Günümüzde kütüphanede bulunan basma ve yazma eserler ise daha sonradan elde 

edilmiştir. Bugün kütüphanenin Nadir Eserler Salonu’nda saklanan bu eserler ve geldikleri 

yerler şöyledir: 

Halkevinden gelenler  : 278 

Atatürk Đlkokulu’ndan gelenler:   56 

Antalya Müzesi’nden gelenler :   18 

Diğerleri687    : 371 

Toplam eser   : 723688 

Bu eserlerle birlikte 1932-33 Öğretim yılında Tekelioğlu Kütüphanesi’ndeki kitap 

sayısı 2.812689 olup 663 adedi son bir yıl içinde kütüphaneye girmiştir.690 Kütüphanelere 

                                                
684 Sümer, age, s. 2-4. 
685 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu çalışmaları sırasında kütüphanede toplam 2.038 adet eser bulunduğu tesbit 

edilmiştir. Bunlardan 996 adedi el yazmasıdır. Yazıldıkları dillere göre tasnif edildiği takdirde bu eserlerin 
1.728’i Arapça, 226’sı Türkçe, 39’u Farsça ve 45 adedi ise diğer dillerde yazılmıştır. Kitapların çoğunun 
üzerinde, Teke Sancağı mütesellimi Hacı Osmanzade Hacı Mehmed Ağa’nın vakıf mührü bulunmaktadır. 

Antalya’nın iklim özelliği ve kütüphane binasının elverişsiz oluşu yüzünden yukarıda belirtilen el yazması 
eserlerle, 5961 basma yazı Arap harfli eser ile 207 harita, kroki ve resim 1964 yılında Đstanbul Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. Koleksiyonda bulunan dergilerin bir kısmı Bayezit Devlet Kütüphanesi’ne 
verilmiş, mükerrer basma kitap ve dergiler ise Ankara Kitap Đkmal Deposu’na gönderilmiştir. Bkz. Sümer, 
age, s. 2-4; Özmen, age, s. 52; Buldum, age, s. 28. Aynı tarihte Ankara Millî Kütüphane Başkanlığı'na da 
246 adet Rumca eser devredilmiştir. Bkz. Çimrin, Antalya, s. 401. 

686 1979-1992 Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi Müdürü Mürsel Sümer’le 18.10.2005 Tarihli Görüşme’den. 
687 Atatürk Đlkokulu, Antalya Halkevi Kütüphanesi’nden aktarılan kitaplarla Dr. Galip Kahraman, Mazlum ve 

Nurettin Adıson ve diğer bazı kişilerce yapılan bağışlar yoluyla gelen kitaplar. 
688 Antalya Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi, ‘El Yazması ve Nadir Eserlerin Millî Kütüphane Başkanlığı’na 

yapılan Teslim-Tesellüm Listesi’688 (Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi’nde bulunan resmî evrak). 
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giden okuyucu sayılarına bakıldığında bu kütüphaneyi 1938-39 öğretim yılında 1393 

erkek, 274 kadın, toplam 1.667 kişi ziyaret etmiştir.691 Eğer verilerde bir hata yoksa, günde 

yalnızca 5 kişinin bu kütüphaneye gitmiş olması gerekir ki bu da halkın bu kütüphaneye 

rağbet etmediğini göstermektedir. 

Millî Kütüphane692 

 Şehirde kurulan diğer bir kütüphane; Tekelioğlu Kütüphanesi’yle aynı tarihte, yine 

1924’te, dönemin Millî Eğitim müdürü Şahap Bey’in gayretleri ile valiliğin kuzeybatısında 

özel idareye ait Şefik Kıraathanesi’nde Millî Kütüphane adıyla açılmıştı.693 Ancak, 23 

Temmuz 1924 tarihli Antalya gazetesine göre halk -her nedense- Millî Kütüphane’ye pek 

ilgi göstermemiştir.694 1930’lara doğru özel idare tarafından bu bina satılınca bu sefer 

valilik karşısında başka bir binaya taşınmıştı. Bir ara Halk Kütüphanesi adıyla anılan 

kütüphanenin 1938-39 öğretim yılında yeniden Millî Kütüphane olarak adı değiştirilmiş 

olduğu anlaşılmaktadır.695  

1945’te şimdiki Merkez Bankası’nın olduğu yerde Antalya Valisi Haşim Đşcan’ın 

emriyle Özel Đdare bütçesinden ayrılan ödenekle büyük bir bina bu kütüphane için inşa 

edilmiş ve adına da Millî Kitapsaray denilmiştir.696 

Kitap ve okuyucu sayılarına bakıldığında 1932-33 öğretim yılında Halk 

Kütüphanesi’ndeki kitap sayısı 1.922 olup bunun 446’sı satın alınma, 418’i de bağış 

yoluyla, 864 tanesi son bir yıl içinde Kütüphaneye kazandırılmıştı.697 1938-39 öğretim 

yılında kütüphanelere giden okuyucu sayısı 29.997’di.698 Buna göre şehir halkının 

ihtiyaçları için daha çok bu küphaneyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır. Kütüphane de bu 

                                                                                                                                              
689 Bunlardan 900 tanesi Türk alfabesi ile basılıdır. 
690 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1932-33, Yayın no: 31, Devlet Matbaası, Đstanbul 1934, s. 270. 
691 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1938-1939, Yayın no: 186, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 484-487. 
692 Hemen belirtilmesi gereken konu; bu kütüphanenin günümüzde Ankara, Đstanbul ve Đzmir’de bulunan ve özel 

yasalarla kurulan “millî kütüphane”lerle isim benzerliğinin dışında bir benzerlik bulunmamakta olup, işlev ve 
yapı olarak diğer halk kütüphaneleri gibidir bir görev üstlenmişti. 

693 Antalya, “Millî Kütüphane Açıldı”, 26 Kanunsani 1340 Antalya. 
694 Antalya, “Millî Kütüphane”, 23 Temmuz 340 Antalya. 
695 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1938-1939, Yayın no: 186, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 484-487. 
696 Özel Đdare tarafından yaptırılan bu bina bir süre sonra Merkez Bankası’na satıldığından kütüphane buradan da 

taşınmak zorunda kalacaktı. Taşınılan yeni yeri olan Elhamra Sineması’nda bu sefer Tekelioğlu Kütüphanesi 
adını alacaktır. 

697 Bu 1922 kitaptan yalnızca 195’i Türk alfabesi ile basılanlardır. 
698 BĐUM, Maarif Đstatistiği 1938-1939, Yayın no: 186, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 484-487. 
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ilgiyi karşılamak üzere her geçen gün kitap sayısını imkânları öçüsünde zenginleştirerek 

1943-44 öğretim yılında kitap sayısını 4.730’a çıkarmıştır.699 

Halkevi Kütüphanesi (Halkevi Kitapsarayı) 

Antalya’da Cumhuriyet döneminde kurulan halka açık kütüphanelerden biri de 

Halkevi Kütüphanesi’dir. Halkevi Kitapsarayı adıyla, Antalya Halkevi’nin bünyesinde 

faaliyet göstermiş, Halkevi’nin kapatılmasıyla birlikte faaliyeti sona ermiştir. Kapatıldıktan 

sonra kitaplarının büyük kısmı Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi’ne devredilmiştir.700 

Kitap ve okuyucu sayılarına bakıldığında şehirde okurların tercih ettiği ikinci 

kütüphane Halkevi Kütüphanesi olup 1938-39 öğretim yılında 20.559 okuyucu bu 

kütüphaneyi ziyaret etmiştir.701 Ancak kitap sayısı bakımından 1944-45 öğretim yılı 

verileri karşılaştırıldığında 2.480 kitap varlığıyla Millî Kitapsaray mevcutlarının ancak 

yarısı kadar kitabı okuyucularına sunabilmiştir. Bu öğretim yılında kütüphaneden 

yararlanan okuyucuların sayısı 6.136 olup, 1938-39 öğretim yılındaki okurlarının üçte 

birine karşılık gelmektedir. Buna göre incelenen dönemin sonlarına doğru Halkevi 

Kütüphanesi’ne ilgi azalmıştır.702 

Müze Kitapsarayı ve Öğretmenler Birliği Kitapsarayı, nisbeten önemsiz 

kütüphanelerdir. Gerek bu önemsiz dediklerimiz ve gerekse diğer 3 kütüphane, yaygın 

eğitim alanında Antalya’ya büyük katkı sağlamış müesseselerdir.  

 

4-) Basın ve Eğitim 

Günümüzde de basın, haber ve bilgi kaynağı görevleri dışında aynı zamanda halk 

eğitimi işlevi görmektedir. Basın, eğitim işlevi olarak yaygın eğitim biçiminde okurlarını 

çeşitli konularda bilgilendirmektedir. Basının eğitimle ilgili bu yönünden başka bir yönü 

daha vardır. Basın aynı zamanda eğitim, öğretmen ve okullarla ilgili haber ve bilgileri 

halka duyurmaktadır. Basının eğitim işlevi ile ilgili olarak ilerleyen sayfalarda Antalya’da 

                                                
699 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Genel Kitaplıklar ve Müzeler ile Halkevleri, Odaları ve Okuma Odaları 

Kitaplıkları 1943-1944, Yayın no: 249, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1946, s. 2. 
700 Sümer, age, s. 7. 
701 age, s. 491, 501. 
702 BĐGM, Millî Eğitim Đstatistikleri-Genel Kitaplıklar ve Müzeler ile Halkevleri, Odaları ve Okuma Odaları 

Kitaplıkları 1943-1944, Yayın no: 249, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1946, s. 2; BĐGM, Millî Eğitim Genel 
kitaplıklar ve Müzeler ile, Halkevleri, Odaları ve Okuma Odaları Kitaplıkları Đstatistikleri (1944-1945), 
Yayın no: 273, Biricik Matbaası, Ankara 1947. 
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yayınlanan gazetelerde yer alan bazı haber ve yazı dizilerinden örnekler verilecektir. 

O dönemde basın denilince yalnız gazete ve dergiler akla gelmektedir. Çünkü daha 

televizyon yoktur, radyo ise yaygın olmayıp ancak birkaç varlıklı kimsede vardır. Buradan 

hareketle, önce şehirde kitap ve dergilerin basıldığı hangi matbaaların olduğu ve bu 

matbaalarda hangi gazete ve dergilerin çıkarılmış olduğuna göz atmak gerekir.  

Şehirdeki Matbaalar  

Antalya'da ilk matbaa, Rumlarca, Nikolo Melli tarafından Yivli Minare'nin 

karşısında kurulmuştur. Girişte de söylendiği üzere Đmparatorluğun küçük bir örneği olarak 

Antalya’da da ilk matbaa Türk olmayan unsurlarca açılmıştır.703 Sonraki yıllarda Türkler 

tarafından da matbaalar açılmıştır. Bunlardan ilki 1920’de Đzmir’in işgal edilmesi üzerine 

Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin yardımlarıyla Antalya’ya getirilen Haydar Rüşdü 

[Öktem] Bey’in matbaası olmuştur. Bu matbaada Antalya’da Anadolu adında Millî 

Mücadeleyi destekleyen gazete basılmıştır.704 Uzun yıllar şehrin tek matbaası olarak 

hizmet veren bu matbaadan başka 1947-50 yılları arasında üç matbaa daha açılmıştır. 705 

Đncelenen Dönemde (1923-1950) Antalya'da Çıkan Gazeteler 

1- Antalya’da Anadolu Gazetesi  

Şehirde çıkarılan ilk gazete 19 Aralık 1920’de Haydar Rüştü Bey tarafından 

Antalya'da Anadolu adı ile yayınlanmıştır. Önceleri Cumartesi hariç her gün iki sayfa 

olarak yayınlanan gazete, Haziran 1922’den itibaren dört sayfa olarak çıkmaya başlamıştı. 

Gazete, Askerlik Şubesi yakınlarındaki bir binada basılmakta olup, fiyatı beş kuruştu. 

Gerçekte, Kurtuluş Savaşı yıllarında Antalya'da yayımlanan Antalya’da Anadolu 

gazetesinin de ilk kurulduğu yer Antalya değildir. Gazetenin kurucusu Haydar Rüşdü Bey, 

Đzmir'de Anadolu adında bir gazete çıkarmaktaydı. Gazetede Millî Mücadele’yi 

destekleyen yazılara yer verilmekteydi. Ancak, Đzmir'in işgalinden sonra yayınını Đzmir’de 

sürdürme imkânı kalmayınca Antalya’daki Kuvâ-yı Millîye teşkilatı ve TBMM’nin 

girişimleri ile gazete ve matbaa Antalya’ya taşındı. Millî Mücadelenin basın yoluyla da 

sürdürülmesini sağlamak üzere Antalya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin girişimi ve 1.000 

                                                
703 Bu matbaada Türkler hakkında olumsuz imaj yaratan Rumca Antalya Tarihi basılmıştır. Bu kitap muhtemelen 

Antalya’daki Rum okullarında okutulmuştur. 
704 Çimrin, Antalya, s. 450-451. 
705 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 92. 
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liralık parasal yardımı ile Haydar Rüştü Bey matbaasını Antalya’ya taşıyarak 19 Aralık 

1920'de gazetesini Antalya'da Anadolu adıyla yeniden yayımlamaya başlamıştır. Böylece 

gazete bütün güçlüklere karşın yayınını sürdürdüğü gibi, Yunanlıların işgali altındaki 

Đzmir'e kadar yayınlarını gönderebilmiştir. 9 Eylül 1922’de Đzmir’in kurtuluşu ile Đzmir’e 

dönme kararı alan Haydar Bey, gazetenin 533. nüshası olan 10 Eylül 1922 tarihli son 

sayısında; Antalyalılara kendine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden ve Antalya adlı 

bir gazetenin yayına başladığını açıklayan "Elveda" adlı makaleyi kaleme almıştı.706 

Antalya'da Anadolu, Millî Mücadele’nin Anadolu’daki seslerinden biri olmuştur. 

Halkta, Millî Mücadele ruhunun gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Yanı sıra, zaman 

zaman halkta baş gösteren karamsarlığa karşı da halka moral, cesaret ve direniş gücünü 

basın yoluyla vermeye çalışarak Millî Mücadele’de önemli bir görev üstlenmişti.707 

2- Antalya Gazetesi 

Şehirde kurulan ilk gazete olan Antalya'da Anadolu adlı gazetenin Eylül 1922’de 

kapanması, daha doğrusu gazete sahibi Haydar Rüştü Bey’in Antalya’dan ayrılması ve 

gazetenin basıldığı matbaasının Mehmet Emin [Adıson] Bey’e devredilmesi ile M. Emin 

Bey, şehrin ikinci gazetesi olan Antalya’yı çıkarmaya başlamıştı. 9 Eylül 1922’de yayın 

hayatına başlayan Antalya, cumartesi dışında haftada altı gün çıkarılmaktaydı.708 Daha 

sonra, ekonomik ve yeterince haber bulunamaması gibi nedenlerle çıkarıldığı gün 

sayısında değişiklikler olmuştur.709  

Gazetenin kurucusu ve yazarı Millî Mücadele'de büyük hizmetlerde bulunmuş olan 

ve ‘Patriot’ lakabıyla da anılan Mehmet Emin Bey, sorumlu müdürü Yusuf Cemal ve 

Mehmet Enver, başyazarı Dr. Ferruh Niyazi Beyler idi. Gazetenin yazı kadrosunda 

bunlardan başka Zeki, Mustafa ve Şefik Beyler de yer almaktadır. Kendi matbaasında 

basılan gazetenin günlük baskı sayısı, 500 ile 650 arasındadır .710 Gazete yayınını, 4 Eylül 

1927’de kurucusu ve sahibi Mehmet Emin Bey’in ölümüne kadar kesintisiz sürdürür.  

                                                
706 Haydar Rüştü, “Elveda”, Antalya’da Anadolu, 10 Eylül 1922 Antalya. 
707 Çimrin, Antalya, s. 450-451; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 91-92. 
708 Mevcut sayıların bulundukları yerler: 1) TBMM Kütüphanesi 220/432-433; 2) Millî Kütüphane 1962 SÇ 53 

(Bkz. Duman, age, c. 1, s. 141); 3) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arşivi. 
709 1939’da ikinci kez yayın hayatına başladığında hafatda iki kez olarak 1941’e kadar Pazartesi-Perşembe, 1941 

sonrası Salı-Cuma günleri çıkmaktadır. 
710 1925-1926 TC Devlet Salnâmesi, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1926, (Maarif Vekaleti: s. 160-175, Antalya 

Vilâyeti: s. 354-360).  
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Millî mücadele döneminde Đzmir’de bulunan Anadolu gazetesinin Antalya’ya 

taşınarak Anadolu’da Antalya adıyla yayınını sürdürmesine olanak sağlayan Ankara, bu 

gazetenin bir tür devamı sayılan ve Millî Mücadele için korkusuzca çalışan Patriot Emin’in 

idaresinde yeniden çıkan Antalya gazetesinin mali açıdan rahatlatılmasına yönelik kararlar 

almıştı. Bu doğrultuda Atatürk’ün de imzasını taşıyan Đcra Vekilleri Heyeti 6.2.1339 tarihli 

toplanmasında, gazeteden alınan gümrük vergisinin iadesine karar vermişti. 711 

M. Emin Bey’in 1 Haziran 1927’de ölümüne kadar yayınını sürdüren, ancak 

kurucusunun ölümü üzerine yayınını durduran Antalya, 12 yıllık aradan sonra dönemin 

valisi Fuat Baturay ile mebus Rasih Kaplan'ın girişim ve destekleri ile 7 Ağustos 1939’da 

yeniden yayın hayatına başlamıştır.712 Ancak, bu ikinci açılışında gazetenin yaşaması için 

gerekli baskı sayısı ve reklâm gelirleri yeterli olmamış; ayrıca, gazetenin yayınını 

sürdürmesi için Antalya halkı gerekli ilgi ve desteğini sunamadığından, şehrin tek gazetesi 

yaşatılamamıştır. Gazete ekonomik sıkıntılar, borç-haciz gibi işlemlerden dolayı sık sık el 

değiştirdiği gibi isim değişikliğine de gitmiştir. 

Patriot Emin’in oğlu Mazlum Adıson, 1939’da gazeteyi yeniden faaliyete geçirdi. 

Çok geçmeden ekonomik sıkıntılarla baş edilemeyince gazete el değiştirdi ve gazetenin 

yeni sahibi ve yayın müdürü Yusuf Ziya Öner oldu. Bu değişiklikle birlikte gazete Yeşil 

Antalya adını aldı ve bu ad altında birinci sayısı, 15 Şubat 1946’da yayınlanış713 ve fiyatı 

da 3 kuruştan 5 kuruşa çıkarılmıştır. 3 Kasım 1947’de 183. sayıdan itibaren gazetenin 

sahipliği Nurettin Adıson’a, 6 Aralık 1947’de 184. sayı ile birlikte yine el değiştirerek A. 

Haydar Uçgun’a geçtiği görülmektedir. 14 Ocak 1949’da, Antalya Basımevi’ni satın alan 

Murat Güler gazetenin yeni patronu oldu. Gazetenin yazı işleri müdürlüğü görevine ise 

gazetenin önceki sahibi aynı zamanda CHP Đl Başkanı olan A. Haydar Uçgun getirildi. Bu 

inişli çıkışlı seyrine rağmen gazete günümüzde de aynı adla yayın hayatını sürdürmektedir. 

3- Akdeniz 

Günlük, siyasi gazete olarak çıkarılan Akdeniz 9 Mart 1925’te kurulmuştur. Gazete, 

Cumartesi ve Çarşamba günleri olmak üzere haftada iki kez çıkarılmıştır. Gazetenin sahibi 

ve başyazarı Dr. Ferruh Niyazi Bey, sorumlu müdürü, Kazım Azimet Bey’di. Lütfi, 

Mustafa, Niyazi, Recep, Akif, Necati Kayı Alp, Mustafa Cavid, Fuad Atalay ve Nafiz 

                                                
711 BCA, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 6.49.19, Sayı: 2258, Dosya no: 249.57, Tarih: 6.2.1923. 
712 Güçlü, Đlk Yarısında, s 91-92; Çimrin, Antalya, s. 450-451. 
713 Yeşil Antalya, No: 1, 15 Şubat 1946 Antalya. 
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Beyler gazetenin yazar kadrosunda yer almışlardı. Gazete, kendi matbaasında 

basılmaktaydı. Gazetenin bilinen son nüshası 11 Şaban 1343 (10 Nisan 1926) tarihlidir.714 

4-Yeni Türkiye  

Yeni Türkiye, 1 Ocak 1926’da yayınlanmaya başlamış olup haftalık olarak 

çıkarılmıştır. Kurucusu ve sorumlu müdürü Sabri (Mağmumi ?)715 Bey, başyazarı Azmi 

Beylerdi. Haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri çıkarılmakta olup baskı sayısı 

300-400 arasındaydı. 1928’de gazetenin el değiştirdiği görülmektedir. O yıl, gazetenin 

sahibi ve müdürü olarak eczacı Nuri Ahmed Bey görülmekte olup gazete 100 paraya 

satılmaktaydı.716 Gazetenin ne zaman yayın hayatına veda ettiği ise bilinmemektedir.  

5- Tenvir 

1927 yılı içinde Borsa Komiseri Azmi Bey tarafından Tenvir adında bir gazete 

yayınlanmıştır. 717 Bu gazetenin de yayın hayatı kısa süreli olmuştur. 

6- Zümrütova 

Zümrütova, 21 Aralık 1927’de haftalık bir gazete olarak yayınlanmaya başlamıştır. 

Kurucusu ve sorumlu müdürü Enver Mazlum Bey’di.718 Gazetenin yayın hayatında kısa 

süre yer aldığı sanılmaktadır. 

7- Resmî Antalya 

Antalya gazetesinin yayınına ara vermek zorunda kalmasıyla bu boşluğu doldurmak 

üzere 8 Eylül 1928’de719 resmî vilâyet gazetesi olarak Antalya Valiliği’nce Resmî Antalya 

yayın hayatına başlamıştır. Haftada bir kez yayınlanan gazete 1937 yılına kadar yayın 

hayatını sürdürmüştür. Gazete kendi matbaasında basılmıştır.720 

 

                                                
714 1925-1926 TC Devlet Salnâmesi, Matbaa-i Amire, Đstanbul 1926, (s. 160-175: Maarif Vekaleti, s. 354-360: 

Antalya Vilâyeti). Gazetenin mevcut sayıların bulunduğu yerler: 1) TBMM Kütüphanesi 194/488; 2) Atatürk 
Üniversitesi Kütüphanesi 17-5. Bkz. Duman, age, c. 1, s. 118. 

715 Đncelenen nüshanın basım kalitesi nedeniyle bu isim tam olarak okunamamıştır. 
716 TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457; Güçlü, 

Đlk Yarısında, s. 91-92; Çimrin, Antalya, s. 451. Millî Kütüphane 1968 SC 6’da bazı sayıları mevcuttur. Bkz. 
Duman, age, c. 2, s. 951. 

717 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 91-92; Çimrin, Antalya, s. 451. 
718 TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457; Güçlü, 

Đlk Yarısında, s. 91-92; Çimrin, Antalya, s. 451. 
719 Çimrin ve Güçlü’ye göre ise 29 Ekim 1927’de kurulmuştur. Güçlü, Đlk Yarısında, s 91-92; Çimrin, Antalya, s. 

451. 
720 TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, s.152-173, 442-457. 
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8- Şelale 

Çok partili dönemle birlikte şehrin basın dünyasında yeni yüzler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bunlardan ilki Şelale olmuştur. 8 Ocak 1947’de kurulan gazete Turan 

Basımevi’nde basılmıştır. Kurucusu Sadri Tunca olan gazetenin yazı işleri müdürü Sadi 

Nayman’dı. Gazete Cuma günleri çıkmış ve 5 kuruşa satılmıştır. Gazete daha 8. sayısında 

kapanmışsa da721 daha sonra yayınına tekrar devam etme imkânı bulmuştur. Zaman zaman 

yayın hayatı kesintiye uğrayan gazete günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. 722 

9- Đleri 

Çok partili dönemle birlikte renklenen şehir basın dünyasına katılan diğer bir gazete 

Đleri olmuştur. Gazetenin kurucuları, Demokrat Parti il başkanı Ahmet Tekelioğlu ve 

Tevfik Türel, gazetelerini kendi matbaalarında basmak üzere Đleri Matbaa'sını da 

kurmuşlardır. Gazetenin başına Tevfik Türel'in oğlu Suphi Türel getirilmiştir.723 Haftada 

üç gün; salı, perşembe ve cumartesi günleri çıkan gazete 21 Ocak 1949’da yayın hayatına 

başlamıştır. 1950’ye gelindiğinde gazete el değiştirmiş ve yeni sahibi M. G. 

Karacehennemoğlu olmuştur. Gazete, günlük siyasi bir gazete olarak daha çok Demokrat 

Parti il başkanlığının yayın organı işlevi görmüştür. 724 

Đncelenen Dönemde (1923-1950) Antalya'da Çıkan Dergiler 

1- Yeni Hayat 

Derginin ilk kurulduğu yer Antalya değil, Bursa’dır. 1919’da ilk olarak Bursa’da 

ayda iki kez çıkarılmaya başlanan dergi, daha sonra Antalya’da yayınlanmaya devam 

etmiştir.725 Temmuz 1920'de Ankara'da kurulan Muallim ve Muallimeler Cemiyeti'nin 

Antalya şubesi kısa bir süre sonra Ekim 1920'de kurulmuştu. Cemiyet, kuruluşuyla birlikte 

kurucularından Hakkı Nezihi Bey’in Bursa’da kurmuş olduğu Yeni Hayat adlı bir dergiyi 

Cemiyet’in yayın organı olarak Antalya’da çıkarmaya başlamıştı. Ayda bir çıkarılmaya 

başlanan dergi Anadolu Matbaası’nda basılmıştır. 17 Mayıs 1924 tarihine kadar yayınlanan 

dergi ücretsiz dağıtılmıştır. Derginin sorumlu müdürü öğretmen Hakkı Nezihi Bey idi; 

öğretmen Vamık Kemal ise derginin başyazarlığını üstlenmişti.  

                                                
721 Yeşil Antalya, “Şelale Gazetesi”, No: 99, 4 Şubat 1947 Antalya. 
722 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 91-92; Çimrin, Antalya, s. 451. 
723 Çimrin, Antalya, s. 451. 
724 Güçlü, Đlk Yarısında, s 91-92; Çimrin, Kronolojisi, Antalya 2005, s. 154.  
725 Derginin 16 Ocak 1922-17 Mayıs 1924 tarihleri arasında yayınlanan nüshaları Ankara’daki Millî 

Kütüphane’de mevcuttur. Bkz. Hasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri 1828-1928, c. 2, 
Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı Yayınları, Ankara 2000, s. 937.  
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Antalya Muallim ve Muallimeler Cemiyeti’nin kuruluş amacı ve tüzüğü, derginin ilk 

sayısında yayımlanmıştır. Özellikle eğitim ve öğretimin önemi üzerinde duran dergi, 

öğretmenler arası birlik ve dayanışmayı pekiştirme çabasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı'nı 

destekleme yolunda etkin bir politika izlemiştir. Dergide, öğretmen ve eğitim, eğitimin 

problemleri, eğitim bilimlerindeki gelişmeler konusunda yazılara yer verilmiştir. 726 

2- Doğu 

1922 yılı içerisinde Niyazi Recep tarafından Doğu adıyla eğitim ve edebiyat dergisi 

çıkarılmaya başlanmıştı. Ayda iki kez yayınlanmakta olan dergide edebi yazılar olduğu 

gibi daha çok eğitim konularına yer verilmişti.727 

3- Ticaret Mecmuası 

Antalya'nın basın hayatında meslek dergisi olarak 1927’de Ticaret Mecmuası adıyla 

yayın hayatına başlamıştır.728 Dergi ayda bir yayınlanmaktaydı.729 Derginin yayın hayatı 

kısa sürdüğü için hakkında bunların dışında başka bir bilgiye rastlanamadı. 

4- Đnci  

 1935 yılı içinde yine kısa süreli olarak Đnci adında bir yayının varlığından haberdar 

olunsa da hakkında daha fazla bir bilgiye rastlanmamıştır.730 

5- Çağlayan 

Edebiyat ve fikir dergisi olan Çağlayan 10 Aralık 1935’de yayın hayatına 

başlamıştır. Derginin kurucusu ve yayın müdürü Tekelioğlu Kütüphanesi müdürü Sıtkı 

Tekeli idi. Toplam 35 sayı çıkan dergi,731 ayda bir kez okuyucularıyla buluşmaktaydı. 

Derginin yayınında zaman zaman aksamalar olmuştur. 1938-1943 yılları arasında 

yayınlanamamıştır. Bundaki en büyük pay II. Dünya Savaşı’nın ekonomik sıkıntılara yol 

açtığı dönemlerde kâğıdın kıt ve pahalı olmasından kaynaklanmış olmalıdır. 1 Eylül 

1938'de ekonomik nedenlerle 1943’e kadar yayınına ara verdikten sonra 1943’te tekrar 

yayınına başlamıştır. Ancak çok geçmeden yine ekonomik nedenlerle son sayısının 

yayınlandığı Mayıs 1944’te yayın hayatı sona ermiştir. 

                                                
726 Yeni Hayat, 19 Kanunevvel 1338,  1338 Antalya; Çimrin, Antalya, s. 450-451. 
727 Mevcut sayıların bulundukları yerler: 1) Hakkı Tarık Us Kütüphanesi 67 I; 2) Millî Kütüphane 1962 SB 41 I; 

Kastamonu Đl Halk Kütüphanesi I. Bkz. Duman, age, c. 1, s. 266. 
728 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 92. 
729 Çimrin, Antalya, s. 451; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 92. 
730 Çimrin, Antalya, s. 451. 
731 Mevcut sayılardan bazıları Millî Kütüphane 1956 SB 421’de bulunmaktadır.  
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Dergide yer alan yazılar; Cumhuriyet edebiyatı yaratma, yapılan devrimleri halka 

benimsetme, Antalya’nın kültürel hayatına katkıda bulunma çerçevesindeydi. Derginin 

Halkevi ile organik bir bağı bulunmamasına karşın yukarıda bahsedilen yayın ilkeleri ile 

Halkevi ilân ve haberleri nedeniyle Antalya Halkevi güdümünde bir dergi olduğu 

görüntüsü vermiştir.732 

6- Türk Akdeniz733 

Antalya Halkevi’nin yayın organı olarak çıkarılan bu dergi, yayın yoluyla Halkevinin 

amaçlarını gerçekleştirme ülküsüyle yola çıkmıştır. Yıllık Aboneliği 90 kuruş olan dergi 

Antalya Basımevi’nde basılmış ve iki ayda bir çıkarılmıştır. II. Dünya Savaşı’nın 

ekonomik sıkıntıları ve bu dönemde kâğıdın kıt ve pahalı olmasından kaynaklanan 

ekonomik nedenlerle dergi düzenli yayınlanamamıştır. Şubat 1937-Temmuz 1944 arasında 

yayın hayatını sürdüren dergi toplam 34 sayı çıkarılabilmiştir. 

Derginin ilk yayın müdürü olarak Muammer Lütfi Bahşi görev almıştır. Bahşi’nin 

Kuşadası Sorgu Hâkimliği’ne atanmasından sonra görevi Kemal Kaya üstlenmiştir734. 

Kemal Kaya’nın da 1939 yılında Maarif Vekâleti Neşriyat Direktörlüğü’ne atanması 

üzerine bu sefer yayın müdürlüğü görevini Kemal Ant devralmıştır. 1941’de parasal 

sıkıntılar nedeniyle yayınına ara veren dergi Kasım 1942’de 24. sayısıyla yayınına devam 

etme şansını tekrar yakalamıştır.735 Ancak aradan iki yıl geçtikten sonra 1944 

Temmuz’unda yayın hayatına veda etmek zorunda kalmıştır.  

Şubat 1937’de okuyucularıyla buluştuğu ilk sayısında; “Türk Akdeniz Niçin 

Çıkıyor?” başlığı altında derginin amacı şöyle ortaya konmuştu: “Đşte muhitimizin bu geniş 

varlığını Akdeniz kıyılarından bütün yurda ulaştırmak, onun tarihî ve coğrafî vesikalarını 

toplamak istediğimiz için “Türk Akdeniz”i çıkarıyoruz. Dileğimiz; dergimizi okuyanlara 

her sahifemizde daha ziyade Antalya’yı ve Türk Akdeniz’i göstermektir. Dergimizin adını; 

ülküsünü en kutsal inan edindiğimiz büyük Atatürk’ün yıllarca önce Akdeniz’i hedef veren 

yüksek ve tarihî işaretlerinden aldık. Halkevimizin dili olmaya çalışacağız.” 736 

                                                
732 Galip Alçıtepe, Antalya’da Đki Öncü Dergi Çağlayan ve Türk Akdeniz, Suna Đnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 

Araştırma Enstitüsü, Antalya 2005, s. 40-43; Çimrin, Antalya, s. 451; Güçlü, Đlk Yarısında, s. 92. 
733 Türk Akdeniz, I-IV, Antalya 1937-1942; Alçıtepe, age, s. 69-71. 
734 “Genel Direktörümüz”, Türk Akdeniz, I, S. 4, Antalya Ağustos 1937. 
735 “Yeniden Yayına Başlarken”, Türk Akdeniz, IV, S. 24, Antalya 06.11.1942, s. 1. 
736 Muammer Lütfi, “Türk Akdeniz Niçin Çıkıyor”, Türk Akdeniz, I, S. 1, Antalya Şubat 1937, s. 2. 
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Şehrin ve Antalya’nın edebiyat, kültür, eğitim, sanat, spor ve eğitim hayatında 

önemli bir yer edinmiş olan derginin özellikle, Cumhuriyetin on beşinci yılı için birleşik 

olarak çıkarılan 11-12. sayısının ayrı bir önemi olmuştur. Şehrin kültürel gelişiminde Türk 

Akdeniz dikkate değer katkılarda bulunmuştur.737 Şehirdeki öğretmenlerce toplanan 

atasözleri, beyitler, masallar, maniler dergide zaman zaman yayınlanmıştır. Dergi bu 

yönüyle aynı zamanda gelecek kuşaklara kültür aktarma görevi de görmüştür.738  

7- Bütün 

1944-45 yıllarında ayda bir yayınlanan Bütün adında bir dergi çıkarılmıştır. Ancak 

dergi ile ilgili ulaşabildiğimiz yegane bilgi Temmuz 1945’te yayınlanan 8. sayısı olup 

yayın hayatının ne zaman sona erdiği bilgisine ulaşılamamıştır. Sahibi ve yayın müdürü 

Said Bilal Çakıroğlu olan dergide ekonomi, sanat ve düşünce alanlarında yazılar çıkmakta 

ve 50 kuruştan satılmaktadır. 

8- Meltem 

Meltem dergisi de Türk Akdeniz gibi Antalya Halkevi tarafından çıkarılmıştır. Ayda 

bir çıkarılan derginin ilk sayısı 1 Mayıs 1948’de yayınlanmıştır. Fiyatı 15 kuruş olan 

derginin ilk sayısı Antalya Halkevi’nde Deniz Öner tarafından teksirle basılmıştır. Dergi, 

ancak üçüncü sayıdan itibaren Antalya Matbaası’nda basılmaya başlanmıştır. Matbaada 

basılmaya başlandıktan sonra dergi 20 kuruşa satılmıştır. Derginin sahibi olarak Halkevi 

adına Dr. Ethem Agva, yazı işleri sorumlusu olarak Behlül Dal görev almıştır. 

Kendisini sosyal sanat dergisi olarak tanıtan dergi, ilk sayısında; “Meltem 

Anadolu’ya Cenup’un duygularını ve türkülerini taşımak için esiyor...” ibaresiyle daha çok 

bir sanat dergisi olduğunu vurgulamıştır. 739 

Dergi, ayrıca Yeğene adında bir mizah dergisinin de çıkarılacağını ilk sayısında haber 

vermiştir.740 Ancak Meltem’in duyurusuna rağmen bu mizah dergisine hiçbir yerde 

rastlanılamadığından adı geçen derginin çıkarılamadığı anlaşılmaktadır.741 

                                                
737 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 92; Çimrin, Antalya, s. 451. 
738 “Antalya Folklor Derlemeleri”, Türk Akdeniz, I, S. 3, Antalya Haziran 1937.  
739 Meltem, Yıl: 1, S. 1, Antalya 1 Mayıs 1948. 
740 Meltem’in ilk sayısının kapağı ve Yeğene ile ilgili ilanı için Bkz. EK: 18. 
741 Şelale, “Yeğene Mecmuası”, No: 84, 7 Mayıs 1948 Antalya.   
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Birkaç sayının ardından ekonomik nedenler ve değişen siyasi atmosfer nedeniyle pek 

ilgi görmeyen Meltem Mart 1949’da yeniden çıkmaya başladıysa742 da çok uzun ömürlü 

olmamıştır. 1950 sonrasında da Halkevlerinin kapatılması ile zaten yayınlanma ortamı 

kalmayacaktı.743  

Basının eğitim işlevi 

Şehirdeki gazete ve dergilerin kuruluşu ile ilgili bu genel bilgilerden sonra, şehirdeki 

basın kuruluşlarının Antalya halkının eğitilmesine çok büyük katkıları olduğunu söylemek 

gerekir. Basının bu işlevi aşağıda çeşitli gazete ve dergilerde yer alan haber ve yazı 

dizilerinden verilen örneklerle daha iyi anlaşılacaktır. 

Şelale gazetesinin 23 Nisan 1948 tarihli basımında “Bir Kutu Tohumdan 75 Kilo 

Koza Almanın Sırlarından” başlığı altında, şehirde oldukça yaygın olan ipekböcekçiliği 

konusunda, halk bilinçlendirilmektedir. Verimin artırılması ve böylece daha çok kazanç 

için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Aynı zamanda modern üretim yöntemleri 

hakkında Antalyalılar bilgilendirilmektedir. 744 

Yine Şelale’nin “Sebze Yetiştiricilerinin Önemli Mevsim Đşlerinden: Domates 

Yetiştirilmesi” başlığı ile 12 Kasım 1948’de verdiği haberde; hem domates 

yetiştirilmesinde verimlilik, hem de önemli bir gıda maddesi olan domatesin insan sağlığı 

ve beslenmesinde faydalarının neler olduğu anlatılmaktadır.745 

Yeşil Antalya gazetesinin 10 Nisan 1948 tarihli basımında yayınlanan “Sen de 

Đpekböceği Besle” haberinde yine ipekböcekçiliğine değinilmekte ve böcekçiliğin 

ekonomik yararlarının yanında toplumsal ve millî yararları anlatılmaktadır. Hatta paraşüt 

ve barut torbaları gibi malzemenin yapımında ipekten de yararlanıldığından bahsedilerek 

ülke savunmasında bu üretimin katkı sunduğu vurgulanmaktadır. Đpekböcekçiğin zor 

olmadığı ve sermaye de istemediği şu sözlerle anlatılmaktadır: “Đpek böceği beslemek ve 

                                                
742 Yeşil Antalya, “Meltem Dergisi Yeniden Çıkıyor”, No: 312, 5 Mart 1949 Antalya. 
743 Kentteki gazete ve dergiler arasında ilişkilerde her zaman olumlu ilşikiler rastlanmaz. Yeşil Antalya ve Şelale 

arasıda sürekli bir yarış ve atışma vardır. Ama her iki gazetenin aynı dönemde yayınlanan Halkevi tarafından 
çıkarılan Meltem dergisine bakışı ise hep olumlu olur. Bkz. Nurettin Adıson, “Şelale Niçin Çıkıyormuş”, 
Yeşil Antalya, No: 91, 7 Ocak 1947 Antalya; Güngör Okutan, “Meltem’in 3. Sayısı Münasebetiyle”, Yeşil 
Antalya, No: 244, 3 Temmuz 1948 Antalya.; Etem Ağva, “Okuyucularımızla Baş Başa”, Meltem, Yıl: 1, S. 1, 
Antalya 1 Mayıs 1948; Şelale, “Meltem’in Đlk Sayısı Çıktı”, No: 84, 7 Mayıs 1948 Antalya.   

744 Şelale, “Bir Kutu Tohumdan 75 Kilo Koza Almanın Sırlarından”, No: 80, 23 Nisan 1948 Antalya. 
745 Şelale, “Sebze Yetiştiricilerinin Önemli Mevsim Đşlerinden: Domates Yetiştirilmesi”, No: 136, 12 Kasım 1948 

Antalya.  
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koza istihsal etmek, ailenin en dar zamanını garanti etmek dolayısıyla, yardımcı bir gelir 

kaynağı vücuda getirmektir. Bu iş, zor değildir: Sermaye istemez, çok az vaktini alır, başka 

işlerine engel olmaz, kârlıdır, temizdir, yurduna faydalıdır. Đpekböcekçiliğini, köylü, 

şehirli, kasabalı, kadın erkek, çocuk, ihtiyar, sanatkâr emekli, herkes yapabilir.”746 

Đpekböcekçiliği o dönemde şehir ekonomisinde önemli bir ekonomik etkinlikti. 

Bugün Antalya’nın hemen her yerinde görülen dut ağaçları geçmişte yapılan 

ipekböcekçilik faaliyetinin mirasıdır. Böcekçilik o kadar önemlidir ki şehirde ‘koza 

bayramı’ bile yapılmaktadır. Şehrin toplumsal ve ekonomik kalkınmasında böylesine 

önemli konumu olan böcekçilik konuları basında da sıklıkla yer almaktaydı. 23 Nisan 1948 

tarihli Şelale’de yer alan “Böcek Beslemede Dikkat Edilecek Mühim Noktalar”,747 21 

Nisan 1948 tarihli Yeşil Antalya’da verilen “Dutluklardan Yaprakların Devşirilmesi ve 

Yapraklara [böceklere] Verilmesi”,748 ipekböcekçiliğinin teknik yönleri konusunda halkı 

eğiten yazılardır.       

Şehirde yayınlanan gazete ve dergiler, dil devrimi çalışmalarına çok büyük katkılar 

sunduğu gibi, dil çalışmalarının halka benimsetilmesinde önemli bir millî görev 

üstlenmişlerdir. Eski kelimelere verilen karşılıkların halk tarafından öğrenilmesi ve 

benimsenmesi için bunlar gazetelerde hem ilân ediliyor hem de kullanılıyordu.749  

Basın, cumhutiyet idolojisini halka benimsetmek için çeşitli köşelerinde ideolojik 

fikirleri, slogan ve döviz olarak yayınlamaktaydı: 

“Yurttaş;  

Türk parası, kaya gibi sağlam duruyor. En emin tasarruf parası, Türk parasıdır.             

                   Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu   

Yurttaş;  

Bir milyon Türk ayda birer lira biriktirseler yılda 17 milyon lira birikir. Đşte millet servetleri 

böyle toplanır ve böyle çoğalır.                    Ulusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu”750 

 

                                                
746 Tahir Songür, “Sen de Đpekböceği Besle”, Yeşil Antalya, No: 220, 10 Nisan 1948 Antalya. 
747 Şelale, “Böcek Beslemede Dikkat Edilecek Mühim Noktalar”, No: 80, 23 Nisan 1948 Antalya. 
748 Tahir Songür, “Dutluklardan Yaprakların Devşirilmesi ve Yapraklara [Böceklere] Verilmesi”, Yeşil Antalya, 

No: 223, 21 Nisan 1948 Antalya. 
749 Resmî Antalya, “Türkçe Karşılıklar -Bu Hafta Bulunan Kelimeler”, No: 282, 31 Mart 1933 Antalya; Resmî 

Antalya, “Öz Türkçe-Dairelerde Yeni Yazışlar”, 6 Birinci Kanun 1934 Antalya; Resmî Antalya, 
“Öztürkçeler”, No: 391, 27 Haziran 1935 Antalya; Resmî Antalya, “Dil Devrimi Çalışmaları-Sözcüklere 
Türkçe Karşılık”, No: 393, 11 Temmuz 1935 Antalya. 

750 Türk Akdeniz, I, S. 6, (Sayfa altı özdeyişler), Antalya Birinci Kanun-Aralık 1937. 



 

 

 

158 

Radyo Yayınları 

Bir diğer yaygın eğitim aracı radyo idi. O dönemde televizyon yayını olmadığından 

gazete ve dergilerden sonra ülke geneline hitap edebilen kitle iletişim aracı olan radyo 

programları, ülkemizde ve dünyada olan bitenler hakkında halkı bilgilendirmekte, müzik 

vb. programlarıyla halkın sanat zevkini geliştirmektedir. Aynı zamanda farklı 

programlarıyla halkı bilgilendirmekte ve halkın eğitilmesine katkı sunmaktadır.  

Türkiye’de ilk radyo yayınları Đstanbul ve Ankara’da 1926 yılında başlamıştır. Daha 

sonra ülke geneline yayılmasına karşın çok az kişi tarafından kullanılabilmekteydi.751 O 

dönemlerde bu etki sınırlı kalmıştır. Çünkü radyo satın alabilmek belirli bir ekonomik gücü 

gerektiriyordu. Ancak birkaç varlıklının evinde ve bazı kurum ve şirketlerde bulunuyordu. 

Din eğitimi kısmında verildiği üzere; 1932’de radyodan Türkçe Kur'an okunmasını halk, 

evlerinde radyo olmadığından, Antalya Palas Oteli'nin radyosu etrafında toplanarak 

dinleyebilmişti. 

 

5-) Çeşitli Kurslar 

Halk eğitimine yönelik kursları iki biçimde görmekteyiz: 

Birinci grup kurslar; Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarınca açılan 

toplumsal bir ihtiyaca yönelik kurslar, meslek kazandırmaya yönelik kurslar ve verimlilik 

artırmaya yönelik kurslardır. Bu tür kurslar şunlardır: ‘köy demircilik kursları’, ‘köy 

marangozluk kursları’, tarımsal verimliliği ve modern tarım yöntemlerinin gösterildiği 

‘narenciye kursları’, ‘Kur’an kursları’ gibi kurslardır. Ayrıca, Antalya için özellikle 

belirtilmesi gereken ‘Đpekböcekçilik kursları’nı sayabiliriz. Kadınlara yönelik açılan 

kursların hemen hepsini ise ‘biçki-dikiş kursları’ oluşturmaktadır.  

Đkinci gurup kurslar; daha çok belli bir konuda yeteneği olanlara yönelik ya da hobi 

niteliğinde, çokça da güzel sanatlar alanında açılan kurslardır.  

 Tek Parti Dönemi ile ilgili bazı yeni ipuçları sunması bakımından bu dönemde 

açılmış olan Kur’an kursları ayrı bir bölüm halinde verilmiştir. Yine hem Türkiye’nin 

birkaç yerinde açılması hem Antalya şehri için özgün bir yeri olması hasebiyle Đpekçilik 

Mektebi adıyla açılan kurslar burada verilmeyip ayrıca bir başlık altında verilmiştir.  

                                                
751 Akyüz, Türk, s. 453. 
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Şehirde açılan kursların dışında merkezden gönderilen öğretmenlerle/ustalarla 

köylerde de kurslar açılmıştı. Cumhuriyet hükümetlerinin Atatürk’ün ‘köylü milletin 

efendisidir’ ilkesi çerçevesinde Millet Mektepleri, Halk odaları, Akşam Kursları, Köy 

Enstitüleri gibi köyü ve köylüyü geliştirecek halk eğitiminde eğitimi köylünün ayağına 

götürecek hizmet anlayışı ile köylerde 1939’dan itibaren gezici okullar, gezici kurslar 

açılmaya başlanmıştı. Her ne kadar öğretmenleri merkezden gönderilse de eğitim verdiği 

kitle şehir halkı olmadığı için bu kurslara ait bilgilere burada yer verilmemiştir. 

O dönemde özel ders verme uygulaması, neredeyse hiç görülmemiştir. Bu çalışmada, 

ücret karşılığı özel ders verilmesiyle ilgili yalnızca bir bilgiye rastlanır. O da güzel sanatlar 

ile ilgilidir. Sanayi Nefise Mektebi mezunu hattat Süleyman Sadık Bey, Ocak 1925’te 

gazete ilânı ile yazı ve resim dersleri verdiğini duyurmaktaydı.752 Bu dönemde özellikle 

güzel sanatlar ve müzik alanında özel ders verilmesi muhtemeldir. 

Bu kurslardan bazılarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.  

Çırak Mektebi Gece Dersleri 

Antalya Muallimler Cemiyeti tarafından daha 1921’de başlatılmış olan ‘Çırak 

Mektebi Gece Dersleri’, gündüz okullara devam edemeyen, herhangi bir öğrenim 

görmemiş olanlara veya öğrenimini ilerletmek isteyen herkese açıktı. Açılan gece dersleri 

kursunda, kursa devam edenlere; okuma, yazma, tarih ve coğrafya-i Osmanî, dinî, medenî 

ve sağlık bilgileri verilmiştir. 

1922-23 öğretim yılında da açılmış olan kurslar, başvuruların sayısı dikkate alınarak 

iki sınıflı olarak açılmıştır. Kurs ücretsiz olup kursa devam eden öğrencilerden hiçbir ad 

altında para alınmadığı vurgulanmıştır.753 Yeni Hayat gazetesinin 19 Kanunevvel 1338 

tarihli nüshasında; kursa devam etmek isteyenlerin Antalya Lisesi’nin (Mekteb-i Sultanî) 

ibtidaî kısmına başvurmaları duyrulmuştu.754 

Ticaret Mektebi Gece Dersleri 

1924-25 öğretim yılında nerede açıldığı hakkında kesin bir bilgiye sahip 

olunamayan, muhtemelen Antalya Lisesi ve en az bir dönem Dumlupınar Đlkokulu’nda 

                                                
752 Antalya, “Đlan”, 1 Kânunusani 341 Antalya. 
753 Bkz. EK: 19. 
754 “Çırak Mektebi Gece Dersleri”, Yeni Hayat, Antalya 19 Kanunevvel 1338; “Gece Dersleri”, Yeni Hayat, 

Antalya 16 Kanunsani 338. 
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faaliyet gösterdiği tahmin edilen Ticaret Mektebi’nde gece dersleri adıyla kurs verileceği, 1 

Aralık 1924 tarihli Antalya gazetesinden anlaşılmaktadır. Verilecek kursun Yabancı Dil ve 

Ticaret derslerini içerdiği gazete haberinde yer almıştır.755 

Reklâm Dikiş Yurdu 

Kadınlara yönelik olarak Aralık 1924’te biçki-dikiş alanında Antalyalı kadın ve genç 

kızlara bilgi ve beceri vermek üzere ‘Reklâm Dikiş Yurdu’ adında bir kurs açılmıştır.756 

(Antalya) Biçki ve Dikiş Yurdu 

Özel idare bütçesi ile 1932-33 öğretim yılında ‘Biçki ve Dikiş Yurdu’ adıyla bir 

açılan kursa 32 öğrenci katılmış ve bunlardan 30’u kursu başarı ile bitirmiştir. Kursun 

senelik faaliyeti olarak, yani Antalyalı kadın ve kızların dikiş alanında büyük bir özenle 

yetiştirilmeye çalışıldığını gösteren bir sergi, Haziran 1933’te düzenlenmiştir. Açılan 

kurslar, zaman zamanda öğrencilerinin becerilerini halka göstermek üzere öğrencilerce 

yapılan işleri sergilemektedir. Böylece, kurslara ilgi uyandırmak ve daha çok kişinin bu 

kurslara katılması sağlanmak istenmektedir. Harcanan emekler boşa gitmemiş, sergiye 

Antalyalılar büyük ilgi göstermişlerdir.757  

Özel Antalya Türk Kadınları Süs, Biçki, Dikiş Yurdu 

1934-35 öğretim yılında açılan bu kursa adından da anlaşılacağı üzere hepsi de kadın 

olmak üzere 10 kişi devam etmiştir. Kursa devam edenlerin öğrenimlerine bakıldığında; 

ulus okulları mezunu çıkan üç, ilkokul mezunu altı ve ortaokul ve lise mezunu olanların ise 

bir kursiyer olduğu görülmüştür. Kurs bir bayan öğretmenle idare edilmiştir. Gelirleri; 

öğrencilerden alınan toplam 48 liradır. Giderleri de 225 lira olarak gerçekleşmiştir. Bu 

duruma göre kurs zararla öğretim yılını kapatmıştır. Belki de bu nedenle bir sonraki yılda 

kurs, faaliyetini sürdüremediğinden kapanmıştır. 758 

Antalya Özel Bingöl Biçki Dikiş Yurdu759 

1936-37 öğretim yılında açılan Özel Antalya Türk Kadınları Süs, Biçki, Dikiş 

Yurdu’nun ancak bir yıl ömürlü olduğu hemen yukarıda belirtilmişti. Bu kursun 

                                                
755 Antalya, “Gece Dersleri”, 1 Kânunuevvel 340 Antalya. 
756 Antalya, “Reklâm Dikiş Yurdu”, 11 Kânunuevvel 340 Antalya. 
757 Resmî Antalya, “Sergi”, No: 294, 26 Haziran 1933 Antalya. 
758 BĐGD, Kültür Đstatistiği (1934-1935), Yayın no: 81, Köyhocası Matbaası, Ankara 1936. 
759 BĐGD, Kültür Đstatistiği (1936-1937), Yayın no: 121, Sakarya Matbaası, Đstanbul 1938, s. 230-231. 
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kapanmasından bir yıl sonra ‘Antalya Özel Bingöl Biçki Dikiş Yurdu’ adında yeni bir özel 

kurs açıldığı görülmekte ise de bu kursun da ömrü bir yıl olmuştur.  

Kursun üç kız öğrencisi olup üçü de ilkokul mezunudur. Kursun bir bayan öğretmeni 

vardır. Gelirleri; öğrencilerden alınan toplam 96 liradır. Giderleri de 96 liradır. Bu kursun 

bütçesine bakıldığında diğerine göre kâr etmese de hiç olmazsa zarar etmediği 

anlaşılmaktadır. Bundan sonra da şehirde özel kurs açma konusunda girişimlere pek 

rastlanmamıştır. 

Muhtarlık Kursları 

12 Şubat 1934’te Vali Nazif Ergun'un başkanlığında yapılan ve köy problemlerinin 

de görüşüldüğü bir toplantıda; muhtarlara köy yaşamı, vatandaşlık hak ve görevleri ile 

muhtarlık görevlerinin gerektirdiği temel bilgileri kazandırmak amacıyla kurslar açılmasına 

karar verilmiştir.760 Alınan karar hemen uygulamaya konulmuş ve 24 Şubat 1934’te şehirde 

‘Muhtarlık Kursu’ açılmıştır. Yenikapı’daki Đpekçilik Mektebi dersliklerinde verilmekte 

olan kursa 42 muhtar katılmıştır.761 

Kurs için bir program ve yönetmelik hazırlanmış ve dersler buna göre takip 

edilmiştir. ‘Muhtarlık Kursları Talimatnamesi’ne göre kurslarda verilecek ders ve 

konulardan bazıları şunlardı: ‘Sağlık, Toplum ve Ahlak Bilgisi Dersi’ haftada dört saat 

olup konuları şunlardı: Đnsan bedeni, başlıca organları ve görevleri ve sağlığımızı etkileyen 

mikroplar hakkında fikir vermek; hava, su, gıdalar hakkında sağlık önerileri; içki ve 

zararları, içkinin kişiye, aileye ve millete zararları; hastalıklar, frengi, verem, sıtma, bel 

soğukluğu ve bulaşıcı hastalıklardan korunma önlemleri; kır, açık hava, güneşin yararları; 

kazalar, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, köyün suları, su yolları, su birikintileri, kuyular 

ve evler, mescitler, ahırlar, tuvaletler ve lağımlar, bataklıklar, gübrelikler, köy mezarlıkları, 

hayvanlar, hayvanlara yapılacak muamele, hayvanlarda bulaşıcı hastalıklar ve bu 

hastalıkların vukuunda alınacak tedbirler, köydeki fakir ve kazazedelere yardım teşkilatı, 

sağlık koruyucuları ve görevleri; köy kahvehaneleri, kumar ve kumarın zararları. 

‘Güvenlik ve Askerlik Bilgileri Dersi’ haftada 3 saat olup işlenen konular şunlardı: 

Köy koruyucuları ve görevleri, jandarmanın köy ve köylüye karşı görevleri, köylünün 

jandarmaya karşı görevleri, köy çobanı ve köydeki tarımsal ürünlerin zarardan korunması, 

hayvan hırsızlığı, köyde yabancı ve şüpheli adamlar, köy civarında eşkıya, genel inzibat ve 

                                                
760 Çimrin, Kronolojisi, s. 129. 
761 Resmî Antalya, Muhtarlık Kursu, No: 326, 1 Mart 934 Antalya. 
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asayiş meseleleri, askerlik işleri, bakaya ve kaçaklar, mahkeme celpnameleri, tevkif 

müzakereleri. 

‘Hukuki ve Adli Bilgiler Dersi’ haftada 2 saatti. Bu derste Köy Kanunu anlatılacaktı. 

‘Yol ve Maarif Bilgileri Dersi’ haftada 3 saat olup konular şunlardı: Yolların 

yararları; yolların çeşitleri, köy içindeki yollar, köyün genel yolları, şehir ve kasaba yolları 

ile irtibat; yol mükellefiyeti, mükellefiyet kanunları, mükellefiyeti ifa etmeyenler hakkında 

yapılacak muameleler, yolsuzluğun zarar ve mahrumiyetleri.  

Eğitim konuları ise; zorunlu öğrenimle ilgili kanunlar,  zorunlu öğrenim çağındaki 

çocukların takibi, öğrencilerin okula devamlarının takibi, okula devam etmeyenlerin 

velileri hakkında yapılacak muamele; okuma ve yazmanın kolaylığı ve yararları; eski ve 

yeni yazının karşılaştırılmasıydı.762 

Kursta verilen derslerin içeriklerine bakıldığında, muhtarlarla da sınırlı olsa, yaygın 

eğitim alanında geniş bir alanı kapsayan bilgilerin insanlara aktarıldığı görülmektedir.  

 

                                                
762 Resmî Antalya, “Muhtarlara Kurs”, No: 325, 22 Şubat 934 Antalya.  
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D-) DĐĞER EĞĐTĐM FAALĐYETLERĐ 

1-) Geleneksel Zanaatların Öğrenilmesi 

Antalya’da mesleklerin öğrenilmesi ve icrasını belirleyen sistemin, Cumhuriyetin 

kurulduğu ilk yıllarda, Osmanlı Đmparatorluğu’ndaki klasik yapının -tek farkla- aynısı 

olduğu görülmektedir. Klasik Osmanlı toplumunda Türkler; asker ve çiftçilerdir. Yukarıda 

bahsedilen tek fark ise aşağıda nüfus mübadelesi başlığı altında verilen ve mübadele ile 

azınlıkların şehirden ayrılmasının getirdiği sonuçlarıdır. Belirtilmesi gereken bir başka 

durum, imparatorluğun sonlarına doğru gelişen devlet teşkilatı ve hizmet sektörü ile 

birlikte memuriyet de Türklerin ağırlıklı olarak yaptıkları işlerden olmaya başlamasıdır. 

Bunun dışında ticaret ve zanaatlar büyük bölümüyle azınlık ve yabancıların 

elindeydi. Bazı mesleklerin, dine uygun değil anlayışı ile yalnızca gayrimüslimlerin 

yapacağı iş olarak algılanması da bu yapıyı kuvvetlendirmiştir.  

Tipik bir Osmanlı şehri olan Antalya’da da durum bundan farklı değildi. Mustafa 

Altınpınar bu yapı hakkında şu bilgileri vermektedir: “Osmanlı döneminde marangozlar, 

tenekeciler, hepsi Rum’du. Türkler, bir devecilik bir de rençberlik ederlerdi. Demircilik, 

marangozluk, duvarcılık Rum ustaların yanında öğrenilirdi. Sonra Türkler de bu sanatları 

öğrenmeye başladılar. Ancak, fırıncılık günah derlerdi. Un dökülüyor ve ona ayak 

basılıyor, derlerdi. Sonra Kürtler sürgün olarak geldi, onlar fırıncılık yaptılar.”763 Bedri 

Rahmi Eyuboğlu da halk yapı sanatını incelediği eserinde bu durumu tespit etmiştir. Bu 

yörelerde Türklerin kimi işleri yapmadıkları, uğraşılarının daha çok tarım olduğu 

belirlenmiştir. Fırıncılık, kireççilik, taşçılık, yapıcılık vb. işler, Đslâm cemaati için günah 

kabul edilen işler/meslekler olarak görülmekte. Eyuboğlu, yüz yüze görüştüğü ustaların, 

Antalya Kaleiçi’ndeki tüm evlerin Rum ustalarca yapıldığını söylediklerini, belirtmiştir. 

Bu işler mübadeleden sonra mecburen Türklere geçmiş olup bu işleri yapan ustalar da Rum 

ustaların yanlarında yetişmişlerdir. O dönemde mesleklerini icra eden ustalardan bazıları 

şunlardır: Patera Hasan usta (ustası bir Rum’du), Mustafa Dizdar usta (marangozluğu Rum 

Nemrü ustadan öğrenmiş), Selim Gülhancıoğlu/ Dönme Selim (ustası Rum Niko usta), 

Dobruca göçmeni Cemali Ferbeton (Rum Horas ustadan yapıcılık öğrenmiş). 764 Görüldüğü 

                                                
763 Mustafa Altınpınar’la (1911-2007) 16 Mart 2005’te yapılan görüşmeden. 
764 Bedri Rahmi Eyuboğlu, Antalya Halk Yapı Sanatı Üzerine, Özal Basımevi, Đstanbul 1980, s. 122 vd. 
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üzere Antalya’daki bu ustalar meslekî eğitimlerini, usta çırak ilişkisiyle Rum ustalardan 

almışlardır. 

Antalya’da Türklerin yaptıkları işler; memurluk ve çiftçiliğin dışında bir de 

taşımacılık, ya da o zamanın deyimiyle devecilikti. Yaygın kanıya göre, şehirde icra edilen 

zanaat ya da meslek olarak yalnızca nalbantlık, devecilik gibi bir iki mesleğin dışında 

bütün meslekler gayrimüslimlerin elindeydi. Bankacılık, madencilik gibi daha büyük işler 

ise yabancıların elindeydi. 

Nüfus mübadelesi765 ve halk eğitimine etkisi 

Yukarıda Osmanlı dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında mesleklerin öğrenilmesi ve 

icrasında tek farkın dışında, Osmanlı döneminin aynısıdır denilmişti. Bu tek ve en önemli 

fark ise; Cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde hem yabancıların hem de mübadele ile 

Rumların şehri terk etmelerinden kaynaklanıyordu. Mübadele, mesleklerin icrasını o kadar 

etkilemişti ki, mübadeleden sonraki birkaç yıl boyunca herhangi bir işi yaptıracak usta 

bulunamamıştı. Ev yaptırmak, tamir ettirmek büyük bir problem haline gelmiştir. Çimrin, o 

dönemi yaşayan Antalyalılardan edindiği bilgilere dayanarak, mübadeleden sonra ev 

yaptıracak usta bulunamamasıdan ötürü Antalyalıların yakındığından bahsetmektedir.766  

Üçkapılar’daki Demirhane ile Alât-ı Ziraiyye Tamirhânesi olarak bilinen atölye ve 

civarındaki çarşıda bulunan demirci dükkânları, Antalya’nın o günlerdeki bütün sanayisi 

için ihtiyaç olan demir işlerini yapmaktaydılar. Bu işyerleri, aynı zamanda mesleklerin 

öğretildiği ve öğrenildiği birer okul, meslekî eğitim merkezi; işyerlerinin sahipleri ve 

ustaları da birer öğretmendi. Örneğin şehirde demir işleri, tarım aletleri yapımı ve onarımı 

ile çeşitli büyük-küçük aletlerin yapımında önemli bir yeri olan Alât-ı Ziraiyye 

Tamirhânesi’nin sahibi Mastori Usta adında bir Rum idi. Mastori Usta’nın tamirhanesi, 

şehirde birçok zanaatkârın yetiştiği bir okul olmuştur. 

Rum Mastori Usta’nın zanatkarlar sınıfına kazandırdığı kişilerin birisi olan Fuat 

Pota, Alât-ı Ziraiyye Tamirhânesi’nde çalışarak kalfa ve usta derecesine yükselmişti. 

Mübadele sonrasında ustasının tamirhanesi Fuat ustaya kalmıştı. O günlerde Demirciler 

Çarşısı’nın içinde bulunan Cumhuriyet Hamamı’nın ön tarafındaki tellalların birçok eşya 

                                                
765 Nüfus mübadelesi; Lozan Antlaşması gereğince 1925-26 yıllarında yerine getirilen bir hüküm olarak Đstanbul 

dışındaki Türkiye’de bulunan Rumların Yunanistan’a, Batı Trakya’da yaşayanlar dışında Yunanistan’daki 
Türklerin Türkiye’ye zorunlu olarak göç ettirilmesidir.  

766 Çimrin, Antalya, s. 73, 134. 
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satışı yaptıkları, işlek bir müzayede salonu gibi kullanılan meydanda, ahşap yapılı büyük 

ve yüksek bir binada, torna tesviye ve diğer bazı iş aletlerinin sesi dışarıdan duyulacak 

kadar yüksek süratle ve hızla çalıştığı, bu sanayi merkezi, Fuat Pota zamanında da 

Antalya’da bir meslekî eğitim merkezi görevi yapmıştır. 767 

Günümüzde neredeyse kaybolan nalbantlık, o dönemde de usta çırak yöntemi ile 

öğretilen bir meslekti. Şehirde; fayton ve at arabası olarak taşımacılıkta, çift sürme vb. işler 

için de tarımsal faaliyetlerde hayvanlardan yararlanılırdı. Keza şehir merkezindeki 

nalbantlar Nisan, Mayıs, Ekim, Kasım aylarında at, eşek nallamak için Antalya merkezine 

bağlı köylere ve çevrede kurulan pazarlara çıkarlardı. 

Nalbantlık eğitimi çırak-kalfa-usta eğitimleri şeklinde üç aşamada tamamlanıyordu. 

Çırak, 3-4 yıllık bir sürenin sonunda kalfalık niteliğini taşıyacak duruma geldiği ustasınca 

takdir edilince, birkaç nalbant ustası dükkâna çağrılarak küçük bir törenle çırağın kalfalığı 

ilân edilirdi. Kalfa, mesleğini artık ustası kadar yapabildiği düzeye gelince, iş erbabı 

olması için ustası tarafından ustalığının ilân edilmesi gerekirdi. Ustalığın ilân edilmesi için 

her yıl Mayıs veya Haziran ayında bir Cuma günü yapılacak olan ‘peştamal kuşanma 

töreni’ beklenirdi. Tören, esnaf başının yönetiminde yapılırdı. Törene, demirci, nalbant, 

kalaycı, bakırcı esnafı katılırdı. Antalya'nın Konyaaltı mevkiinde düzenlenen törenlerde, 

yemekler yenir, güreş ve at yarışları düzenlenir, hep beraber kılınan ikindi namazından 

sonra zanaatkârlığın simgesi/diploması olan peştamalı kalfaya esnafbaşı kuşatırdı.768 

Yukarıda anlatıldığı üzere zanaatların öğrenilmesi ve bir zanaat erbabı olmanın ilk 

basamağı, küçük yaşlarda ücretsiz çırak olarak bir ustanın yanında çalışmaya 

başlamaktı.769 Okulların uzun yaz tatilinde hem haylazlığa alışmaması, hem de bir meslek 

öğrenmesi için aileler erkek çocuklarını bir esnafın yanına çırak olarak verirdi. Bu çocuklar 

okullarını bitirdikten sonra kalfa olarak çalışmaya devam ederlerdi. Bu şekilde öğrenilen 

ve bazıları yok olmuş Antalya’daki meslekler arasında; aşlamacı, muhallebici, şerbetçi, 

dondurmacı, ciğerci, börekçi, koşumcu, hasırcı, sepetçi, urgancı, esansçı, kaşıkçı, sedefkâr, 

çömlekçi, taş işçiliği, kalaycı, bileyici, yoğurtçu, nalıncı, yorgancı, hallaç, macuncu, elma 

şekerci, pamuk helvacı, ceviz helvacı, şambaba tatlıcısı vardı.770 

                                                
767 Halil Đbrahim Dişey, Alatı Ziraiye Tamirhanesi, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
768 Musa Seyirci, “Antalya’da Nalbantlık Sanatı”, Türk Etnografya Dergisi, 1991, s. 7-10. 
769 Mustafa Altınpınar’la (1911-2007) yapılan 16 Mart 2005’te yapılan görüşmeden. 
770 Çimrin, Antalya, s. 311, 320-340. 
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2-) Kıraathaneler 

Ortaya çıktıkları dönemde, günümüzdeki kültür merkezlerinin işlevlerini üstlenen 

kıraathaneler, kahvehane kültürünün XIX. yy. ortalarına doğru evrim geçirmiş halidir. 

Kıraathane, kıraat edilen yer, yani okuma yapılan yer demektir. Kıraathanenin 

kahvehaneden farkı, oyun oynayarak zaman geçirilen yer olmaktan çok, kitap okumaya, 

kültüre yer verilmiş olmasıdır. Tanzimat sonrası dönemde yaygınlaşmaya başlayan 

kıraathaneler, okuma odası olmasının yanında Karagöz gösterilerinin, vb. yapıldığı,  

kültürün aktarıldığı yerlerdir.771 

Yukarıdaki bölümde belirtildiği gibi, kumpanyaların oyun da sergiledikleri birer 

sanat kurumu işlevinin yanı sıra aynı zamanda, bir yaygın eğitim kurumu görevini de 

üstlenen Antalya kıraathaneleri şunlardır: 

Vatan Kıraathanesi: Çimrin’in anlattıklarına göre; kıraathanenin antik Yunan 

tarzında inşa edilmiş binası, önceleri Levinski adlı Antalyalı bir Rum'a aittir. Rumlar 

1924'teki mübadele sonunda Antalya'dan ayrılınca, boş kalan bina, Antalya'ya yine 

mübadele ile Yunanistan’dan Kesriye'den göç eden ve oradaki mesleği de kahvehane 

işletmeciliği olan Halim [Işıldar] Bey'e orada kalan malları karşılığı verilmiştir. Halim Bey 

tarafından Avrupavarî bir anlayış ile işletilen Vatan Kıraathanesi, Antalya'nın elit 

tabakasının devam ettiği bir kahvehane olmuştur. 

Milletvekilleri, öğretmenler, hâkimler, emekliler Vatan Kıraathanesi'nin hiç 

değişmeyen müşterileridir. Edebiyat, basın ve politika dedikoduları, tavla partileri eksik 

olmazdı. Vali, belediye başkanı, ağır ceza reisi ve diğer Antalya'nın ileri gelenleri, her 

akşamüstü Vatan Kıraathanesi'ndedirler. Vali Haşim Đşcan, onun Özel Đdare Müdürü 

Muharrem Önal, Emniyet Müdürü Mehmet Bey, Antalya Lisesi Müdürlerinden Hilmi 

Dilmen, Aslan Mahmut  [Hisar], Ziya Öner, Ekrem Reşit, Edip Hoca, Ali Manavuşak, 

Tekkanat Salim Bey, Cebirci Süleyman Bey, coğrafyacı, kitap kurdu Dr. Kadıgil her 

akşamüstü mesaiden sonra Vatan Kıraathanesi'nde toplanırlardı. Antalya'ya kış aylarında 

gelen en iyi tiyatro grupları, eserlerini burada sergilerlerdi.  

Görüldüğü üzere Vatan Kıraathanesi, kahveden çok bir kültür merkezi olmuştur.772 

                                                
771 Lewis, age, s. 53-54; Hüseyin Bucak Taşpek, Kahvehanelerin Toplumsal Đletişimdeki Yeri ve Önemi: Antalya 

Đl Merkezi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Ü SBE, Antalya 2004, s. 22. 
772 Çimrin, Antalya, s. 419-420. 
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Abdullah Efendi Kıraathanesi: Vatan Kıraathanesinin bulunduğu yolun karşı 

tarafında olup, Çimrin’e göre kavgalı gürültülü sevimsiz bir yerdi. Antalya’ya gelen seyyar 

tiyatrolar akşamları oyunlarını burada sergilerlerdi.773 

Borsa Kıraathanesi: Antalya'nın diğer ünlü kıraathanelerinden biri de Borsa 

Kırathanesi'ydi. Hükümet Caddesi’nde, bugünkü Ticaret Borsası bulunduğu yerdeydi.774 

Derviş Efendi Kıraathanesi: Kıraathanelerin eğitsel ve toplumsal işlevlerine bir 

örnek de şehrin ileri gelenlerinin buralarda yaptıkları konuşmalar, konferanslardı. 1924 

Temmuz’unun son günlerinde şehirde bulunan Antalya Mebusu Rasih Efendi Hükümet 

önündeki Derviş Efendi Kıraathanesi’nde konuşma ve görüşme yapmıştır.775 

Yeşil Antalya Şule-i Đstikbal Kıraathanesi: Bu kıraathane Yenikapı’da eski bir 

gazinonun yerine açılmıştır.776  

 

3-) Tiyatro, Sinema, Konferans 

Antalya, o yıllarda, belki günümüzden ve 1950’lerden daha çok bir kültür şehri 

izlenimini vermektedir. Sinemayla, sanatla eskiden beri şehrin teması vardı. Şehre gezici 

tiyatro kumpanyaları gelirdi. Bu kumpanyalar, halkın sanata olan ilgisinin bir 

göstergesidir. Sanatlar ve sanatçılar, toplumun estetik ihtiyaçlarını giderdikleri gibi aynı 

zamanda toplumu eğitirler.  

Antalyalıların sanata olan ilgisi savaş yıllarında bile eksilmemiştir. Millî 

Mücadelenin yapıldığı yıllarda da halk sinemalara gitmektedir. O döneme şehirde iki 

sinema bulunmaktadır.777 Antalya’nın uzun süre açık kalan ilk sineması, 1926’da Yüzbaşı 

Mahmut Yalay tarafından Leyla Sineması adı ile kurulmuştur. Sinema, Yenikapı'da 

bugünkü Büyükşehir Belediyesinin yanındaki yeşil alanda, eskiden Rumlara ait olup 

Antalya'nın işgali sırasında Đtalyanlar tarafından Meclis binası olarak kullanılan ve 1924’te 

                                                
773 Çimrin, Antalya, s. 422-423. 
774 Çimrin Antalya, s. 423. 
775 Antalya, “Mebusumuz Rasih Efendi’nin Konferansı”, 23 Temmuz 340 Antalya. 
776 Antalya, “Kıraathane”, 11 Nisan 340 Antalya. 
777 Antalya Ticaret ve Sanayi Odası: Antalya Ahvali Ticarîyesini ve Tüccaramn Esamisini Havi Risaledir, Haz. 

Muhammet Güçlü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Antalya 1997, s. 4 vd. 
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mübadele sonucunda hazineye geçen bir binada açılmıştır. Mahmut Bey 1933’te işi 

bırakınca, yeni işletmecisi tarafından sinema yenilenmiş, adı da Elhamra olmuştur. 778 

Halkevi açıldıktan sonra, bir sinema makinesi alarak, Antalyalıların bu alandaki 

ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmıştır. Yalnız çeşitli yazışmalardan anlaşılan, Halkevi 

halka dolu dolu sinema zevkini tattırırken bu işten pek para kazanamamıştır. 779   

Dönemin sonlarına doğru 1948’de, Şarampol yolunda Tatoğlu hanı bitişiğindeki 

bahçede ‘Yeni Sinema’ adıyla makine ve diğer donanımı tamamen yeni olan yazlık bir 

sinema daha kurulmuştur.780 

Antalyalıların film izlemeye gittikleri bu sinemalardan başka tiyatro izlemeye 

gittikleri mekânlar da vardı. Şehirde kış aylarında, akşamları Vatan Kıraathanesi, Abdullah 

Efendi'nin Kıraathanesi ve Borsa Kıraathanesi’nde; yaz aylarında ise Tophane Çay 

Bahçesi'nde tiyatro kumpanyaları getirilip tiyatro gösterileri yapılırdı. 1932’de Antalya 

Halkevi kurulduktan sonra da, Antalyalılar daha düzenli ve hem de kendilerinin sahneye 

koydukları oyunları izlemeye başladılar. Halkevinde, hemen hemen her ay yeni bir oyun 

sahneye konulmuş ve halkın beğenisini kazanmış ve oyunlar her zaman dolu olan salonlara 

oynanmıştı.  

 

4-) Asker Ocağı 

Askerlik, her Türk genci için hem yurttaşlık görevi, hem de eğitim aldıkları bir 

kurumdur. Asker ocağının eğitim işlevi Türklerin geçmişten gelen bir geleneğidir. Bu 

eğitim işlevi öncelikle yurt savunması için gerekli olan askerî eğitimdir. Bu askeri eğitimin 

bir parçası olarak, yurdunun başta tarihi ve coğrafyası olmak üzere çeşitli yönlerinin 

öğretilmesi, Türkiye’nin jeopolitik durumu, uluslararası ilişkiler gibi konularla basit hukuk 

bilgilerini içeren yurttaşlık ödev ve sorumlulukları aktarılır.  

Bu genel eğitimin yanı sıra, 1928’de yeni harflere geçildikten sonra özellikle okuma 

yazma bilmeyen erkek yurttaşların, ‘Ali Okulu’ olarak bilinen dersliklerde okuryazar 

olarak yetiştirilmesinde asker ocağının büyük hizmetleri olmuştur. Askerlik yükümlüsü 

yurttaşlara yönelik bu eğitim faaliyetleri günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.  

                                                
778 Çimrin, Antalya, s. 391-392. 
779 BCA, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1, Dosya: 1. Büro, Tarih: 30.3.1942. 
780 Şelale, “Yeni Sinema”, No: 84, 7 Mayıs 1948 Antalya. 
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Ayrıca, askerlik süresinde ordunun ihtiyacı olan çeşitli meslek ve hünerlerle, 

kışlalarda günlük ihtiyaçların görülmesini sağlayan şoförlük, fırıncılık, araba tamirciliği 

gibi meslekler de öğretilmektedir. Antalya’da bulunan çeşitli askeri birliklerde askerlik 

görevi altındaki gençler de bu eğitim imkânlarından yararlanmaktaydı. 

 

5-) Vakıf, Dernek, Parti  

Antalya’da yaygın eğitim alanında faaliyette bulunan kurumların arasında, en başta 

hem bir siyasi parti hem bir tür icra organı olan CHP olmak üzere sivil toplum örgütleri 

olan partiler, dernekler ve vakıflar da bulunmaktaydı. Bu kurumlar asli görevlerinin 

yanında üyelerine ve zaman zaman da halka çeşitli konularda konerans, seminer, toplantı 

vb. yollarla eğitim vermekte ve onların bilgilerini artıran etkinlikler yapmaktaydılar.  

Vakıflar 

Vakıfların bir hayır kurumu olarak yardıma muhtaç olanlara yardım ettiği, özellikle 

de eğitim kurumlarına ve öğrencilere çeşitli şekillerde destek sunduğu bilinmektedir. 

Ancak Antalya’da Cumhuriyet öncesi kurulmuş olan ve incelenen dönemde de faal olan 

vakıfların781 eğitimle ilgili bir faaliyeti belirlenememiştir. Bu vakıfların günümüzdeki 

temsilcileriyle yapılan görüşmelerden de vakıfların eğitimle ilgili bir faaliyetlerinin 

bulunmadığı bilgisi alınmıştır. 1950’lerden sonraki vakıflarda bu yönde bazı girişimler 

sözkonusu olsa da Osmanlı döneminde eğitim kurumlarının en büyük destekçisi olan 

vakıfların, 1923-50 döneminde eğitimle ilgilenmemesi, bir şekilde eğitime, öğrencilere 

parasal destek sunmaması, araştırmaya değer bir husustur. 

Dernekler 

Dernekler de parti ve vakıflar gibi toplumda belli bir takım fonksiyonlar icra eden 

kurumlardır. Bunun eğitim yönünde faaliyetlerine ağırlık verenleri de vardır. Gerçekte de 

hangi alanda faaliyette bulunursa bulunsun, hemen hemen bütün derneklerin kuruluş 

amaçlarından biri de üyelerine çeşitli alanlarda eğitim vermektir. Bazı derneklerin de 

üyelerinin yanı sıra halkın da eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaman zaman çeşitli 

programlar sunduğu da bir gerçektir. 

Daha önceki bölümlerde Muallimler Birliği, Türk Ocağı ve Halkevi’ni anlattığımız 

için bu derneklerden başka, şehirde bu dönemde faal olan diğer dernekler ve bunların 

eğitimle ilgili faaliyetleri olarak şunları dile getirebiliriz. 

                                                
781 Bkz. Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet’in 75. Yılı’nda Antalya'da Vakıflar, Antalya 1998, s. 11. 
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Tablo 38: Antalya’da bulunan dernekler782 

SIRA 
NO 

DERNEĞĐN ADI AMACI  ŞUBE/ 
MERKEZ 

KURULUŞ 
TARĐHĐ 

ÜYE783  
SAYISI 

1 Antalya’yı 
Güzelleştirme Derneği 

Antalya’yı tanıtma 
ve güzelleştirme  

“ 1941 15 

2 Berberler “ “ 1937 40 
3 Çocuk Esirgeme Yardım “ “ 20 
4 Debbağ, Saraç,  

Demirci, Nalbant 
Birbirine yardım “ 1941 100 

5 Demirci ve Bakırcılar “ “ 1937 50 
6 Emekliler Birbirine yardım Merkez 1942 250 
7 Hava Kurumu Havacılığa destek Şube bilinmiyor 100 
8 Kızılay Yardım “ “ 150 
9 Kunduracılar “ “ 1940 47 
10784 Kültür Gençliği desteklemek “ 1949 - 
11 Lokantacılar “ “ 1934 28 
12 Marangoz ve Yapıcı “ “ 1941 70 
13 Sebze ve Meyveciler “ “ 1939 50 
14 Şehir Gençlik Kulübü Sporu ilerletmek “ 1940 125 
15 Şehir Kulübü Sosyal dernek “ 1940 60 

Bu dernekler içerisinde eğitime en çok destek olan dernek Çocuk Esirgeme Kurumu 

olmuştur. O dönemdeki adı Himaye-i Etfal Yardım Cemiyeti olan Türkiye Çocuk 

Esirgeme Kurumu, Antalya’da kurulan en eski derneklerden biriydi. Bir yardım örgütü 

olarak öncelikle yetim ve öksüz çocukların barınma, beslenme, eğitim ve diğer 

ihtiyaçlarını giderdiği gibi onların beslenme, harçlık ve eğitim harcamalarını da 

üstlenmiştir. Kurum içerisinde ayrıca 1931’de ‘Himaye-i Etfal Kadın Yardım Cemiyeti’ 

adıyla bir alt birim olarak örgütlenmiş ve Antalyalı kadınlara da başta iş ve eğitim olmak 

üzere yardımlarda bulunmuştur. Yayınlanan ‘Himaye Etfal Kadın Yardım Cemiyeti 

Nizamnâmesi’nde, Türk çocuğu ile beraber Türk kadının ruhsal ve bedensel gelişiminin 

sağlanmasına çalışılacağı belirtilmiştir. Derneğin amaçları; kadınlara yönelik evler 

kurulması; kütüphane ve derslikler açılması; çocuklu kadınların iyi bir anne olarak 

yetiştirilmesi ve işe giden kadınların çocuklarının Himayei Etfal kurumuna ait yuvalara 

yerleştirilmesidir.785 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Antalya Şubesi’nin Cumhuriyetin on beşinci 

                                                
782 BCA, Fon kodu: 490.1, Yer no: 595.58.2, Dosya no: 3. Büro, Tarih: 4.2.1944. 
783 Üye sayıları 1944 yılına aittir. 
784 BCA, Fon kodu: 490.1, Yer no: 599.73.6, Dosya no: 3. Büro, Tarih: 2.12.1949. 
785 Resmî Antalya, “Himaye Etfal Kadın Yardım Cemiyeti”, No: 201, 18 Eylül 1931 Antalya. 
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yılında eğitim konusunda yaptığı faaliyetler şunlardı: Son beş yıl içinde 6.500 lira yardım 

sağlayan kurumun, bu para ile okullardaki ve şehirdeki yoksul çocukların, millî 

bayramlarda giydikleri elbise ve ayakkabılarını, kitap ve ders araç gereçlerini temin 

etmiştir. Ayrıca, Çocuk Bahçesi’ne786 oyun aletleri yaptırmıştır. 

Kurum, hazırladığı programlarla, her sene 23 Nisan tarihinde başlayıp bir hafta 

devam eden ‘Çocuk Haftası’nın çok canlı bir surette kutlanmasını sağlamıştır. 1939’da 

bunlara ilâveten, çocuklar için bir diş kliniği ve bir çocuk kitapsarayı kurulmasını da 

kararlaştırmış, ancak bunların açıldığına dair bilgi tespit edilememiştir. 787 

Antalya’yı Güzelleştirme Derneği ve derneğin kurucusu olan vali Haşim Đşcan, 

özellikle Millî Kitapsaray’ın faaliyete geçirilmesi ile Birinci Đnönü Đlkokulu ve Đnönü Kız 

Sanat Enstitülerinin yapımında etkili olmuştur. 

1949’da kurulan Kültür Derneği ise, Antalya gençliğini millî kültür yönünden 

eğitmek ve desteklemek üzere kurulmuştu.  

Cumhuriyet Halk Partisi ve Yaygın Eğitim 

Her alanda olduğu gibi bu dönemde eğitim üzerinde de en çok etkiye sahip kurum ise 

CHP’dir. Bu konuda en önemli gerekçe, CHP’nin bu dönemde tek parti olmasıdır. Parti ile 

devlet arasında fazla bir ayırım yoktur. Devlet CHP’dir; CHP aynı zamanda da devlettir.788 

Bu özelliğinden dolayıdır ki, meselâ 1938’de Antalya valisi olan Sahip Öğe aynı 

zamanda Antalya CHP il başkanıdır.789 Yine bundan dolayı bir yaygın eğitim kurumu olan 

Millet Mektepleri organizasyonu ve faaliyetlerinde de CHP’ye pay ayırmak gerekir.790 

Genel anlamda, yaygın eğitimdeki CHP’nin rolünü H. Âli Yücel’in “Eğitim 

politikamız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana prensiplerine dayanır.”791 cümlesi yeterince 

açıklamaktadır. Yine parti teşkilâtlarında ve tabiî ki Antalya parti teşkilatında da 

                                                
786 Çocuk bahçeleri 4-8 yaş grubundaki çocukların çeşitli eğlence ve oyunlarla eğitilmeleri için tasarlanmıştı. Bkz. 

Kodaman, Eğitim Sistemi, s. 136. 
787 “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Antalya Şubesi”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, 29 Antalya Đlk Teşrin 1938, s. 

129-133. 
788 BCA, Fon kodu: 490.1.0.0, Yer no: 824.258.1, Dosya: 5. Büro, Tarih: 9.9.1948. 
789 “CHP ve Halkevi”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya Đlkteşrin 1938, s, 25-27. 
790 Maarif Vekilliği, Millet Mektepleri Talimatnâmesi, Maarif Matbaası, Đstanbul 1940. (22 Eylül 1929 tarihinde 

neşredilen Talimatnâme’nin ikinci kez aynen basımıdır.); MEB, Millî Eğitim Düsturu, III, Yönetmelikler, 
Đstanbul 1949, s. 177; BCA, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1, Dosya: 1. Büro, Tarih: 30.3.1942. 

791 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 1944-1945, Başbakanlık Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayını, 
(Ankara) 1945, s. 156. 
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ekonomiden tarıma, eğitimden sanata kadar her alanda sohbet, tartışma, toplantı, yayın, 

söylev ve konferanslar ile halkın eğitimine katkı yaptığı muhakkaktır. Bu yöndeki 

faaliyetleri olarak 5 Mart 1931’de Antalya CHP salonlarında 15 günlük konferans ve 

müsamerelerden birisi verilmiştir. Doktor Münir Bey tarafından verilen konferansta, 

Osmanlı tarihinin Sultan Selim’e kadar olan dönemi ve bu dönemdeki ilginç olaylar 

anlatılmıştır.792 1936’da CHP genel merkezince, memleketin her tarafında konferanslar 

verilmesi kararlaştırılmış ve il merkezlerine bu konferanslar için bazı milletvekilleri 

memur edilmiştir. Antalya’da verilecek konferans için de Denizli milletvekili Necip Ali 

Küçükan görevlendirilmişti. CHP il başkanlığı da ilçe ve kasabalarda verilecek 

konferanslar için gönderilecek kişileri seçmeye başlamıştı. Konferanslar, Parti Genel 

Sekreteri Recep Peker’in Đnkılâp Dersleri793 kitabındaki esaslara dayanacaktır.794 CHP’nin 

1938’de getirttiği ses düzeni ile Yenikapı, Değirmenönü, Üçkapılar, Şarampol’da halka 

konferanslar, ajans haberleri, konser ve radyo yayınları dinletilmiştir.795 

Sonuç olarak incelenen dönem “tek parti dönemi” ve bu tek parti CHP olduğu için, 

devletin bütün kurumlarında olduğu gibi eğitim sistemi de bu partinin görüşleri 

doğrultusunda şekillenmiştir.  

 

6-) Spor 

Şehirde spora her zaman yoğun bir ilgi olmuştur. Sporun çeşitli dallarında kurulan 

kulüpler, hem yarışmalar düzenlemiş, hem de faaliyet gösterdikleri alanlarda Antalyalıların 

eğitim ihtiyacına cevap vermişlerdir. Bu ilgi, çeşitli spor dallarında eğitimi de beraberinde 

getirmiştir. Örneğin, günümüzde son yıllarda moda bir spor olan tenisle ilgili olarak, 

1930’larda Antalya’da bir tenis kortu olduğunu belirtmek, sporun her alanındaki ilginin bir 

göstergesi olarak değerlendirilmelidir. O yıllarda Antalya’da yapılan spor etkinliklerine 

göz atıp günümüzle karşılaştırma yapıldığında, o dönemdeki etkinlikler, açılan kulüpler, 

verilen spor eğitimi özellikle yelken, tenis ve binicilik kulüpleri ile dikkat çekicidir. Futbol, 

                                                
792 Resmî Antalya,“C H Fıkrası Mahfilinde”, No: 176, 13 Mart 931 Antalya. 
793 Mehmet Recep Peker (5 Şubat 1889, Đstanbul - 1 Nisan 1950, Đstanbul), asker, siyaset adamı, bakan, başbakan. 

1933'te reorganize edilen Đstanbul Üniversitesi'nde Atatürk tarafından Đnkılâp Tarihi dersleri vermekle 
görevlendirilen R. Peker'in Halk Evleri'nin yayın organı Ülkü Dergisi'nde çıkan Đnkılâp Tarihi ders notları, 
1935'de Đnkılâp Tarihi Dersleri adı ile kitap olarak yayınlandı. 

794 Resmî Antalya, “Đnkılâp Dersleri Konusu Üzerinde Konferans”, No: 424, 13 Şubat 1936 Antaya. 
795 CHP ve Halkevi, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, Antalya Đlkteşrin 1938, s, 25-27. 



 

 

 

173 

günümüzde olduğu gibi o dönemde de gözde bir spordur.  

Dönem boyunca şehirde spor etkinlikleri ve spor eğitimi konusunda yapılanlar 

arasında şunları dile getirebiliriz: Şehrin spor alanı ve kulüp binaları şimdiki kapalı spor 

salonunun olduğu yerdeydi. Antalya’nın ilk futbol takımı olan Đlkışık Spor Kulübü, 

Antalya Darülmuallimin ibtidaî kısmı öğretmeni Vehbi Bey önderliğinde 1920’de 

kuruldu.796 Bundan bir yıl sonra Antalya Gençler Yurdu kuruldu.797 1924’te de Şarampol 

Đdman Yurdu Kulübü açıldı.798 1924’ün sonlarına gelindiğinde bu üç kulübün dışında 

Antalya Lisesi’nin futbol takımı Yıldız (Türk Yıldızı) ile Yıldırım ve Terakki kulüpleri 

vardı.799 Böylece sayıları çoğalan spor kulüpleri 1920’li yılların sonlarında, daha kuvvetli 

bir takım kurmak üzere birleşerek ‘Akdeniz Spor Kulübü’nü kurmuşlardı. Ancak rekabet 

olmaması nedeniyle süreçten beklenen etki sağlanamayınca, Güneyspor adında yeni bir 

kulüp daha kuruldu. Bu iki spor kulübü yalnız futbol değil, futbolun dışında; atletizm, 

tenis, voleybol, basketbol, güreş, denizcilik, bisiklet kollarında da faaliyet göstermekte idi. 

O zamanlar Akdeniz Spor Kulübü’nün 40, Güneyspor’un 50 faal üyesi vardı.  

Şubat 1933’e gelindiğinde, Antalya'nın spor hayatını canlandıracak olan Denizcilik, 

Avcılık, Binicilik kulüpleri açıldı. CHP salonunda dönemin valisi Abidin Bey, Antalya 

mebusu Rasih Bey ve Alay Kumandanı Rıza Bey'lerin öncülüğünde toplanan sporseverler 

şubelere ayrılarak örgütlendiler. Toplantıda denizciliğe ilgi gösterenlerden oluşan bir kadro 

ile kurulan Denizcilik Kulübü'ne 'Barbaros Hayrettin' ismi verildi. Denizcilik Kulübü 

Başkanlığı'na Emniyet Müdürü Memduh Bey, Avcılar Kulübü'ne Ceza Reisi Sabri Bey, 

Biniciler Kulübü'ne Baytar Müdürü Ziya Bey başkan seçildiler. Bu kulüpler şehirde 

heyecan ve ilgi ile karşılandı. Burada da görüldüğü üzere Antalya’da spor, yöneticiler 

tarafından da ilgi ve destek görmekteydi. 800  

Bütün sivil toplum örgütlerini parti denetimi ve kontrolüne alma çabaları 

çerçevesinde, ülke genelinde sporu canlandırmak üzere kurulmuş olan Türk Spor Kurumu 

1930’lu yılların ortalarında CHP’ne katılmış ve başkanlığına da General Ali Hikmet 

Ayerdem getirilmiştir. Böylece Türk sporu, hem daha çok maddi destek hem de bizzat 

                                                
796 Çimrin, Kronolojisi, s. 72. 
797 gös. yer.  
798 Antalya, “Şarampol Đdman Yurdu Açıldı”, 11 Teşrinisani 340 Antalya; H Çimrin, Kronolojisi, s. 109. 
799 Antalya, 21 Teşrinisani 340 Antalya. 
800 Resmî Antalya, “Yeni Üç Kulübümüz”, No: 277, 24 Şubat 1933 Antalya; Çimrin, Kronolojisi, s. 126. 



 

 

 

174 

hükümet desteğine kavuşmuştur. Denizcilik Kulübü, Antalya’da 1933’te daha yeni 

kurulmuştu. Bir sahil şehri olan Antalya’da bu zamana kadar denizcilikle ilgili uzun 

soluklu ciddi bir faaliyette bulunulmamıştı. Antalya’da güreş ve at yarışları her yıl 

yapılmakla801 beraber gözle görünür ciddi bir çalışma, eğitim yapılmamıştı. Türk Spor 

Kurumu’nun Antalya bölgesi faaliyete geçmesiyle birlikte sporun her alanında bir faaliyete 

girişilmiştir. Ata sporu güreş alanında ise, güreş minderleri yaptırarak bu millî sporu 

gençler arasında yaymağa başlamıştır. 1930'lu yılların ortalarında güreş antrenmanları 

Halkevi binasında yapılıyordu.802  

Yüzme ve deniz sporları da hak ettiği ilgiyi bulmuş ve sporcuların çalışmaları için 

Mermerli mevkiinde çeşitli donanımları ve atlama yerleri bulunan plaj düzenlenerek 

Antalyalıların hizmetine sunulmuştur. Kumluk olarak da anılan bu sığ plajda küçük 

çocuklar da dâhil olmak üzere herkes gelip kendi kendilerine yüzmeyi öğrenirlerdi.803 

Ayrıca burada yüzücülük dersleri verildiği gibi, Antalyalı gençlerin yüzme yarışlarına 

katılmaları için hazırlık yapılmakta ve yine aynı yerde yelken ve kürek dersleri de 

verilmekteydi.804 21 Haziran 1936 Pazar günü, Đskele’de, büyük bir kalabalık önünde 

Akdeniz Spor Kulübü’nün kabayole yelkenlisinin ve Yusuf Kaptan tarafından kulübe 

bağışlanan kürekli teknelerin denize indirme töreni düzenlenmişti. Böylece şehirde deniz 

sporlarında büyük bir hamle yapılmıştır.805 Yine, 1 Ağustos 1936’da Antalya'da tenis, 

futbol, denizcilik, binicilik, atıcılık voleybol, avcılık, basketbol, atletizm şubelerini de içeren 

ve kulüp rengi kırmızı siyah olan 'Antalya Gücü Kulübü' adıyla yeni bir kulüp 

kurulmuştur.806 Bu yeni kulüple birlikte Antalya, sporda, üstelik sporun hemen her alanında 

ileri gitme ve gençlerini yetiştirme imkânını daha da artırmıştır. 

1937’ye gelindiğinde Antalya’nın artık bir tenis kortu vardır. Halkevi spor şubesince 

yaptırılan kortun açılışı Temmuz başında Halkevinde yapılmış, törene o sırada Antalya’da 

bulunan mebuslar, askerî ve mülkî erkân, şehrin ileri gelenleri ve halk katılmıştır.807 

                                                
801 Güçlü, Đlk Yarısında, s. 93, 202. 
802 Çimrin, Antalya, s. 433-435. 
803 Halil Đbrahim Dişey, Ben, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
804 Türk Akdeniz, “Türk Spor Kurumu”, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 125. 
805 Resmî Antalya, “Antalya’da Denizcilik”, No: 443, 25 Haziran 1936 Antalya. 
806 Çimrin, Kronolojisi, s. 136. 
807 Resmî Antalya, “Halkevi Tenis Kortunun Açılışı”, No: 497, 8 Temmuz 1937 Antalya. 
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1938 yılında ise Özel Đdare, Karaalioğlu bahçelerini istimlâk ederek bu alanın bir 

kısmını Đpek Böcekçiliği Enstitüsü’ne, bir kısmını da spor alanına tahsis etmiştir.808 

Bugünkü Kapalı Spor Salonu'nun bulunduğu toprak saha, stadyum ve diğer spor tesisleri 

için düzenlenmiştir.809 Bu stadyumun etrafında atletizm, voleybol, basketbol alanları, yeni 

bir tenis kortu daha yapılmıştır. Bu tesisle her şeyden önce kulüpler ve Antalya güzel bir 

stadyuma kavuşmuştur.810 

1937 Mayıs’ında bölgede güreş birinciliği karşılaşmaları yapılmıştır.811 Antalya 

sporcuları 1938’de ritmik jimnastikte Türkiye dördüncülüğü; halter yıldızlarda Türkiye 

şampiyonluğu; gençlerde, iki sporcu Türkiye ikinciliği, iki sporcu da Türkiye üçüncülüğü 

gibi başarılar göstermişlerdir. Görüldüğü gibi başarılar bölge dışına da taşmıştır. 14 Mart 

1943’te Antalya’da ‘7.500 metrelik Bölgeler Arası Grup Birinciliği Kır Koşusu Yarışması’ 

yapılmış, koşuya Balıkesir, Denizli, Isparta, Đzmir, Muğla ve Antalya atletleri katılmıştır. 

Koşunun güzergâhı, Halkevi önünden başlayarak Atatürk Bulvarı-Đsmet Paşa Caddesi-

Hapishane önü-sabit karakolun etrafından dönülerek Kazım Özalp Caddesi-Saat Kulesi-

Atatürk Bulvarı’nı takiben Halkevi önünde bitecek şekilde belirlenmiştir.812 

1945'te Antalya’da amatör futbol ligi başlamıştır.1943’te Gençlik Spor Kulübü,813 

1948 Mart’ında da Toros Spor Kulübü ve Antalya Esnaf Spor Kulübü kurulmuştur.814 

Şehirde basketbol da büyük bir ilgi görmüştür. Bu ilgi, federasyonca da fark edilmiş ve 

Antalya, basketbolda Edirne ve Eskişehir'le birlikte pilot bölge olarak seçilmiştir.815 

Yaygın eğitim alanında spor ve spor eğitimi, hem devlet tarafından hem de özel dernek ve 

kulüpler tarafından oldukça yoğun destek görmüştür.  

 

                                                
808 “Hususi Muhasebe”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 41. 
809 “Türk Spor Kurumu”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 125; Çimrin, Antalya, s. 433. 
810 “Türk Spor Kurumu”, Türk Akdeniz, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 125. 
811 Çimrin, Antalya, s. 433-434. 
812 Antalya, “Kır Koşusu Müsabakası”, No: 1827, 12 Mart 1943 Antalya. 
813 Çimrin, Kronolojisi, s.151. 
814 Şelale, “Antalya Toros Spor Kulübü Nizamnamesi”, No: 74, 2 Nisan 1948 Antalya.   
815 Çimrin, Antalya, s. 433-435. 
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 ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 ANTALYA’DA ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĐTĐME 
YARDIMCI OLAN UNSURLAR 

 

I-) KURUMSAL UNSURLAR 

A-) DĐNÎ KURUMLAR VE EĞĐTĐM   

Osmanlı Türk toplumunda dinî kurumların eğitim alanındaki rolleri oldukça fazladır. 

Hatta neredeyse bunu tek başına yürüttükleri bile söylenebilir. Söz konusu eğitim 

sisteminin başarısı ya da sonuçları tartışılabilir,816 ama Osmanlıyı XIV. yy’dan XX. yy’a 

bu sistem taşımıştır. Cumhuriyet döneminde ise çeşitli tartışmaların817 gelişmesi veya 

çeşitli sebeplerle eğitim kurumu ile dinî kurumları ayırma eğilimi ortaya çıkmıştır. 

Tanzimat döneminde, din dışı olarak plânlanan eğitim kurumları oluşturulurken medrese 

gibi dinî kurumların varlığına izin verilmiş, ancak Cumhuriyet döneminde bu böyle 

yapılmamıştır. 3 Mart 1924’te çıkarılan Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ve 1925’te çıkarılan 

Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunlarıyla ve buna dayanılarak hazırlanan 

genelgelerle818 medrese gibi Osmanlı döneminden intikal eden dinî eğitim kurumları 

kapatılmıştır. Bu kapatılmaya, o dönemin siyasî anlayışı çerçevesinde,819 neredeyse bütün 

Anadolu coğrafyası hazır görünmekteydi. Çünkü henüz kapatılmalarından önce Antalya 

gazetesinde çıkan bir yazıda, medreselerin öneminin yitirildiği anlatılmaktaydı. 820 

Osmanlıdan Cumhuriyet dönemi Antalyasına intikal eden dinî eğitim kurumlarının 

sayısı hakkında elimizde kesin bilgi bulunmamaktadır. Antalya gazetesinde medreselerin 

önemini kaybettiğini yazan haberde de bu konuda bilgi bulunmadığı gibi, kendisi de 

                                                
816 Bkz. Çalışmanın ‘Osmanlı Eğitim Sistemi’ kısmı. 
817 Bu konudaki tartışmalar için bkz. Necmettin Hacıeminoğlu, Millîyetçi Eğitim Sistemi, Töre-Devlet Yayınevi, 

Ankara 1975, s. 21; Hüseyin Hatemi ve diğerleri, Cumhuriyetin 70. Yılı-Aydınlar Konuşuyor, Yeni Asya 
Neşriyat, Đstanbul 1995, s. 11 vd.; Hakan Yılmaz, Tarih Boyunca Đhtilaller ve Darbeler, Timaş Yayınları,  
Đstanbul 2002, s. 356-357. 

818 Belgenin aslı için bkz. EK: 20. BCA, Fon kodu: 51.0.0, Yer no: 2.1.31, Tarih: 15.3.1924. 
819 Mehmet Dağ, “Türkiye’de Din Eğitiminin Bazı Problemleri”, Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri, 23-25 Nisan 

1981 Đlahiyat Vakfı Yayınları, 1981 s. 380; Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları” 
Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, III, Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002 s. 352-353. 

820 Antalya, 2 Mart 340 Antalya. 
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Antalyalı olan A. Hamdi Akseki’nin kaleme aldığı medreselerin kapanmasıyla ilgili 

raporunda da bilgi mevcut değildir. 821 Ancak bu dönemde Türkiye genelinde bulunan 29 

Darülhilafe medresesinin, kanuna göre, imam-hatip mektebi olarak düzenlenmesini amir 

hüküm olarak belirtirken, Antalya’da da o dönemde bir ‘imam-hatip mektebi’ açılmıştır.822 

Ancak bu okullar halktan gereken ilgiyi görmemiş, bunun üzerine 27 Ekim 1925’te bu 

okulların Darülfünun’a (Đstanbul) öğrenci hazırlayacak biçimde lise şeklinde düzenlenmesi 

yönünde bir rapor823 hazırlandıysa da bu gerçekleşmemiş ve 1926-27 öğretim yılı sonunda 

Antalya Đmam Hatip Mektebi, 1931-32 yılında ise ülke genelindeki henüz kapanmamış 

olan diğer imam-hatip okulları, dönemin siyasal eğilimlerinin de etkisiyle -öğrenci yokluğu 

gerekçesiyle- kapatılmıştır.824 

Bu şekilde kapatılmış, mülkiyetleri de özel idareye devredilmiş olan ve özel idare 

tarafından da satılığa çıkarılan Antalya medreselerin isimleri şunlardır: Sofular 

Mahallesi’ndeki Torunzade Medresesi, Aşıkdoğan’da Çil Ahmet Efendi Medresesi, 

Demircikara'daki medrese, Camii Atik Mahallesi’nde Kurban ve Gülşen Medresesi, 

Şeyhsinan'daki Sürmeli Medresesi,825 Kızılsaray'daki (Tahılpazarı’ndaki) Çömlekçi 

Medresesi, Değirmenönü’nde Ahmet Efendi Medresesi.826 

Böylece Osmanlıdan Cumhuriyete intikal eden örgün eğitim kurumlarından sıbyan 

mektepleri de dâhil olmak üzere bütün medreseler ve yaygın eğitim kurumları olarak da 

tekke ve zaviyeler kapatılarak827 görevlerine son verilmiş; tevhîd-i tedrisat gereğince 

yerlerini, modern eğitim kurumlarına bırakmıştır.828 

                                                
821 Ahmet Hamdi Akseki, “Din Tedrisatı ve Dini Müesseseleri Hakkında Rapor I-V”, Sebilü’r-Reşad, IV-V, S. 

100-105, Đstanbul 1951. 
822 Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, III, 

(Modernleşme ve Batıcılık içinde), Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002 s. 352-353. 
823 BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer no: 7.64.1, Dosya no: 1419, Tarih: 27.10.1925.  
824 Gotthard Jäschke, Yeni Türkiye’de Đslamlık, Bilgi Yayınevi, Ankara 1972, s. 75. 
825 Resmî Antalya, “Sürmeli Medresesi”, No: 201, 18 Eylül 1931 Antalya.   
826 Resmî Antalya, “Antalya’da Bazı Medrese Binalarının Mülkiyet Durumu”, No: 256, 30 Eylül 1932 Antalya; 

Çimrin, Kronolojisi, s. 126. 
827 Münir Koçtaş, “Türkiye’de Laikliğin Gelişimi (1920 den Günümüze Kadar)”, II. Din Şûrası Tebliğ ve 

Müzakereleri (23-27 Kasım 1998), I, Diyanet Đşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 153; Ergin, age, I-
II, s. 229, 240. 

828 Zira, “Cumhuriyet inkılâbı, yeni siyasî ve içtimaî rejimin prensiplerine göre bir nesil yetiştirmek istiyordu, 
bunun için de kendisiyle tezat halinde gördüğü Omanlı-Türk kültürünün tesirlerinden mümkün olduğu kadar 
kaçınmaya çalıştı.” Bkz. Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Haz. R. Güler-E. Kılınç, Ötüken 
Yayınları, Đstanbul 2003, s. 299. 
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Ancak ‘din eğitimi’, tamamıyla terk edilmemişti. Din adamı ihtiyacını karşılayacak 

olan Kur’an kurslarının hepsi kapatılmamıştır.829 Bundan başka, ilkokullarda ‘Kur’an-ı 

Kerim ve Ulûm-ı Dinîyye’ adıyla bir ders konularak 1930’a kadar okutulmuştur. Bu 

dersler bazen 3. sınıflardan başlatılmış, bazen de 5. sınıfla sınırlandırılmıştır. Ortaokullarda 

din dersleri 1927’den sonra kaldırılmıştır. Liselerde ise Cumhuriyetin ilânının bir yıl 

sonraki 1924 programında din dersleri kaldırılmıştı.830 1930’da ise şehirlerdeki 

ilkokullarda bu ders kaldırılmış, ancak köy ilkokullarında 1939’a kadar devam etmiştir.831 

Değişen konjunktür ve CHP’nin parti politikaları sonucunda din eğitiminin gerekliliğine 

karar verilmiş,832 1948 yılında komisyonda Antalya milletvekili Rasih Kaplan’ın da yer 

aldığı CHP’nin hazırladığı bir rapor833 doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılarak 1949-50 

öğretim yılının ikinci yarısından itibaren din eğitimi ikokulların programına seçmeli ders 

olarak girmiş ve ülke genelinde olduğu gibi Antalya’daki ilkokullarda da din dersi 

okutulmaya başlanmıştır. Bundan başka aynı rapora dayanılarak imam-hatip kursları ile 

Ankara Üniversitesi’ne bağlı ilahiyat fakültesi açılmıştır.834 

Antalya’da durum 

Dönemin sonlarında din eğitimi konusundaki bu gelişmelerle birlikte din derslerinin 

verilmesini sağlayacak kitaplar da yayınlanmaya ve okutulmaya başlanmıştır. Yeşil Antalya 

gazetesi 2 Haziran 1948’de, okuyucularına -1927’de kapatılmış olan- eski Antalya Đmam 

                                                
829 MEB Tevhîd-i Tedrisat Kanunu’na dayanarak bunları bünyesine dâhil etmek istemişse de dönemin Diyanet 

Đşleri Başkanı Rifat [Börekçi] Efendi bunların kendi emrinde kalmasını sağladığı gibi daha sonra sayılarının 
artmasını da sağlamıştır. Ülke genelinde 1932’de 9 olan kurs sayısı, incelenen dönemin sonu olan 1950’de 
127’ye ulaşmıştır. Bkz. Jäschke, age, s. 75, 76. 

830 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 109; 
Akyüz, Türk, s. 388-392. 

831 Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, III, 
(Modernleşme ve Batıcılık içinde), Đletişim Yayınları, Đstanbul 2002, s. 352 vd. 

832 Ancak, bu aceleciğine karşın Ezan’ın Arapça okunmasına geri dönülmesi CHP zamanında değil, 1950 
seçimleri ile iktidarı ele geçiren DP zamanında; 16 Haziran 1950 tarih ve 5565 sayılı ‘Arapça Ezan 
Yasağı’nın Kaldırılması Hakkında Kanun’la yapılmıştı. Bkz. Münir Koçtaş, “Türkiye’de Laikliğin Gelişimi 
(1920’den Günümüze Kadar)”, II. Din Şûrası Tebliğ ve Müzakereleri, (23-27 Kasım 1998), I, Diyanet Đşleri 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 157. 

833 BCA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer No: 42.251.17, Dosya: C 1, Tarih: 31.5.1948. 
834 Đlahiyat Fakültesi Ekim 1949’da açıldı. Đmam-hatip kursları da 1949’da açıldı, 1951’de 601 sayılı MEB 

Müdürler Komisyonunca Đmam Hatip Okullarına dönüştü ve sayıları her geçen yıl arttı. Bkz. MEB, Millî 
Eğitim Düsturu, III, Yönetmelikler, Đstanbul 1949, s. 42; MEB Tebliğler Dergisi, Şubat 1949; MEB, 
Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972, s. 109; Jäschke, 
age, s. 89; Akyüz, Türk, s. 388-392; Lewis, age, s. 413-414; Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim 
Tartışmaları” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce, III, (Modernleşme ve Batıcılık içinde), Đletişim Yayınları, 
Đstanbul 2002, s. 352 vd. 
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ve Hatip Mektebi öğretmenlerinden evlenme işleri memuru Mustafa Şefik Öz'ün yazdığı 

Çocuklarımıza Đlk Din Bilgisi kitabını okuyucularına tavsiye etmekte ve gazetenin 

matbaasında satıldığını duyurmaktadır. 835  

Antalya’da basılarak satışa sunulan din bilgisi kitabının Antalyalılarla buluşmasından 

kısa süre sonra şehirde bir Đmam Hatip Kursu açılacağı;  “Hükümetimizin esaslı olarak ele 

almış bulunduğu din dersleri mevzuu, memleketimizde ilk hamlesini göstermiş,  ilimizde 

bir Đmam Hatip kursu açılacağı,” haberi basın aracılığıyla 5 Mart 1949’da halka 

duyurulmuş836 ve Đl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce gazetelere aşağıdaki ilân verilmişti.837  

Đlimiz merkezinde bir Đmam-Hatip kursu açılacaktır. Bu kursa, aşağıda yazılı durumda 

bulunan vatandaşlar öğrenci olarak alınacaktır. 

1-     En az, ortaokul veya ortaokulun muadili olan meslek okullarını bitirmiş olmak. 

2-  18 yaşını ikmal etmiş bulunmak. 

3-  Đyi hal sahibi olduğunu belli eden bir kâğıt getirmek. 

Yukarıda üç maddede tespit edilen şartlara haiz olanların, bu belgeleri ve nüfus 

kâğıtlarını da yanlarına alarak, her gün için Millî Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat 

ederek, kendilerini kaydettirmeleri ilân olunur. 838 

Böylece ülke genelinde olduğu gibi örgün din eğitimi, yeniden başlamış ve halkın 

din eğitimi konusundaki taleplerinin artık karşılanmaya başlandığı bir döneme girilmiştir. 

Camiler ve eğitim 

Din eğitiminin verildiği Medrese ve tekkelerden başka yaygın din eğitiminin verildiği 

daimi temsilcisi olan yer camilerdir. Đlk ortaya çıktıkları zamandan itibaren, camilerde 

ibadet yapıldığı, dinî, sosyal, kültürel bilgiler aktarıldığı gibi, aynı zamanda ziyaretçi ve 

gezginler de misafir edilirdi.839  

Diğer dinî eğitim veren kurumlar kapatılmakla beraber camiler kapatılmadığı için, 

buradaki eğitim fonksiyonu bir şekilde varlığını devam ettiriyordu. O dönemi yaşayanlarla 

yapılan görüşmelerde ortaya çıkan ortak görüş bu şekildedir. Dönemin canlı tanıklarından 

                                                
835 Yeşil Antalya, “Çocuklarımıza Đlk Din Bilgisi”, No: 235, 2 Haziran 1948 Antalya; Yeşil Antalya, “Đlkokulların 

1948-1949 Öğretim Devresi Başlaması Münasebetiyle”, No: 295, 5 Ocak 1949 Antalya. 
836 Yeşil Antalya, “Đlimiz Merkezinde Đmam Hatip Kursu Açılıyor”, No: 312, 5 Mart 1949 Antalya. 
837 Đlânın aslı için bkz. EK: 21. 
838 Yeşil Antalya, “Đlan: Đl Millî Eğirim Müdürlüğü'nden”, No: 312, 5 Mart 1949 Antalya. 
839 Nebi Bozkurt, “mektep”, (Türkiye Diyanet Vakfı) Đslâm Ansiklopedisi, c. 29, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Ankara 2004, s. 5-6; Faruqi, age, s. 31; Maurice, age, s. 135. 
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Yekta Başeğmez, konuyla ilgili olarak şunları aktarmaktadır: “Yaz tatillerinde bazı aileler 

çocuklarını basit dinî bilgileri, namaz dualarını öğrenmesi için camilere gönderirlerdi.”840 

Bu dönemde Antalyalıların hem ibadet ettiği, hem de yaygın din eğitim aldıkları 

camiler şunlardır:841 Ahi Yusuf Mescidi, Balbey Camii, Đmaret/Osman Efendi Camii, 

Đskele Mescidi, Kesik Minare Camisi/ Korkut Camii/ Cumanun Camii/ Camii Kebir, 

Muratpaşa Camii, Müsellim Camii, Şeyh Sinan Camii, Sultan Alaaddin Camii, (Tekeli 

Mehmet) Paşa Camii, Varsaklı Camii/ Varsaklı Mehmet Efendi/ Müftü Camii, Yivli 

Minare Camisi /Alaaddin Cami /Ulu Cami.842  

Bu camilerde verilen çeşitli yaygın din eğitiminin yanında bazı ailelerin çocuklarına 

din eğitimi için özel hoca tuttukları veya hocaların evlerine gönderdikleri tespit edilmiştir. 

Dönemin tanıklarından Mustafa Altınpınar; “Kaleiçi’nde, Ziraat Bankası’nın altında Hacı 

Mustafa’nın evinde Kuran okuduk. Kendi evinde okuturdu. O zaman medrese yoktu, bu 

bilgileri evlerde öğretirlerdi,” diyerek, bu öğrenimin gizli, kaçak yapılmadığını 

söylemiştir.843 Dönemin diğer bir tanığı olan Rafet Tugayoğlu da yukarıdaki tespiti teyit 

etmektedir: “Bazı aileler camilerde çocukları gönderilirlerdi. Kimimiz yakınlarından Kuran 

öğrenirdik. Hafızam sağlamdır. Hiçbir yerde hiçbir zaman sen Kuran okudun, sen camiye 

gittin diye bir takiptir bir ceza diye bir şey olmazdı.”844 

Bu dönemde özellikle irdelenmesi gereken diğer bir husus da ‘Kuran Kursları’dır. 

Normalinde, örgün din eğitiminin verilmediği, ezan, hutbe ve Kuran’ın Türkçeye çevrildiği 

ve millî dil olan Türkçe ibadet yapılmaya çalışıldığı bir dönemde Kuran kurslarının açılmış 

                                                
840 Emekli öğretmen Yekta Başeğmez’le (1938-) 11.09.2006’da yapılan görüşmeden. 
841 Antalya Valiliği, Antalya Đl Yıllığı, Antalya 1973, s. 124 vd, 228 vd. 
842 Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat (1219-1236) zamanında eski bir Bizans kilisesine minare eklenerek 

camiye çevrilen ve mimarisinden dolayı, Yivli Minare olarak adlandırılan Yivli Minare Camisi, 1934’te 
müzeye dönüştürülmüştür. Bu süreç şöyle gelişmişti: Evkaf Umum Müdürlüğü, 12.6.1934 tarih ve 136236-
66 sayılı başbakanlığa gönderdiği bir yazısında; “Antalya’daki Yivli Minare Camisi’nin müze binası 
yapılmak üzere halen müze binası olarak kullanılan kilise ile mübadelesi Maarif Vekâleti’nce teklif edilmiş 
ve bu hususta mahallî Evkaf Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda Yivli Minare Camisi’nin yakınında 
bulunan müze olarak kararlaştırılan Kilise binası civarında ve o mahalatta başka cami olmadığı ve bu binanın 
kıble istikameti itibariyle camiye çevrilmesi mümkün bulunduğu anlaşılmış ve bu sebeple kilise binasının 
camiye çevrilmesine ve caminin de Müze binası olarak Maarife terki Mahallî Đdare Heyeti kararı ile teyit 
edilmiş olduğundan tasvip buyrulduğu takdirde işin Đcra Vekilleri Heyeti kararına bağlanması” arz edilmişti. 
Teklif, Đcra Vekilleri Heyeti’nde 9 Temmuz 1934’de 978 sayılı Kararname ile kabul olunmuş ve 
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün onayıyla yürürlüğe girerek ilginç mimarisiyle şehrin simgesi olan yapı müzeye 
dönüştürülmüştür. Bkz. BCA, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 46.48.18, Sayı: 2/978, Dosya no: 133-132, Tarih: 
9.7.1934. 

843 Mustafa Altınpınar’la (1911-2007) yapılan 16 Mart 2005’te yapılan görüşmeden. 
844 Rafet Tugayoğlu ile (1921- ) 28.06.2006’da yapılan görüşmeden. 
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olması, hem de bunun devlet eliyle yapılmış olması inanılmaz bir çelişki olarak görülür. 

Ancak kamuoyu, hatta akademik çevrelerde bilinenin/sanılanın aksine Tek Parti 

Döneminde de Türkiye genelinde çeşitli merkezlerde Kuran kursları açıldığı gibi845 

1930’ların sonlarından itibaren Antalya’da da açılmıştır.  Antalya’da bu dönemde ilk defa, 

1938’de şehir merkezinde bir Kuran kursunun faal olduğu görülmüştür. Şehirde 1938-1950 

yılları arasında faal Kuran öğretme kurslarının öğrenci, öğretmen ve bütçeleri ile ilgili 

bilgiler aşağıdaki çizelgelerde topluca verilmiştir. 

Tablo 39: Antalya Kur’an Öğretme Dershanesi öğrenci bilgileri 1938-1950846 

Devam edenlerin yaşı Devam edenlerin öğrenimi  
 
 
 

Öğrenci sayısı 
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1938-39 23 44 67 64 2 1  -   - 61 6   - 
1939-40  40 41 81 68 7 6  - 81  -   -   - 
1940-41 74 157 231 227 4   -  -   - 226 5   - 
1941-42 33 75 108 96 11 - 1 - 103 5 - 
1942-43 26 105 131 93 36 1 1 - 131 - - 
1943-44 41 116 157 121 34 1 1 157 - - - 
1944-45 69 28 97 79 18 - - 88 9 - - 
1945-46 62 5 67 62 5 - - 5 62 - - 
1946-47 608 123 731 454 237 28 12 249 481 1 - 
1947-48 16 7 23 19 4 - - - 23 - - 
1948-49 37 5 42 16 26 - - - 42 - - 
1949-50 62 5 67 62 5 - - 5 62 - - 
Toplam 1.091   711 1.802 1.361   389   37    15   585 1.200     17        - 

                                                
845 Meselâ 1932’de Türkiye genelinde açık  olan 9 Kuran kursunda din eğitimi verilmekteydi. Bunların sayısı 

daha önce de söylendiği üzere her geçen yıl artmıştır. Bkz. Jäschke, age, s. 75, 76. 
846 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1938-39, Yayın no: 186, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 366-367; BĐUM, Maarif 

Đstatistikleri 1939-40, Yayın no: 187, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 358-359; BĐUM, Maarif Đstatistikleri 
1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 368-369; BĐUM, Maarif Đstatistikleri 
1941-42, Yayın no: 227, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1944, s. 382-383; BĐGM, Millî Eğitim 
Đstatistikleri 1942-43, Yayın no: 238, Ankara 1945, s. 388-389; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve 
Yükseköğretim Đstatistikleri 1943-44, Yayın no: 248, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1946, s. 135-136; BĐGM, 
Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1944-45, Yayın no: 272, Pulhan Matbaası, 
(Đstanbul) 1947, s. 138-139; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1945-46, 
Yayın no: 282, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 172-173; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve 
Yükseköğretim Đstatistikleri 1946-47, Yayın no: 297, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1948, s. 172-173; BĐGM, 
Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1947-48, Yayın no: 308, Pulhan Matbaası, 
Đstanbul 1949, s. 218-219; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1948-49, Yayın 
no: 327, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik AO Yeni Matbaa, Ankara 1950, s. 252-253; BĐGM, Millî Eğitim 
Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1949-50, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O Matbaası, Ankara 1952, 
s. 288-289. 
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Şehirde, 1938-1950 yılları arasındaki 12 yıllık zaman diliminde 1.091’i erkek, 711’i 

kadın olmak üzere toplam 1.802 kişinin bu kurslara katıldığı görülmektedir. Tablodaki 

verilere göre, Kuran öğretme kursuna katılanların % 60’ı erkek % 40’ı kadın olup, kursa 

katılanların cinsiyete göre dağılımında büyük farklılık bulunmamaktadır. Kursa 

katılanların yaş profiline bakıldığında, ağırlıklı olarak küçük yaş gruplarının devam ettiği 

görülmektedir. Kursa katılanların % 76’sını 12-16 yaş grubunda olanlar, % 21’ini 17-25 

yaş grubunda olanlar oluşturmaktadır. Buna göre, yetişkinlerin kursa pek ilgi göstermediği 

anlaşılmaktadır. Öğrenim durumlarına göre ise; kursiyerlerin % 67‘sini ilkokul mezunu, % 

32‘sini millet mektebini bitirerek okuma yazma öğrenenler oluşturmaktadır. 

Tablo 40: Antalya Kur’an Öğretme Dershanesi öğretmenleri ve bütçesi 1938-1950847  
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Öğretim yılı 

E lira lira lira lira lira lira lira 
1938-39 1 360  - 360 360  -  - 360 
1939-40  1 360  - 360 360  -  - 360 
1940-41 1 360  - 360 360  -  - 360 
1941-42 1 480 - 480 480 - - 480 
1942-43 1 480 - 480 480 - - 480 
1943-44 1 480 - 480 480 - - 480 
1944-45 1 720 - 720 720 - - 720 
1945-46 1 110 - 110 110 - - 110 
1946-47 1 1.200 - 1.200 1.200 - - 1.200 
1947-48 1 800 - 800 800 - - 800 
1948-49 1 1.200 - 1.200 1.200 - - 1.200 
1949-50 1 110 - 110 110 - - 110 
Toplam 12    6.660 -  6.660   6.660 - -  6.660 

                                                
847 BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1938-39, Yayın no: 186, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 366-367; BĐUM, Maarif 

Đstatistikleri 1939-40, Yayın no: 187, Ulusal Matbaa, Ankara 1942, s. 358-359; BĐUM, Maarif Đstatistikleri 
1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 368-369; BĐUM, Maarif Đstatistikleri 
1941-42, Yayın no: 227, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1944, s. 382-383; BĐGM, Millî Eğitim 
Đstatistikleri 1942-43, Yayın no: 238, Ankara 1945, s. 388-389; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve 
Yükseköğretim Đstatistikleri 1943-44, Yayın no: 248, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1946, s. 135-136; BĐGM, 
Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1944-45, Yayın no: 272, Pulhan Matbaası, 
(Đstanbul) 1947, s. 138-139; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1945-46, 
Yayın no: 282, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1947, s. 172-173; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve 
Yükseköğretim Đstatistikleri 1946-47, Yayın no: 297, Pulhan Matbaası, (Đstanbul) 1948, s. 172-173; BĐGM, 
Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1947-48, Yayın no: 308, Pulhan Matbaası, 
Đstanbul 1949, s. 218-219; BĐGM, Millî Eğitim Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1948-49, Yayın 
no: 327, Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik AO Yeni Matbaa, Ankara 1950, s. 252-253; BĐGM, Millî Eğitim 
Meslek, Teknik ve Yükseköğretim Đstatistikleri 1949-50, Yayın no: 336, Doğuş Ltd O Matbaası, Ankara 1952, 
s. 288-289. 
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Tabloda yer alan bilgilere bakıldığında, Antalya’da açılan Kur’an kursunun 

incelenen dönem boyunca tek öğretmeni ile hizmet vermiş olduğu ve kurs giderlerinin 

tamamının maaş ve ücretlere ayrıldığı anlaşılmaktadır.  

  Yukarıda dökümü çıkarılmış olan sayısal veriler yalnızca Antalya şehir merkezinde 

açılmış olan Kuran Kursları hakkında bilgiler sunmaktadır. Merkezde açılan kursların 

dışında ilçelerde de kurslar açılmıştır.848 Dönemin sonlarına doğru merkezde açılan 

kursların dışında üç kurs daha açılmış ve böylece il genelinde açılan Kuran kurslarının 

sayısı dördü bulmuştu.849 

Sonuç olarak, tek parti döneminde din alanında izlenen, bilinen politikalara rağmen 

Kuran Öğretme Dershanelerinin açılmış olması hem ilginçtir, hem de yeni araştırmalara 

ihtiyaç duymaktadır. 

 

 

                                                
848 1940-41 öğretim yılında Akseki’de de bir Kur’an Kursu açılmıştır. Bkz. BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1940-41,  

Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 368-369. 1941-42 öğretim yılında Antalya merkez 
ve Akseki’den başka Alanya’da da kurs açılarak kurs sayısı üçe çıkmıştır. Bkz. BĐUM, Maarif Đstatistikleri 
1941-42, Yayın no: 227, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1944, s. 382-383. 

849 Đstanbul’da açılmış olan bu kurslar şunlardır: Üsküdar Selimiye Kuran Öğretme Dersanesi, Beyoğlu Kur’an 
Öğretme Dersanesi, Beşiktaş Kur’an Öğretme Dersanesi, Eyüp Kur’an Öğretme Dersanesi, Kasımpaşa 
Kur’an Öğretme Dersanesi, Fatih Kocamustafapaşa Kur’an Öğretme Dersanesi, Kadıköy Kur’an Öğretme 
Dersanesi, Eminönü Kur’an Öğretme Dersanesi, Nuruosmaniye Kur’an Öğretme Dersanesi, Fatih ve Çarşıiçi 
Kur’an Öğretme Dersanesi, Fatih Kur’an Öğretme Dersanesi, Bayazıt Kur’an Öğretme Dersanesi, Beylerbeyi 
Kur’an Öğretme Dersanesi, Beyazıt Kur’an Öğretme Dersanesi, Hırkaişerif Kur’an Öğretme Dersanesi. Bkz. 
BĐUM, Maarif Đstatistikleri 1940-41,  Yayın no: 199, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara 1943, s. 368.  
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B-) ÖĞRETĐM YÖNTEMLERĐ VE FĐZĐKÎ ĐMKÂNLAR 

Cumhuriyet döneminde okulların müfredat programlarında birçok yenilikler ve 

değişiklikler yapılmıştır. Đlkokul programları yeni eğitim ve öğretim anlayışlarına ve 

pedagojik ilkelere göre yeniden düzenlenmiştir. 1926’da değiştirilen program 1936  ve 

1948 yıllarında daha çok gelişt irilmiş ve 1948 de köy ve şehir okulları programı 

birleştirilmiştir.850 Diğer okulların programlarında da benzer gelişmeler görülmüştür. Đlgili 

bölümlerde bahsedildiği üzere; ortaokul ve lise programlarında (1924, 1931 ve 1949), 

Erkek ve Kız Sanat Enstitüleri programlarında (1929, 1933, 1940, 1942, 1947, 1948),851 

ülkenin ihtiyaçları, günün şartları ve pedagojik gelişmelere göre yeniden düzenlenmiştir.  

Öğretim programlarında Köy Eğitmenleri ve Köy Enstitüleri, Millet Mektepleri gibi 

bazı eğitim kurulmalarında önce deneme okulları açılarak iş içerisinde edinilen tecrübelere 

göre, daha sonra, programların ve yönetmeliklerin oluşturulması gibi özgün uygulamalar 

da görülmüştür. Süreç içerisinde geliştirilerek olgunlaştırılan eğitim modelleri, bu yönüyle, 

Türk eğitim sisteminin uluslar arası eğitim literatürüne bir katkısı olarak eğitim tarihinde 

yerini almıştır. Bu bağlamda Köy Enstitüleri yurt dışında da ilgi uyandırmış ve üzerinde 

Batı’da da araştırma ve incelemeler yapılmıştır.852  

Ülke genelindeki eğitim programlardaki gelişmeler Antalya’daki okullarda da aynen 

uygulanmıştır. Örneğin, 1936-37 öğretim yılından itibaren yürürlüğe giren 1936 ilkokul 

programının, şehirdeki ilkokullarda nasıl uygulandığı ve bu uygulamadan elde edilen 

sonuçlar, dönemin ilköğretim müfettişlerinden Hilmi Tuncer tarafından kaleme alınan bir 

yazıyla dile getirilmiştir: Buna göre program, temelde ilkokulları iş hayatına uygun hale 

getirmeyi hedef almaktadır. Bunun için sadece eğitim konularını değil, fizikî araçları da 

düzenlemek gerekmektedir. Sıralar kaldırılmalı, masa ve sandalyeler konmalıdır. Yeni 

sıralardaki en önemli değişiklik, üstünde öğrencinin her türlü deney ve çalışma 

yapabileceği bir masa şeklindedir. Bu masaların başka bir üstünlüğü, iki masa birbirine 

bitişik olarak yerleştirildiğinde daha büyük yüzeyli masalar elde edilebilmektedir. Böylece 

derslik, iş ve yaşam ortamına dönüştürülmüş olacaktır. Buna benzer örnekler sıralanmakta, 

                                                
850 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara, s. 11. 
851 MEB, Ortaöğretim Programındaki Yönelmeler (1924-1970), (Tablo 2. 35), (Tablo 2.38), (Tablo A 1), (Tablo 2. 

1), (Tablo 2. 2), Millî Eğitim Basımevi, Đstanbul 1972.  
852 Bkz. Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, Güldikeni Yayınları, Ankara (Tarihsiz); Howard E. Wilson-Đlhan 

Başgöz, Educational Problems of Turkey, Indiana Uni. Ural-Altay Çalışmaları Serisi, No: 86, 1968. 
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bunların ne kadarı Antalya’da uygulandı, hangi sonuçlar alındı, soruları ise şu şartlarda 

cevapları imkânsız sorulardır.  

Tablo 41: Dersliklerde kullanılan masa ve sandalyelere dair ölçüler 853 

Öğrencinin yaş ve 
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6 110 - 119 6 - 8 51,0 41,0 90,0 9,0 26,0 15,0 19,0 18,0 6,0 22,0 
7 120 - 129 9 - 10 54,0 44,0 100 12,0 30,0 16,0 22,0 19,0 7,0 23,0 
8 130 - 139 11 - 12 59,5 46,0 110 12,0 30,0 16,0 22,0 19,0 7,0 25,0 
9 140 - 149 13 -14   61,0 49,0 116 13,0 32,0 17,0 22,0 19,0 7,0 25,0 

10 150 - 159 14 - 15 69,0 52,0 124 14,0 34,0 18,0 24,0 20,0 8,0 25,0 
11 160 - 169 15 - 16 74,0 54,0 130 14,0 36,0 18,0 24,0 22,0 8,2 25,0 
12 170 - 179 17 - 18 75,0 54,0 130 14,0 36,0 18,0 24,0 22,0 8,2 28,0 

Yukarıda tabloda görülen ve masa ve sandalyelerde oturacak talebenin yaş ve 

boyunun dikkate alındığı, eğitim tarihimizin bir mirası olan bu ergonomik yaklaşım, bir 

tecrübe olarak günümüz eğitimcileri ve bakanlık yetkililerinin dikkatini çekebilir. 

Đlkokul programının uygulanmasında Hilmi Tuncer’in dikkat çektiği diğer bazı 

hususlar ise şunlardır: Aile Bilgisi dersi ile bu dersi verecek öğretmen kadrosu arasında 

uyumsuzluk olduğundan, önceki programlarda olduğu gibi, yeni programın 

uygulanmasında da şu problemle karşılaşılmaktadır: Bayan öğretmeni bulunmayan 

okullarda, şimdiye kadar yalnız kadınlarımızın öğrenip meşgul oldukları bazı konular, 

erkek öğretmenler tarafından öğretilmek zorundadır. Erkek öğretmenler bu amaca göre 

yetişmemiş oldukları için programın, özellikle kız işlerine ait kısımları, doğal olarak iyi 

işlenememektedir. 

Müzik dersi, programı ayrıntılı olarak verilmesine rağmen tatbikatında en çok zorluk 

çekilen ders olmuştur. Çünkü öğretmenlerimiz bu programa göre hazırlıklarını 

bitirmemişlerdir. Bir önceki yıl, Lise Müzik öğretmeni Safa Tangör tarafından merkez 

öğretmenlerine konferanslar ve örnek dersler verilmiş, ancak kazanılan bilgi, programın 

                                                
853 Maarif Vekaleti, Mektep Eşyası,  Devlet Matbaası, Đstanbul 1933, s. 4-5. 
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hakkıyla uygulamasına yine yetmemiştir. Bundan dolayı, o yıl yine aynı öğretmen 

tarafından bir ‘müzik pedagojisi ve tekniği’ kursu açılmıştır. Yapılan programa göre bu 

kursta yılsonuna kadar 20 konferans verilmiş olacaktır. Konferanslara 7 Ocak 1938 

tarihinde başlanmıştır. Müzik teorisi, müzik öğretimi, okul şarkıları öğretimi 

konferansların konularını oluşturmuştur. Her sınıf seviyesine göre Hayat Bilgisi üniteleri, 

önemli olaylar ve günlerle ilgili marşlar, millî marşlar, besteleri ile birlikte tasnif edilerek 

bir ilkokul repertuvarı meydana getirilmiştir. 854 

1926 programında hedefleri ayrı ayrı belirtilmiş olan Resim Đş dersi programında 

önemli bir değişikliğe gidilmiş ve Resim ve El işleri dersleri, aynı içerikte dersler olduğu 

kararı ile yeni programda birleştirilmiştir.  

Programın beşinci sınıf matematik müfredatı çocukların düzeylerinin üzerinde 

olduğu; örneğin, bu sınıfta bileşik faiz konusunun öğrencilere kavratılamadığı 

belirtilmektedir.855 

Đl merkezindeki öğretmenlere ‘yazı’ konusu üzerinde verilen uygulamalı 

konferansların olumlu sonuçlar getirdiği görülmüştür. Programın yeniliklerinden biri de 

çizgisiz defter kullanmayı önerdiğinden, okullarda çizgili kâğıt ve defterler kaldırılmış, 

yerine çizgisizleri konmuştur. 

Dergi ve gazete okuma faaliyeti merkezdeki okullarda olduğu kadar köy okullarına 

da sokulmuştur. Okuma odalarında; kitaplardan başka, ilde çıkan dergi ile günlük bir 

gazete ve muhtelif çocuk dergileri bulundurulmaktadır. Programın direktiflerine uyularak 

okuma derslerinde ara sıra gazete ve dergi okutturulmakta, okuma tekniği öğretilmektedir. 

Bir kısım okullarımızda mühim yurt ve dünya olayları gazete ve dergilerden kesilerek, her 

çocuğun okuyabileceği bir yere asılmaktadır. 856 

Öğretim yöntemleri olarak günümüzde de tartışması süren ve her yönetmelik, 

genelge, eğitimle ilgili toplantı, eğitim şûralarında ele alınan ve terk edilmesi arzulanan 

‘ezbercilik’ yerine; yaparak, yaşayarak öğrenme konusu o dönemde de ele alınan 

konulardan biri idi. Ezberci öğretim yerine, daha kalıcı öğrenmenin sağlanmasının önerileri 

ve uygulamaları yapılmaya çalışılmaktadır. Öğretim programlarında da bu hususlar yer 

almakta ve öğretmenlerin dikkati buraya çekilmektedir. Ezberci eğitimin yerine konulmak 

                                                
854 Hilmi Tuncer, “Yeni Đlkokul Programı Tatbikatı”, Türk Akdeniz, II, S. 9, Antalya Haziran 1938, s. 18-20. 
855 Hilmi Tuncer, “Yeni Đlkokul Programı Tatbikatı”, Türk Akdeniz, II, S. 8, Antalya Nisan 1938, 
856 Hilmi Tuncer, “Yeni Đlkokul Programı Tatbikatı”, Türk Akdeniz, II, S. 7, Antalya Mart 1938, s. 15. 
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istenen öğretim yöntemi daha çok yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemlerini içeren; 

deneyler, çevre gezileri, gözlemler, olay incelemesi biçiminde yürütülmeye çalışılmaktadır. 

Bu konuda bazı okullar iyi durumda olsalar da çoğu okul için en büyük problem; donanım, 

ders araç gereç ve deney malzemelerinin eksikliği olmuştur. 

Antalya’daki okullarda yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemleri ile ilgili örnek 

uygulamalardan bazıları şunlardır: Gazi Mustafa Kemal Đlk Erkek Mektebi Başmuallim 

Vekili Hüsnü Hikmet Bey, okulun izci öğrencilerini Kasım 1924’te Antalya’ya gelmiş olan 

Cumhuriyet Vapuru’na götürürek gezi ve inceleme yaptırmıştır.857 

Ciddi bir proje olarak Cumhuriyetin on beşinci yılında ‘okullarda okuma odaları’ 

adıyla bir eğitim faaliyeti başlatılmıştır. Dönemin Millî Eğitim Müdürü Kemal Kaya, 

Antalya’daki okullarda başlatılan okuma odası uygulamasıyla ilgili olarak Türkakdeniz’de 

yayınlanan makalesinde konu hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir: 858  Đş hayatının temel 

prensibi olarak ve eğitimin yardımcı metodu olarak okuma odaları ve sınıf kütüphaneleri 

çok önemlidir. Bu öneminden dolayı 1934-35 öğretim yılı başında ‘Đspekterler859 ve 

Başöğretmenler Kongresi’nde ‘Okul Okuma Odaları Yasası’ meydana getirilmiş ve 

Antalya’daki okullarda birer okuma odası kurulmuştur. Daha sonra da bazı okullarda 

kütüphaneler yeniden düzenlenmiş, okuma odalarında Türk harfleri ile basılmış olan 

kitaplardan bir liste hazırlanmış ve okullara bildirilmiştir. Buradaki kitaplar da ödünç 

verilmeye başlanmıştır. Okuma odasından kitap üç türlü verilirdi: 1- Okuma odasında 

okunmak üzere; 2- Evde okunmak üzere; 3- Sınıfın kitap dolabında bulundurulmak üzere 

kitap verilmekte olup aldığı kitabı yırtan veya kaybedene o kitap ödetilirdi.860    

Okulda okuma odaları uygulamasının başlatıldığı yıllarda Antalya’ya özgü bir 

uygulama daha eğitim tarihinde yerini almıştır. 1937’den itibaren Antalya’da etkin bir 

eğitim yöntemi olarak ‘Ders Dışında Sual Saatleri’ adında, günümüz için de örnek 

alınabilecek ilginç bir eğitim uygulaması başlatılmıştır. Dönemin Antalya Đl Millî Eğitim 

müdürü Kemal Kaya’nın, Türkakdeniz’de yayınlanan bir yazı dizisinde, bu ilginç 

uygulama hakkında şu bilgileri vermiştir: 

                                                
857 Antalya, “Đzciler Cumhuriyet Vapuru’nu Gezdi”, 28 Teşrinisani 340 Antalya. 
858 Kemal Kaya, “Okulumuzda Okuma Odaları” (Antalya Öğretmenleri Đşbirliğinde), Türk Akdeniz, II, S. 10, 

Antalya Ağustos 1938, s. 15-19. 
859 Đspekter: müfettiş. 
860 Kemal Kaya, “Okulumuzda Okuma Odaları” (Antalya Öğretmenleri Đşbirliğinde), Türk Akdeniz, II, S. 10, 

Antalya Ağustos 1938, s. 15-19. 
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“Okulda çocuk, vakitli vakitsiz sual sorar. Onun bu soruları bazen üzerinde durmakta 

olduğumuz konuyla hiç alakası olmayan şeyler üzerindedir. Çocuğun soru sorması demek 

bir mesele ile yakından alakadar olması ve onu öğrenmeye hazırlanmış bulunması demektir. 

Bu suali cevapsız bırakmak ise, öğretim bakımından müsait bir fırsatı kaçırmaktır. Fakat bir 

konu üzerinde büyük sınıfın dikkati toplanmış ve ders akış plânına göre işlenirken onu 

bırakıp tek bir çocuğun arzusunu yerine getirmek de pratik bir imkânsızlıktır. Şu halde ne 

yapalım? 

Bundan başka okul programlarındaki ders maddelerinin dışında kalabilen öyle meseleler 

olabilir ki, çocuk bunlardan bazılarını öğrenmek gereği duyar. Öğrenci, bir kitap, gazete 

veya dergide bir yazı okumuş ve bazı yerlerini anlayamamıştır. Bir yerde her hangi bir olay 

ya da olguya rastlamış fakat nedenini çözememiş ve bu konuda bir yardım da alamamış 

olabilir. Aklı bir noktaya takılmış ve buna kendiliğinden cevap verememiştir. Bu gibi 

konulardan bir kısmı okul programında olmayabilir. Çocuk bunları nasıl, nereden ve ne 

zaman öğrenecektir? 

Bu düşüncelerle bu ders yılı başında Antalya öğretmenleri ile birlikte, şimdilik 4. ve 5. 

sınıflar için ‘Ders dışında sual saatleri’ plânlanmış ve uygulanmasına başlanmıştır.” 861 

Antalya’ya özgü bu uygulamalardan başka klasik öğretim yöntemleri olan 

‘takrir/anlatma’, ödev verme gibi uygulamalar dışında, öğrencileri ezbercilikten kurtarıp 

aktif öğrenmeye yönelten gezi, inceleme, deney gibi öğretim yöntemleri de okullarda 

uygulanmaktadır. Đncelenen dönemin sonlarında bir öğrenci olarak dönemi yaşayan 

emekli öğretmen Yekta Başeğmez bu konuda şu bilgileri aktarmaktadır:  

“Gezi-gözlem konusunda ise; bankalara, ticaret merkezlerine, imalathanelere, postaneye 

giderdik. Buz fabrikasına giderdik, buzun nasıl imal edildiğini görmeye. Değirmenönü’nde 

un değirmenlerine giderdik, suyun kuvvetini görmemiz için. Okulda zaman zaman deney 

yapardık. Suyun buharlaşması deneyini yaptık. Asit-baz gibi şeylerin nasıl anlaşılacağı için 

kâğıt gibi şeyleri sıvıya soktuğumuzu hatırlıyorum.” 862 

Deney yapmak için tabiî ki ders araç gereçleri, laboratuar malzemeleri gereklidir. 

Antalya Lisesi ve Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu gibi bu konuda yeterli malzemeye sahip 

olan okulların yanında, çoğu okul, malzeme yönünden yeterli değildir. Hatta bazı ders araç 

gereçlerini öğretmen kendisi almaktadır. Örneğin 1948’de Sakarya Đlkokulu’nda göreve 

başlayan Sabahat Öztürk: “Ders araç gereçleri yönünden yokluk vardı. Laboratuar, 

                                                
861 Ders dışında sual saatleri hakkında ayrıntı ve örnek uygulama için bkz. EK: 22.; Kemal Kaya, “Antalya 

Öğretmenleri Đş Beraberliğinde-Ders Dışında Sual Saatleri”, Türk Akdeniz, I, S. 2, Nisan 1937, Antalya 1937.  
862 Emekli öğretmen Yekta Başeğmez’le (1938-) 11.09.2006’da yapılan görüşmeden. 
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mikroskop yoktu. Bazı ders araç-gereçlerini öğretmen kendisi öğrencilerle yapardı. Harita 

odalarında haritamız olurdu. Tebeşir vb. küçük şeyleri öğretmen kendi cebinden alırdı.”863 

diyerek durumun hiç de iyi olmadığını anlatmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında dersliklerin fizikî imkânları artırılmaya çalışılırken, bir 

yandan bugün bile kabulünde geç kalınmış, fakat hâlâ talep edilmekte olan değişiklikleri 

dile getiren çağdaş yöntemler tartışılmaktaydı. Bunların yanı sıra, Türkiye’de halen hiçbir 

yerde görülmeyen, iyi ve kötü sonuçları tartışılmamış olan “ders dışı sual saatleri” ve “okul 

okuma odaları” gibi uygulamalar getirilerek ciddi bir zenginlik yaratılmıştır. 

                                                
863 Sabahat Öztürk’le (1925-) 25.11.2005’te yapılan görüşmeden. 
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II-) KĐŞĐLER 

A-) EĞĐTĐM KURUMLARI VE EĞĐTĐMCĐLER 

Eğitim öğretimin temel öğelerinden birisi de öğretmenlerdir. Öğrenciler kadar 

öğretmenler de vazgeçilmez unsurlardır. Bu dönemde Antalya’daki öğretmenler eğitim 

öğretimin dışında çeşitli çatılar altında bir araya gelerek hem kendilerini geliştirmeye, hem 

de çevrelerini geliştirmeye çalışmışlardır. 

Antalya Muallimler Cemiyeti 

Antalya Muallimler Cemiyeti (Antalya Öğretmenler Derneği), Ankara’daki 

Muallime ve Muallimler Cemiyeti’nin şubesi olarak 3 Ekim 1920’de açılmıştır. 

Açılışından bir yıl sonra 14 Haziran 1921’de kendi tüzüğünü hazırlayarak Ankara’dan 

bağımsızlığını ilân etmiştir. Şubenin genel merkezden kopması ve yeni bir tüzük 

hazırlanmasının nedeni, cemiyetin kendi beyanıyla; derneğin kurulduğu günden beri büyük 

bir başarı gösterememesidir. Cemiyet gelinen noktayı görüşmek üzere 14 Haziran 1921’de 

Darülmuallimin binasında toplanarak başarısızlığın nedenlerini tartışmıştı. Burada yapılan 

görüşmelerin sonunda, cemiyetin çalışmalarında istenilen noktaya gelinememesinin nedeni 

olarak tüzüğün ihtiyacı karşılayamaması gösterilmiş ve tüzüğün değiştirilmesi yoluna 

gidilmiştir. Hakkı Nezihi Bey tarafından kaleme alınan yeni tüzük864 küçük 

değişikliklerden sonra kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 865 

Derneğe üyelik konusunda ise; yönetmeliğe göre, her öğretmen derneğin doğal üyesi 

olarak kabul edilmektedir. Meslekten herhangi bir nedenle ayrılmış olanlar da yönetim 

kurulu kararıyla derneğe üye olabilirler. Üyeler; hami, fahri ve faal olmak üzere üç 

kısımdır. Azayı hamiye, varlıkları yurt ve ulus için yararlı olan ve yönetim kurulu 

kararlarıyla seçilen değerli kişilerdir. Fahri üyeler, cemiyete 50 lira veren kişilerdir. Asıl 

faal üyeler, cemiyete kaydedilmiş öğretmenlerdir. Yalnızca asil üyelerin oy hakkı vardır. 

Derneğin siyasetle hiçbir ilişkisinin olmadığı tüzüğünde net olarak yer almıştır. 

Yönetmelik maddelerine aykırı, mesleğin onur ve şerefine aykırı harekette ısrar edenler 

yönetim kurulu kararı ve genel kurulun teyidi ile kayıtları silinir.866 

                                                
864 Tüzük metni için bkz. EK: 23. 
865 “Nizamnâmemiz”, Yeni Hayat, 16 Mart 1338 Antalya. 
866 gös. yer. 
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Muallimler Birliği Ocak 1925’e kadar bu tüzükle faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu 

tarihte yapılan kongrede tüzük değişikliği yeniden gündeme gelmiş ve başkan Hamid 

Bey’in kaleme aldığı yeni tüzük kabul edilmiştir.867 

Antalya'da Muallimler Cemiyeti, 1920’de kuruluşu ile birlikte daha önce de 

söylendiği üzere, 1919’da Bursa’da yayımlanmaya başlanan Yeni Hayat adındaki dergiyi 

resmi yayın organı olarak Antalya’da çıkarmaya başlamıştır. Sorumlu müdürlük görevini 

Hakkı Nezihi Bey’in üstlendiği dergi,868 özellikle eğitim ve öğretimin önemi üzerinde 

durmuş, öğretmenler arası birlik ve dayanışmayı pekiştirme çabasının yanı sıra, Kurtuluş 

Savaşı'nı destekleme yolunda etkin bir politika izlemiştir.869  

Dernek, daha 1921’de ‘Çırak Mektebi Gece Dersleri’ adıyla, gündüz okullara devam 

edemeyen, herhangi bir öğrenim görmemiş olanlara veya öğrenimini ilerletmek isteyenler 

için kurslar açmıştı. Herkese açık olan kurslardan Antalyalılar parasız olarak 

yararlanmıştır.870 Dernek, üyelerinden Hakkı Nezihi Bey’in teklifi üzerine, 1922’den 

itibaren şehirde ilin/livanın ürünlerinin ve çeşitli alanlardaki yapıtlarının toplanacağı bir 

sergi açmaya karar vermiştir. Bu sergi faaliyetinin daha sonra müze haline getirilerek 

ziyarete açılması plânlanmıştır. Böylece öğretmenler, şehrin kültürüne ve tarihine çok 

büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Antalya mutasarrıfı (valisi) Hilmi Bey’in 1922’de, 

Cemiyet’e üye olması,871 ildeki en büyük mülki amirin öğretmenlere ve onların örgütüne 

sahip çıkmasının işaretidir.872 

Öğretmenler Derneği, yardım faaliyetleri de yapıyordu. Ocak 1923’te Gençler 

Yurdu'yla birlikte düzenlediği müsamereden elde edilen gelirden Antalya Lisesi’ne perde 

alınmak üzere 30 lira ve okulun idman kulübüne 10 lira bağışta bulunmuştur. Bir önceki 

                                                
867 Antalya, “Muallimler Birliği Nizamnamesi”, 3 Şubat 341 Antalya. 
868 Çimrin, Kronolojisi, s. 77. 
869 Yeni Hayat, Antalya 19 Kanunevvel 1338; Yeni Hayat, Antalya 16 Kanunsani 338; Yeni Hayat, Antalya 16 

Mart 1338. 
870 Yeni Hayat, “Çırak Mektebi Gece Dersleri”, Antalya 19 Kanunevvel 1338; “Gece Dersleri”, Yeni Hayat, 

Antalya 16 Kanunsani 338. 
871 Yeni Hayat, “Azayı Hamiyemizden”, Antalya 19 Kânunuevvel 1338. 
872 Türk Ocakları, Halkevleri gibi Muallimler Birliği de devletin desteğini almıştır. 26 Ağustos 1928’de Ankara'da 

bakan Necati Bey’in de katıldığı Muallimler Birliği dördüncü kongresinde, Birlik genel merkez binasının 
dört yıldan beri biriken kira bedeli Necati Bey’in ilgileriyle ödendiği beyan edilmiştir. Bkz. Maarif Vekaleti, 
“Muallimler Birliği Dördüncü Kongresi”, Maarif Vekaleti Mecmuası 1929, S. 17, Devlet Matbaası 1929, s. 
43-47. 
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yıl da Maarif Müdürü Fevzi Bey ve Kimya Öğretmeni Hasan Hamit Bey'in girişimiyle 

düzenlenen müsamerede elde edilen 256 lirayla okula kimya laboratuarı kurulmuştur.873 

Öğretmenler Derneği, üyelerinin ve halkın çeşitli konulardaki problemlerini ortaya 

koymak, konferanslar, tartışmalar, paneller düzenleyerek düşünsel düzeylerini artırmak 

üzere de faaliyetler yapmaktaydı. Bu faaliyetlerden birkaç örnek şöyledir: Antalya mebusu 

Rasih Efendi, Temmuz 1924’te Muallimler Derneğinde bir konferans verir. Konferansta, 

devrimlerde öğretmenlerin ne kadar önemli olduğunu vurgular.874 15 Ocak 1925’te ilk ve 

ortaokul öğretmenleri millî eğitim müdürü Şahap Bey başkanlığında meslekî tartışmaların 

yapıldığı bir toplantı yapar.875 Antalya’da eski eserleri tetkik etmek üzere Ocak 1933’te 

Antalya’ya bulunan arkeolog Remzi Oğuz Bey, Muallimler Birliği’nde konusu; “Tarihî 

Eserler, Öğretmen ve Aydınların Bu Konudaki Görevleri” olan bir konferans verir.876 

Öğretmenler asli görevleri dışında şehrin folkloru ve tarihi gibi kültür işlerinde de 

ilgilerini esirgemeden çalışmaktadır. Antalyalı öğretmenler çevrelerindeki eski eserlerin 

korunmasına yardım etmişlerdir. Dil alanında da Türk Dil Kurumu tarafından gönderilen 

fişleri doldurarak, bu kuruma göndermekte ve bu çalışmaları Türk Akdeniz dergisinde 

yayınlamaktadır. Bunlardan başka kültürel faaliyetler çerçevesine yerli kıyafetler, yerli 

oyunlar, yerli sazlar ve şarkılar, sportif oyunlar üzerine bakanlığın hazırladığı örnek 

formlar doldurularak tekrar bakanlığa gönderilmektedir.877 

Halkevlerinin açılması ile birlikte ulusal kültür oluşturma amacına dayanan CHP’nin 

kültür politikaları doğrultusunda, Türk Ocaklarının dışında bazı gençlik ve spor 

örgütlenmeleri de, Halkevi çatısı altında çalışmalarını sürdürecek biçimde, bu kurumlarda 

yeni bir örgütlenmeye gider. Antalya Muallimler Birliği de halkevlerinin kurulmasının 

ardından millî kültür için çalışan dernek, birliklere devlet desteği de vererek güçlendirmek 

ve aynı zamanda parti denetimine almak çabalarının sonucu olarak 1933’te kendini 

feshederek çalışmalarını Antalya Halkevi çatısı altında sürdürme kararı aldığı 

sanılmaktadır. Öğretmenler, Halkevi bünyesinde de etkin bir şekilde görev alarak çok 

yararlı çalışmalar yapmışlardır.  

                                                
873 Çimrin, Kronolojisi, s. 97. 
874 Antalya, “Mebusumuz Rasih Efendi’nin Konferansı”, 27 Temmuz 340 Antalya. 
875 Antalya, “Muallim Birliği’nde Toplantı”, 19 Kânunusani 341 Antalya. 
876 Resmî Antalya, “Arkeolog Remzi Oğuz Bey’in Konfereansı”, No: 273, 27 Đkinci Kanun 1933 Antalya.  
877 “Müzeler ve Eski Eserler”, Türk Akdeniz, I, S. 11-12, 29 Đlkteşrin 1938, Antalya, s. 95. 
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Antalya Öğretmenler Birliği (1948) 

1946 sonrası çok partili döneme geçilmesi ve ülke genelinde demokratik adımlar 

atılmaya başlandığı yeni politik ortamda Antalyalı öğretmenlerce bu sefer, ‘Antalya 

Öğretmenler Birliği’878 unvanıyla 23 Mart 1948’de kurulmuştur. Birlik, merkez olarak Ali 

Çetinkaya Caddesi’ndeki Halk Okuma Odası’nın bir odasını kullanmıştır. 

Antalya Öğretmenler Birliği’ne esas mesleği öğretmenlik olup millî eğitim teşkilatı 

bünyesinde veya başka mesleklerde çalışan memur, öğretim üyeleri ile emekli öğretmenler 

üye olabilirdi. Ayrıca, üyelerin en az yirmi beşinin yazılı teklifi üzerine öğretmenlik 

mesleğine mensup olmayan fakat eğitim öğretime ilgi duyanlar da asli üyelere yüklenen 

malî yükümlülüklere bağlı olmak şartı ile, fahri üye olabilirlerdi. Fahri üyeler oy hakkı 

olmaksızın genel toplantılara katılabilirlerdi.879 

Yardımlaşma, dayanışma; şehir, il ve ülke eğitimine yararlı olabilmek amacıyla 

Öğretmenler Birliği’nin kurulmasıyla birlikte şehirde görev yapan öğretmenlerin yaklaşık 

yarısı derneğe üye olmuştu.880 Dernek, hemen bir görev dağılımı yapmış, başkanlığa Lise 

Müdürü Reşat Oğuz seçilmiş; onur kurulu üyeliklerine Salim Ercan, Şeref Öğretmenoğlu, 

Emine Kadıgil; denetleme kurulu üyeliklerine de Fahrettin Dülgeroğlu, Şevki Altındağ, 

Naim Kutlu ve Mustafa Köken seçilmişlerdir.881 Ancak bu birliğin faaliyetleri hakkında 

bilgilere ulaşılamamıştır. Yine de tüzüğünde ortaya koyduğu amaçları yerine getirecek 

faaliyetlerde bulunmuş olması muhtemeldir. 

Eğitimci: Süleyman Fikri Erten 

Öğretmenler, eğitimciler sistemin isimsiz kahramanlarıdır. Sistemin ayakta durması, 

başarısı çok sayıda öğretmenin başarısıyla orantılıdır. Ancak bu başarılar, genelde görünür 

alana çıkmamaktadır. Az sayıda çıkanlar da gereken önemi fazlasıyla hak edenlerdir. Đşte, 

Antalya’da çok sayıda görünmez alandaki isimsiz kahramanlar bulunmakla beraber, 

Antalya eğitiminde, kültüründe; kısacası Antalya tarihinde önemli bir yeri olan Süleyman 

Fikri Erten’i zikretmeden geçmek mümkün değildir. 

                                                
878 Derneğin tüzüğü için bkz. EK: 24.   
879 Şelale, “Antalya Öğretmenler Birliği Esas Nizamnamesi”, No: 84, 7 Mayıs 1948 Antalya; Şelale, “Antalya 

Öğretmenler Birliği Esas Nizamnamesi ”, No: 86, 14 Mayıs 1948 Antalya.   
880 Derneğin kurulmasından sonra derneğe üye olan öğretmenler şunlardır: Salim Ercan, Şeref Öğretmenoğlu, 

Emine Kadıgil; denetleme kurulu üyeliklerine de Fahrettin Dülgeroğlu, Şevki Altındağ, Mustafa Köken, 
Mehmet Öner, Edip Köklü, Halil Araç, Ali Manavuşak, Hamdi Esmer ve Necmi Darıcıoğlu.  

881 Şelale, “Öğretmenler Derneği”, No: 101, 6 Temmuz 1948 Antalya. 
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Antalya Müzesi’ni kuran Süleyman Fikri Erten’in ilk görevi öğretmenliktir. S. Fikri 

Erten, ilk öğretmenlik görevine 1906’da başlar, 25 Eylül 1908'de Antalya Đdadisi Türkçe 

ve Resim öğretmenliğine atanır. Bu Đdadi’nin 1911'de müdür vekili olur. 1915’de Antalya 

Sultanîsi Farsça ve Türkçe öğretmenliğine atanır. Bu arada okulun müdür vekilliği görevini 

sürdürdüğü gibi Rum Okulu'nun Türkçe ve 1924’te Đmam Hatip Okulu'nun açılması ile bu 

okulun Ruhiyat ve Ahlak dersi öğretmenliğini yürütür.  

Sultanî’de görev yaparken, Đtalyanların Antalya'yı işgal etmesi ve eski eserlerin 

bulunduğu yerlerde incelemeler yapmaları ve bazı eserleri almaları üzerine, dikkatini 

onların faaliyetlerine çevirir. Bir yandan da kendisinin asar-ı atika memuru (eski eserler 

memuru) olarak görevlendirilmesini sağlar. Bu görevle bölgedeki eski eserleri toplamaya 

başlar. Bir yıl sonra Müze Müdürü olan Süleyman Fikri, bundan sonra bütün yaşamını 

dünyaca ünlü Antalya Müzesi’ne vakfeder. Bu görevinin yanı sıra Antalya tarihiyle ilgili 

araştırmalar yapar ve bu konuda eserler yayınlayarak Antalya tarihinin aydınlatılmasına 

ışık tutar.882 Antalya Halkevi'nde, kuruluşundan itibaren Müzecilik Kolu'nun başkanlığını 

yapmıştır. Yine Atatürk'ün 1930 yılında Antalya'yı ziyaretleri sırasında, çevredeki ören 

yerleri gezilerinde rehberlik yapmıştır. 

S. Fikri Erten’in şehir eğitimine çok önemli ve anlamlı başka bir katkısı daha 

olmuştur: O yıllarda Antalya'da kızların eğitimi ilkokulla sınırlıydı. Đlkokul bitince daha 

üst okullara gönderilmesi düşünülmez ortaokul, liseye gitmezken, S. Fikri, diğer kızlara 

örnek olması için, 1923’te kendinin, komşularının ve yakın tanıdıklarının kızlarının, Đzmir 

Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu'na gönderilmesini sağlamıştır. Bu öğrenciler okulu 

bitirerek Antalya'ya dönmüşler ve yıllarca öğretmenlik yapmışlardır. Belirtilen 

öğrencilerin, Đzmir Kız Öğretmen Okulu'na gitmelerinden sonra Antalya'da kız öğrenciler 

söz konusu öğretmen okuluna ve diğer okullara gitmeye başlamışlardır. 883 

 
Eğitimcilerin Sosyal Statüleri 

Cumhuriyet döneminde, yeni rejimin benimsetilmesinde en büyük görev 

öğretmenlere yüklendiğinden, öğretmenlere çok değer verilmiştir. Parasal yönden de 

durumlarını iyileştirmek üzere, Cumhuriyet döneminin başlarında maaşlarında önemli 

                                                
882 Tarihçi olarak, Antalya Livası Tarihi (1340), Antalya Vilâyeti Tarihi (1940), Antalya Tarihi (1948), 

Tekelioğulları (1955), Đlmi Belagat, vb. basılmış eserleriyle Antalya tarihinin ilk tarihçisi olmuştur. Bkz. 
Abdurrahman Güzel, Millî Mücadele Yıllarında Antalya (X. Türk Tarih Kongresi’nden Ayrı Basım), Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1994, s. II vd. 

883 Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü, Antalya Đli Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Eğitim, Antalya 1997. 
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artışlar yapılmıştır. Protokolde bile öğretmenin yeri, o dönemde, günümüzden çok 

ilerlerdeydi. Protokollerde askerî ve mülkî erkândan hemen sonra öğretmenler 

gelmekteydi. Bu yönleriyle de öğretmenlik gözde bir meslekti. O dönemde öğretmenlik, 

avukat, mühendis, doktorluktan daha ön sıralarda toplumsal statüye sahipti. Başta Atatürk 

olmak üzere, bütün devlet erkânı öğretmenlere büyük değer vermekte, her vesile ile onları 

onurlandırmaktaydılar. Bunlardan dolayı, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında hali vakti 

yerinde olanlar bile çocuklarını öğretmen okullarına göndermiştir.  

Öğretmenlik, Antalya’da da gözde bir meslektir. Öğretmenliğin sosyal statüsünü 

dönemin tanığı Adnan Sacit Selekler şu sözleriyle ifade etmektedir: “Bir öğretmene kızını 

vermek Antalya’da en büyük itibardı. Hem maaşı var, hem öldüğü zaman ailesinin geçimi 

için maaşı var, hem de toplum içinde itibarı var.” 884 1940’lı yıllardan itibaren Antalya’da 

göz doktoru olarak görev yapan Rafet Tugayoğlu; “Öğretmenin statüsü bugün doktorun 

toplumsal statüsünden çok daha yüksekti,” diyerek bu tespitleri teyit etmektedir. 885 

Yalnız, öğretmenlerin bu konumlarına rağmen ve yukarıda parasal açıdan 

durumlarının iyi olduğu belirtildiği halde -yine parasal nedenlerle- bazı öğretmenler sıkıntı 

çekmişlerdir. Fakat bu sıkıntı maaşlarının düşüklüğünden kaynaklanmamaktadır. Eğitim 

sisteminin örgütlenmesinden kaynaklanan farklı bir sıkıntıdır. Problem de maaşların 

azlığından değil, zamanında ödenememesinden kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin, bazen 

üç beş ay maaşlarını alamamaları sık görülen bir vakadır.  Bunun nedeni de, Osmanlıdan 

gelen bir anlayış olan; eğitimin devletin asli görevlerinden sayılmaması ve giderlerinin de 

devletçe karşılanmayarak cemaatlere, mahalleye, belediyelere, yerel birimlere 

bırakılmasının Cumhuriyet dönemine aynen yansımasıdır.   

Bu durum bütün öğretmenler için geçerli bir durum değildi. Maaş ve ücretlerini genel 

bütçeden alamayan öğretmenler için geçerliydi. Bu dönemde ilkokul öğretmenlerinin 

maaşları özel idare bütçelerinden ödenmekteydi. Meslek okullarının giderleri de 

belediyeler ve özel idare bütçelerinden karşılanmaktaydı. Geliri az olan bazı vilâyetlerde 

parasal sıkıntılar nedeniyle öğretmenlere birkaç ay maaş ödenemediği sık sık olmaktaydı. 

Antalyalı öğretmenler de bu problemlerle karşılaşmışlardır. Örneğin; 20 Kasım 1922’de 

yapılan Antalya Muallimler Birliği kongresinin gündemindeki en önemli gündem maddesi, 

Özel Đdareden beş aydır maaş alamadıkları için aç kalan Alanya öğretmenlerinin 

                                                
884 Adnan Sacit Selekler’le 22.02.2006’da (1917- ) yapılan görüşmeden. 
885 Rafet Tugayoğlu ile (1921- ) 28.06.2006’da yapılan görüşmeden. 
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problemleridir.886 Konuyla ilgili başka bir örnek, 10 Mayıs 1923 tarihli Antalya 

gazetesinde yayınlanan haberde geçmektedir: ‘Muallimler Maaş Alamadı’. Haberde; genel 

bütçeye dâhil olan Antalya Sultanîsi ve Darülhilafe'den başka Antalya’da bulunan bütün 

okulların öğretmenleri Nisan ayına ait maaşlarını alamadıkları ve Haziran sonundan önce 

maaşlarının verilemeyeceği bildirilmektedir. Bu durum basında da rahatsızlık yaratmış 

olmalı ki; “henüz sene başında böyle bir ‘bitti’nin (ödeneğin bitmesi) çıkmasına hiçbir 

anlam veremedik. Birçok yokluklara katlanarak bir kaç yüz kuruş aylıkla çocuklarımızı 

eğitim ve terbiye eden muallimlerimizin şu mübarek Ramazan günlerinde ve özellikle 

bayram üzeri sefaletlerine meydan verilmemesini rica ve talep ederiz,”887 beyanıyla 

ilgililere seslenilmektedir.  

Ancak basının da öğretmenlerin de şikâyetlerine rağmen eğitim sisteminin yapısı 

gereği dönemin sonlarına kadar (1948) bu konuda ne yazık ki bir çözüm getirilememiştir. 

Üstelik yukarıda söylendiği gibi, parasal problem ücretlerin azlığından kaynaklanmamıştır. 

Öğretmenler de maddi yetersizliklerini bu dönemlerde dile getirmemişlerdir.888 Çünkü 

daha Cumhuriyetin başlarında, 13 Ocak 1925 tarih ve 538 sayılık kanunla 10 lira olarak, 

belirlenmiş olan ilkokul öğretmenlerinin başlangıç maaşları 1926 tarihli 789 sayılı kanunla 

15 lira çıkarılmıştır.889 1930’da çıkarılan 1702 sayılı Đlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin 

Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’la öğretmen maaşlarında yeni iyileştirmeler 

olmuştur. Buna göre göreve yeni başlayan bir öğretmen 25 lira, hizmet süresi 15 yıl olunca 

45 lira, 21. hizmet yılında 70 lira ve hizmet süresi yirmi beş yılı geçen bir öğretmen ise 90 

lira maaş almıştır. O dönemin genel havası, devletin eğitim sistemine ve öğretmenlere 

bakışının Cumhuriyet tarihi boyunca en olumlu olduğu bir dönemde neden buna bir çözüm 

bulunamadığı, çıkarılacak bir yasayla bütün öğretmen maaşlarının genel bütçeye 

alınamadığı anlaşılamamaktadır. Dönemin genel havasıyla çelişen bu durum soru işareti 

olarak ortada durmaktadır. 

Devletin çeşitli kademelerinde de bu problem dile getirildiği gibi çözüm yolları 

aranmıştır. Bununla ilgili çeşitli kurumların görüşü alınmış ve 1937-38 yıllarında bu 

                                                
886 Çimrin, Kronolojisi, s. 96. 
887 age, s. 97. 
888 Dönemin tanıkları olan Rafet Tugayoğlu, Ali Manavuşak, Sabahat Öztürk ve Adnan Sacit Selekler’in 

tespitleri. 
889 MEB, Đlköğretim Kanunu Tasarısı’nın Gerekçeleri (222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu- 12.1.1961), 

Maarif Vekâleti Yayınları, Ankara (Tarihsiz). 
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kurumların çözüm önerileri ortaya konmuştur. 5.2.1938’de bu kurumların görüşleri; ‘Đl 

Özel Đdarelerinin Alması Gereken Şekli Hakkında 1. 2. 3. ve 4. Genel Müfettişlikler, 

Đçişleri, Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ve CHP’nin 

Görüşlerinin Özetleri’ adıyla bir rapor olarak hükümete sunulmuştur. Raporda; ilkokulların 

bina ve öğretim gereçlerinin vilâyete ait olması ve öğretmen maaşlarının genel bütçeden 

verilmesi ve bundan dolayı özel idareden pay istenmemesi ortak görüş olarak ortaya 

çıkmıştır.890 Ancak problemin çözümü yönünde her nedense adım atılmamıştır. 

Bu problem ancak dönemin sonlarına doğru, 1948’de ilkokul öğretmenlerinin maaş 

ve ücretlerinin genel bütçeye alınması ile giderilebilmiştir.891 Hatta ilkokul öğretmenlerinin 

maaşlarının da genel bütçeye aktarıldığı 1948 yılında bile öğretmenler bu problemi son kez 

de olsa yaşamışlardır. Şehirde yayınlanan Şelale gazetesinin 23 Ocak 1948 tarihli 

nüshasında bu konudaki haberi okuyucularına ve tabiî ki yetkililere, şöyle duyurmuştu: 

“Đlkokul öğretmenleri Ocak 948 aylıklarını hâlâ alamamışlardır. Zaten aldıkları para ile zor 

geçinen bu en feragatli münevver yurttaşlar derin bir sıkıntı içindedirler”.892  

Meslek okulu öğretmenleri için de geçerli olan bu durum, 1935’te meslek okulları 

bütçelerinin genel bütçeye aktarılması ile daha önce çözüme kavuşturulmuştu.  

Öğretmenlerle ilgili bir başka konu yabancıların da okullarda öğretmen olarak 

çalışabilmelerine izin verilmesidir. 24.7.1930 tarihli 9758 sayılı Kararname; ortaokul, 

meslek okulları, öğretmen okulları ve liselerde yabancı uzman ve öğretmenlerin okullarda 

çalışabilmelerine imkân tanınmaktadır.893 Ancak şehirde, Osmanlı döneminde yabancı 

öğretmenler görev almışken, Cumhuriyet döneminde yabancı bir öğretmenin görev 

aldığına dair bir kayıt bulunmamaktadır. 

 

                                                
890 BCA, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer No: 67.446.1, Dosya: 7443, Tarih: 5.2.1938. 
891 Akyüz, age, s. 423. 
892 Şelale, “Đlkokul Öğretmenleri Maaş Alamadılar”, No: 56, 23 Ocak 1948 Antalya. 
893 BCA, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 13.52.3, Sayı: 9758, Tarih: 24.7.1930. 
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B-) YÖNETĐCĐLER VE EĞĐTĐM 

O dönemde yöneticilerin eğitime ve özellikle de öğretmenlere günümüzden daha çok 

önem verdikleri, devlet protokollerinde öğretmenlerin günümüzdeki konumlardan daha 

yukarıda olmalarından anlaşılmaktadır. Devletin bütün yöneticilerinin, başbakanların, 

bakanların gittikleri yurt gezilerinde en önce ziyaret ettikleri kurumların başında okullar 

gelmekteydi. Bu tutum, en başta Atatürk olmak üzere bütün yöneticilere egemen olan bir 

yaklaşımdı. Okulların ve öğretmenlerin problemlerini dinler, onlara destek ve ilgilerini 

gösterirlerdi. Örneğin Atatürk, 10 Şubat 1931 Salı günü geldiği Antalya’da yaptığı ziyaret 

ve kabuller arasında, valilikte Millî Eğitim Müdürü Aziz ve Maarif Emini Ali Rıza 

[Özkut]894 beyleri kabul ederek Antalya’daki eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bazı 

konularda bilgi almışlardı.895 Başbakan Đnönü ve Millî Eğitim bakanları da şehre 

geldiklerinde eğitim kurumlarını ziyaret etmişler ve Antalya’daki eğitimde meydana gelen 

gelişmeler ve problemleri hakkında bilgi almışlardır. Bakanlık yetkilileri, başta Rasih 

Kaplan olmak üzere Antalya milletvekilleri, Antalya valileri ve diğer yerel daire amirleri 

vb. bürokratlar, eğitim kurumlarına sık sık ziyarette bulunurlardı. Bu ilgi, hem örgün 

eğitim kurumları olan okulları, hem Türk Ocağı, Halkevi, Đpekçilik Mektebi gibi yaygın 

eğitim kurumlarını, hem de öğretmen dernekleri gibi kurumları içine almaktadır. 

Yöneticiler ile ilgili bilgi verilirken o dönemin Antalya valilerinden Haşim Đşcan’dan 

mutlaka bahsedilmesi gereklidir. Çünkü I. Dünya Savaşı’nın sürdüğü bu yıllarda 

Antalya’nın çehresini değiştirmek için, eğitimden altyapıya kadar, çağdaş bir şehir için 

birçok alanda faaliyetin başlatılmasının öncüsüdür. Daha önce söylendiği gibi eğitim 

alanında Đnönü Đlkokulu, Đnönü Kız Enstitüsü ve Millî Kütüphane’nin modern binalarının 

yapılarak açılması onun gayretlerinin sonucudur.  

Yöneticilerin eğitime bakışını, o dönemde onlarla yakın ilişkileri olan Adnan Sacit 

Selekler896 şöyle vermektedir:  

                                                
894 Ali Rıza Özkut, 1923’te I. Heyet-i Đlmiye çalışmalarına katılan Kastamonu Sultanîsi’nin edebiyat 

öğretmenidir. 1926-27 öğretim yılında Doğu’da bakanlık müfettişi iken Konya Muallim Mektebi 
müdürlüğü’ne atanmıştır. 1928’de de Antalya’ya Maarif Emini olarak atanmıştır. Daha sonra da Gazi Eğitim 
Enstitüsü’nde kurucu müdür olarak görev almıştır. (Antalya’lı eğitimbilimci Cavit Binbaşıoğlu, Mart 
2006’da yapılan bir görüşmeden).  

895 Resmî Antalya, “Antalya Kısa Bir Bahtiyarlık Devresi Yaşadı”, No: 172, 13 Şubat 1931 Antalya. 
896 Hukukçu Adnan Sacit Selekler, şehirin ileri gelenlerinden olup DP Antalya il başkanlığı ve 11. Dönem DP 

milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. 
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“Yöneticilerin eğitime bakışı, tamamıyla Ankara’nın, MEB’nın bakışı ile ilgilidir. Aynı 

doğrultudadır. O dönemde yöneticiler devlet kademesinde -önem sırasına göre- iki sınıfa 

önem verirlerdi. Birinci olarak, zabitan yani askerler, ikinci olarak da öğretmenler gelirdi. 

Atatürk öğretmenlere, özellikle ilkokul öğretmenlerine çok önem verirdi. Millî bayramlarda 

ilk konuşma onlara verilirdi. Validen bile önce ilkokul öğretmenleri konuşurdu.  

Çünkü Atatürk, yeni bir devlet kuruyordu. Ne olacağı belli değil. Tam bir otorite 

kurulmak isteniyordu. Yeni düzenin oturtulması gerekiyor. Cumhuriyet ideolojisinin halka, 

öğretmeler kanalıyla benimsetilmesi düşünülüyordu. Bunu da ancak ilkokul öğretmenleri 

yapabilirdi. Bu yüzden subaydan sonra bütün tercihler öğretmenden yana koyuluyordu. 

Toplum içerisinde de bu değerlendirme karşılık buldu. Meselâ, Antalya’da ileri gelen 

ailelerin çocukları ilkokul öğretmeni olmaya yöneldiler. Daha sonra hukuk, tıp, yüksek 

mühendis gözde olduysa, o dönemle ilkokul öğretmenliği öndeydi. Daha sonra Cumhuriyet 

oturup her şey yerli yerine oturunca, artık o önceki değeri biraz azaldı. Yine önem verildi, 

ancak ön plânlardan gerilere gitti. Đleri gelen ailelerin çocukları da öğretmenlikten sonra 

hukuk fakültesi gibi okullara gidip daha üst düzey görevlere yöneldiler.”897 

Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü, incelenen dönemde valilik binasında hizmet 

vermekteydi. Burası personeli ve fizikî binasıyla, en çok personel kadrosuna sahip bir 

bakanlığın il teşkilatı görüntüsü vermemekteydi ve değil dönemin başlarında, dönemin 

sonlarında, 1950’ye doğru bile hükümet binasının üst katında yalnız iki odaya sıkıştırılmış 

vaziyetteydi. 1948’de Millî Eğitim müdürünü ziyarete gelen bir gazeteci; bir tek odada 

balık istifi olan memurlar için “nasıl çalıştırılıyorlar, doğrusu buna hayret etmemek kabil 

değil”, diyerek hayret ve şaşkınlığını belirtmiştir. Gazetecinin anlattıklarına göre, kalem 

odası olarak kullanılan bu oda 24 m²’ydi. Burada bulunan yedi sekiz masa etrafında; evrak 

memuru, kâtipler, başkâtip, muhasip, mutemet, ilkokul müfettişleri, gezici başöğretmen ve 

merkez millî eğitim memuru hep bir arada çalışmaktaydılar. Masalar, sandalyeler, evrak 

dolapları dosyalar neredeyse birbirinin üstünde, izdihamdan adım atacak yer yoktu. Đşi pek 

yüklü olan bu dairenin müracaatçıları da hiç eksik değildi. Burası erkek ve kadın ilkokul 

öğretmenlerinin, muhtarların, eğitmenlerin ve ilgili kişilerin daimi müracaat yeriydi. 898 

O dönemde Millî Eğitim müdürlerinin çalışması ile ilgili olarak dikkat çeken ve 

günümüzden farklı olan durum, onların da faal olarak derslere girmeleridir. Yukarıda 

müdürlüğü tasvir eden gazeteci, ziyareti sırasında dönemin Millî Eğitim müdürü Ali Rıza 

                                                
897 Adnan Sacit Selekler’le 22.02.2006’da (1917- ) yapılan görüşmeden. 
898 Şelale, “Kültür Müesseselerini Tanıyalım: Antalya Mili Eğitim Müdürlüğü”, No: 56, 23 Ocak 1948 Antalya. 
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Uysal’ın o anda Antalya Lisesi’nde derste olduğunu899 belirtmektedir. Yine 1930’ların 

sonlarına doğru lisede öğrenci olan H. Đbrahim Dişey, Almanca derslerine dönemin Millî 

Eğitim Müdürü Kemal Kaya’nın girdiğini ve derslerini de havaların iyi olduğu zamanlarda 

Karaalioğlu Parkı’nda yaptıklarını anlatmaktadır.900  

Eğitim yöneticileri konusunda özellikle söylenmesi gereken bir olgu, Türk eğitim 

tarihinde bir ‘ilk’ Antalya’da gerçekleştirilmiş; 18 Ağustos 1933’te Đstanbul Kız Muallim 

Mektebi müdürü Tezer Hanım, Türkiye’nin ilk kadın Millî Eğitim Müdürü olarak 

Antalya’da göreve başlamıştır.901 

Antalya Millî Eğitim müdürüne, taciz suçlamalarına yönelik soruşturma902 ile 

Antalya Millî Eğitim yönetimine yöneltilen basına bilgi verilmediği ve dolayısıyla halkın 

şehirdeki eğitim alanındaki gelişmelerden bilgilendirilmediği yönündeki 1947’de yerel 

basında yer alan eleştiri,903 dönem boyunca tespit edilen kusurlardı. Bunlardan başka 

olumsuz bir gelişmeye rastlanmamıştır.  

 

                                                
899 Şelale, “Kültür Müesseselerini Tanıyalım: Antalya Mili Eğitim Müdürlüğü”, No: 56, 23 Ocak 1948 Antalya. 
900 Halil Đbrahim Dişey, Ben, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
901 Çimrin, Kronolojisi, s. 128 
902 BCA, Fon kodu: 30.10.0.0, Yer no: 102.667.14, Dosya no: 9013, Tarih: 4.6.1927. 
903 Nurettin Adıson, “Açık Mektup”, Yeşil Antalya, No: 149, 29 Temmuz 1947 Antalya. 
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C-) ÖĞRENCĐ-VELĐ-OKUL ĐLĐŞKĐLERĐ 

Okullarda veli-okul ilişkileri genelde yüz yüze, bireysel olarak sürdürülmekteydi. 

Bunun dışında bu ilişkilerin yürütüldüğü örgütlenmeler o yıllarda ‘Himaye Heyeti’904 ve 

‘Okullar Ana Baba Birliği’ydi.905  

Okul aile birliklerinin ülke genelinde kurularak Türk eğitim tarihinde yerini alması, 

başta millî eğitim müdürü olmak üzere, Antalyalı eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleşmiştir. 

Şöyle ki; 1935’te Antalya merkezdeki okulların himaye heyetletinden (koruma dernekleri) 

birer kişi ve okulların müdürlerinden oluşan bir komisyon millî eğitim müdürü Kemal 

Kaya’nın başkanlığında toplanmış, burada okullarda koruma derneği olarak çalışan 

kurumların bir federasyona bağlanması konusu görüşülerek onaylanmıştır. Bu toplantıda, 

müdür Kemal Kaya’ya heyetten yardımcılar verilerek federasyon talimatnamesinin 

hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu arada ‘Mektep Himaye Heyeti’ kavramı okulların 

maneviyatını incitici olarak algılandığından adının, ‘Okullar Ana Baba Birliği’ şeklinde 

değiştirilmesinin bakanlığa arz edilmesi uygun görülmüştür.906 Çok geçmeden Kemal Kaya 

bakanlıkta bir göreve atanması ile bu görüşünü uygulamak için fırsat bulmuştur. Ancak K. 

Kaya’nın okul koruma derneğinin kaldırılarak yerine, Okullar Ana Baba Birliği kurulsun 

görüşü, okul koruma dernekleri yerinde kalmak ve yanında okul aile birlikleri kurulmak 

şeklinde hayata geçirilmiştir. 

Dönemdeki öğrenci-veli-öğretmen ilişkisini 1929-30 öğretim yılında öğretmenliğe 

başlayıp yaklaşık 40 yıl mesleğini icra eden Ali Manavuşak’ın verdiği bilgiler bize izah 

etmektedir: 

“Zil çalınca her gün çocuklara bir şey olmasın diye merdivenin başında beklerdim. 

Çocuklardan durumu kötü olanlarla ilgilenirdim. Temiz atlet, fanila alırdım. Birisi 

ölse cenazesine giderdim. Anneleri camdan bağırırdı: ‘Kalkıver, öğretmenin gelmiş.’ 

O zaman tüylerim diken diken olurdu. Hasta olur, geçmiş olsuna giderdim. 

Çocuklarıma çok düşkündüm. Öyle olacak öğretmen. Onun için Antalya halkı beni 

çok severdi. Diğer öğretmenler de, başka okulardaki öğretmenler de çocuklarla olsun, 

                                                
904 Hukuki varlıkları 2003’te sona eren okul koruma derneklerinin o dönemdeki adı. 
905 Günümüzde okul aile birliği denilmektedir. 
906 Resmî Antalya, “Okullar Ana Baba Birliği”, No: 418, 3 Đkinci Kanun 1935 Antalya. 
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halkla olsun iyi geçinirlerdi. Halk öğretmene saygı duyardı.907 Öğretmen çocuğun 

velisini çağırınca gelmemezlik eden olmazdı. Okul-Aile Birliği toplantıları yapılırdı. 

Orada para veren çok olurdu. 25 lira, 50 lira veren çok olurdu. Bu paraları gönüllü 

verirlerdi. Biz şunu verin, şu kadar verin demezdik.”908 

Bu şartlarda incelenen dönem genel olarak değerlendirildiğinde, okul, öğretmen, 

öğrenci ve veli arasında pozitif bir ilişki söz konusu idi.  

                                                
907 “Halk çocuğunu okutsa da okutmasa da öğretmene saygı duyardı.”(Adnan Sacit Selekler’le 22.02.2006’da 

(1917- ) yapılan görüşmeden.) 
908 Emekli öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
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III-) TÖREN VE KURALLAR 

A-) BAYRAM, KUTLAMA, TÖREN VE TATĐLLER 

Bir toplumda kutlama, tören ve bayramlar, hatta tatiller insanlar arası iletişimin, 

dayanışmanın temel göstergeleridir. Bu tören ve kutlamalar, aynı zamanda toplumsal 

değerlerin nesillere aktarıldığı sosyal olgulardır. Bu nedenle, yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nde Antalya’da eğitimin bir parçası olarak, bu tür sosyal kurumlar hangi 

rolleri ifa etmekeydiler? Aynı zamanda eğitim sisteminin bir parçası olan bayram, kutlama, 

tören ve tatiller eğitim alanında ne gibi katkılar yapmaktaydı? Bunlara geçmeden evvel 

incelenen dönemde resmî tatil günleri ile bayram ve kutlamaların neler olduğunu tespit 

etmek gerekmektedir. 

TBMM’nin açılması ile bayram ve kutlamalarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış, 

nihayet, millî bayramlar ve resmî tatiller meselesi 27 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen 

‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ ile bir sonuca bağlanmıştı.909 En uzun 

tatil, yaz tatili idi. Buna göre, her yıl aynı gün okullar yaz tatiline girmese de genelde 

Mayıs’ın son iki haftasında dersler kesilmekte, bunu izleyen hafta sene sonu sınavları 

başlamaktadır. Yaz tatili, Haziran’ın ortalarına doğru biten sene sonu sınavlarının akabinde 

başlamakta ve yaklaşık üç ay sürmekteydi. Bu uzun yaz tatili ile sömestr tatillerinin 

dışındaki tatil günleri ise şunlardı: 910 

1- Haftanın tatil günleri (1925’e kadar Cuma idi, bu yılla birlikte Pazar gün oldu),911 

2- Cumhuriyet Bayramı: 29-30 Ekim günleri,912 

3- 1 Ocak Yılbaşı Günü,913  

4- Çocuk Haftası/Millet Meclisi Bayramı/Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23-

24 Nisan günleri,  

                                                
909 Hasan Akbayrak, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Millî Bayramlar”, Tarih ve Toplum, S. 43, Đletişim Yayınları, 

Temmuz 1987 Đstanbul, s. 37-38. 
910 Resmî Antalya, “Liselerde Talimat Değişikliği,” No: 303, 24 Ağustos 1933 Antalya; Hasan Akbayrak, 

“Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Millî Bayramlar”, Tarih ve Toplum, S. 43, Đletişim Yayınları, Temmuz 1987 
Đstanbul, s. 37-38. 

911 2 Ocak 1925 günü kabul edilen ‘Hafta Tatili Hakkında Kanun’la Cuma gününün hafta tatili Pazar gününe alındı. 
912 Cumhuriyet Bayramı tatili 1933’te Cumhuriyetin onuncu yılı olması hasebiyle üç gün kutlanmıştır. 
913 Yılbaşı tatili 1930’lu yıllarda bir dönem Kış tatili olarak Ocak’ın 1, 2 ve 3. günleri kutlanmıştır. Bkz. Resmî 

Antalya, “Liselerde Talimat Değişikliği,” No: 303, 24 Ağustos 1933 Antalya. Yılbaşı tatilinin bugüne kadarki 
biçimiyle gelmesinin başlangıcı ise 1935 tarihli 2739 sayılı yasa olup o yıllarda tatil 31 Aralık günü öğleden 
sonra başlardı. Bkz. Ana Britannica, XXXII, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 210.  
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5- Mektepler Bayramı/ Mektepler Jimnastik Şenlikleri/ Đdman Bayramı/ 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı,914 

6- 1 Mayıs Bahar Bayramı, 

7- Hâkimiyet-i Millîye Bayramı,915 

8- Mahallî kurtuluş bayramı (olan yerlerde 1 gün), 

9- Ramazan Bayramı:  bayramın 1, 2 ve 3. günleri,  

10- Kurban Bayramı: 1, 2, 3 ve 4. günleri 

Yukarıda verilen bu bayramlardan başka 30 Ağustos Zafer Bayramı da olmasına 

karşın o tarihte okullar yaz tatilinde olduğundan üstteki listeye dâhil edilmemiştir. 

Kutlanan bu bayramların o dönemde nasıl kutlandıkları hakkında bir fikir vermesi 

bakımından bazılarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır: 

Cumhuriyet Bayramı 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin ilânından iki yıl sonra çıkarılan bir 

kanun916 ile millî bayram olarak ilân edildi ve kutlanmaya başlandı. 

Antalya’da bayramlar çok büyük bir coşkuyla kutlanırdı. Bayramlar, şehir yaşamında 

yılın en özel günlerinden biri idi. Bayram günü neredeyse bütün Antalyalı törenleri izlerdi. 

Bayram törenleri ve törenlerde yer alan gösteri ve etkinlikler de bu coşkuyla paralellik 

gösterirdi. Okullar da hazırlıklarını önceden plânlar ve büyük bir disiplin ve emekle 

kusursuz bir program sunmaya çalışırlardı. 

O yıllarda bir bayramın nasıl kutlandığı ile ilgili olarak H. Đ. Dişey’in 1933 

Cumhuriyet Bayramı izlenimi şöyledir: 

“Bayram hazırlığı olarak, Antalya’nın bütün okullarında öğrenciler sınıflarını ve 

okullarını bayraklarla süsledi. Bayram coşkusu aynı zamanda Cumhuriyetimize olan sevgi, 

                                                
914 Önceleri Mayıs’ın 5 ve 6. günleri kutlanan ‘Mektepler Jimnastik Şenlikleri’ daha sonra Mayıs ayının üçüncü 

Cuma günü ‘Đdman Bayramı’ kutlanmakta iken 20 Haziran 1938 tarihli ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında 2739 Sayılı Kanuna Ek Kanun’la, Atatürk’ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs (1919) günü ‘Gençlik ve 
Spor Bayramı’ olarak ilân edildi. Böylece bu bayram, 19 Mayıs’ta kutlanmaya başlandı. Bkz. Resmî Antalya, 
“Liselerde Talimat Değişikliği,” No: 303, 24 Ağustos 1933 Antalya; Hasan Akbayrak, “Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Millî Bayramlar”, Tarih ve Toplum, S. 43, Đletişim Yayınları, Temmuz 1987 Đstanbul, s. 37-38. 

915 Saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım 1922 günü, 24 Ekim 1923’te çıkarılan bir kanunla ‘Hâkimiyet-i Millîye 
Bayramı’ olarak kabul edildi. 27 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen ‘Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanun’la, ilân edildikten sonra hiç kutlanmamış olan  ‘Hâkimiyet-i Millîye Bayramı’ kaldırıldı. Bkz. 
Hasan Akbayrak, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Millî Bayramlar”, Tarih ve Toplum, S. 43, Đletişim Yayınları, 
Temmuz 1987 Đstanbul, s. 36-38; Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi II, Bilgi Yayınevi, Đstanbul 1998, s. 
256, 257; Jäschke, age, s. 30. 

916 19 Nisan 1925 tarihli 628 Sayılı Cumhuriyet’in Đlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Millî Bayram Addi 
Hakkında Kanun. Bkz. Ana Britannica, VIII, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 363. 
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bağlılık ve coşkumuzun bir göstergesi idi. Đşte Cumhuriyetimizi ve kendimize güveni anlatan 

‘onuncu yıl marşı’nı söylerken aramızda sesi kısılan arkadaşlar bile vardı. Kutlamaya 

hazırlandığımız Cumhuriyet Bayramı için sınıfımızı süsledik. Antalya’nın bütün evleri 

bayrak ve çiçeklerle süslenmişti. Ayrıca, bütün işyerleri, pazaryerlerindeki dükkânlar büyük 

boyda bayraklar ve mersin dallarıyla süslenmiş, her yer çiçeklerle doldurulmuştu.  

Bayram günü, Yenikapı’da; gaziler, askerî ve mülkî erkân, askerî birlikler, okullar 

yerlerini almışlardı. Törenin başlamasıyla harekete geçen bu birliklerin bando çalarak 

Hükümet Konağı’na kadar devam eden yürüyüşleri halkı coşturmuş, okulların onuncu yıl 

marşını söyleyerek Yenikapı’da Hükümet Konağı’na kadar devam eden yürüyüşleri halk 

tarafından uzun müddet alkışlanmıştı. Cumhuriyet Hükümeti’nin idaresi ve yurdumuza 

getirdiği bütün yenilik ve kolaylıklar hakkında heyecanlı konuşlalar yapılmıştı. Şehrin; 

Yenikapı, Kırcami, Meydan ve Şarampol semtlerinde ayrı ayrı yapılan kutlamalara öğleden 

sonra yakın köylerden davul çalarak gelen heyetlerin katılmasıyla yapılan eğlenceler akşam, 

askeri birliklerin düzenlediği fener alayı coşkun bir şekilde gece yarısına kadar devam 

etmişti.”917 

1948 yılı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yerel basında çıkan haberlere göre 

şöyleydi: 

“En başta Antalyalıların göz bebeği mertebesinde bulunan Liseliler görününce her 

taraftan ‘Yaşa Varol!’ sedaları yükselmeğe başladı. Bunu müteakip Erkek Sanat Okulu ve 

Kız Sanat Enstitüsü ve Aksu Köy Enstitüsü öğrencileri geçtiler. Aksu Köy Enstitüsü’nün bu 

bayram tertip ettiği temsili sanat gösterileri çok büyük bir ilgi uyandırdı. Otomobillere 

bindirilmiş yapıcılık, marangozluk, demircilik ekipleri sanatlarını icra halinde; örneğin, bir 

yapının duvar ve çatı aksamını sanki iş başındaymış gibi yaparak geçtiler. Demirciler, ateş 

püsküren modern bir körükten çıkardıkları demiri örs üzerinde dövüyorlardı.”918 

Günümüzde bir buçuk gün olarak kutlanan Cumhuriyet Bayramı 1933’te 

Cumhuriyetin onuncu yılı olması dolayısıyla, üç gün kutlanmıştı. Hatta bu kutlamanın üç 

gün yapılması için 23.10.1933 tarih ve 2321 sayılı kanun çıkarılmıştı. 919 

 

 

 

                                                
917 Halil Đbrahim Dişey, Eski Günlerimiz, El yazısı ile çoğaltılmış kitapçık, (Antalya 2005). 
918 Şelale, “Şehrimizde Cumhuriyet Bayramı Nasıl Geçti?”, No: 133, 2 Kasım 1948 Antalya. 
919 Adliye Vekâleti, Adliye Ceridesi, sene 12, sayı 136, Teşrinisani 1933, Đstanbul 1933, s. 8. 
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Çocuk Haftası/Millet Meclisi Bayramı/Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

TBMM’nin açılışının birinci yıldönümü olan 23 Nisan 1921’de çıkarılan 112 sayılı 

kanunla 23 Nisan Millet Meclisi Bayramı olarak ilân edildi.920 Günümüzde ‘23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ olarak kutlanan bayram 1930’lu yıllarda Çocuk Esirgeme 

Kurumu’nun 23 Nisan-1 Mayıs arasında düzenlediği ‘Çocuk Haftası’ ile aynı günlere 

rastladığı için kutlamalar birleştirilmiş olarak yapılmaktaydı.921 Çocuk Haftası olarak da 

adlandırılan bu bayram adından da anlaşıldığı üzere o dönemde bir hafta kutlanmaktaydı. 

Ancak yalnızca 23 ve 24 Nisan günleri okullar için resmi tatildi.  

Kurtuluş Savaşı bitip yeni devletin kurulduğu ilk yıl olan 23 Nisan 1923’te, 

Antalya'da kutlanan ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı programı şöyle idi: 

1- Sultanî, o tarihte henüz kapatılmamış olan Darü'l Hilafetül Aliyye Medresesi ile 

bilumum mektepler, ilkokullar ve Jandarma Efradı Cedide Mektebi, erkekler altı dershaneli 

Numune Mektebi'nde, kız mektepleri de altı dershaneli Kız Mektebi'nde, alaturka saat altıda 

toplanacak, belirtilen okullardan hareketle edilerek saat altı buçukta Hükümet Konağı 

arkasındaki meydanlıkta toplanmış bulunacaklardır.  

2- Bayram günü olan Pazartesi, resmî işyerleri ve dükkânlar kapalı bulundurulacak, 

tüccar ve esnaf ile bilumum halk törenlere iştirak edecektir.  

3- Hükümet Dairesi önünde Muallim Muzaffer Bey, Asker Alma Dairesi önünde 

Muallim Sadık Bey, Müdafaa-i Hukuk Dairesi önünde Muallim Hasan Hamid Bey 

tarafından yapılacak konuşmalardan sonra dua edilerek törene son verilecektir.  

4- Pazartesi günü akşamı Yenikapı'daki Darülmuallimin Mektebi bahçesinde saat iki 

buçukta toplanılacak ve birer fener alayı tertip edilecektir.922 

23 Nisan günü başlayan ‘Çocuk haftası’ her yıl zengin bir programla kutlanmıştır. 

Şehirde bu bayramda, ‘gürbüz çocuk yarışması’ adında bir yarışma gelenek haline 

gelmişti.923 Günümüz için çok anlamlı görünmeyen bu yarışmada, gürbüzlük derecesinde 

ilk üçe giren çocuklara çeşitli hediyeler verilirdi. 

Cumhuriyetin on beşinci yılında, 23 Nisan 1938 tarihinde başlayıp bir hafta devam 

eden ‘Çocuk Haftası’nın ilk günü öğleden sonra Halkevi salonunda çocuk haftasının 

                                                
920 Hasan Akbayrak, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Millî Bayramlar”, Tarih ve Toplum, S. 43, Đletişim Yayınları, 

Temmuz 1987 Đstanbul, s. 35. 
921 Ana Britannica, XXX, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 420. 
922 Çimrin, Kronolojisi, s. 97-98. 
923 Türk Akdeniz, “Çocuk Haftası”, II, S. 9, Antalya Haziran 1938. 
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açılışında çocuklar için -büyüklerin alınmadığı- bir balo düzenlenmişti. Çocuklar, 

öğretmenlerinin nezareti altında Halkevi bandosu ile dans etmiş, millî oyunlar 

oynamışlardı.  

Çocuk Haftası’nda yalnızca okullar hazırlık yapmazdı. O yıllarda Türkiye Çocuk 

Esirgeme Kurumu da bu bayrama etkin olarak katılırdı. Bu kurumun bayramda yaptığı 

etkinlikler şunlardı: Bayram günlerinden birinde çocuklar için bir konser tertip edilmiş, bu 

konsere de yalnız çocuklar davet edilmiştir. Çocuklar konser yapılacak yere kendi 

başlarına gelerek konseri izlemişlerdir. Öğretmenlerle lise öğrencilerinin verdikleri konser 

programı, öğrencilerin zevkle dinleyebilecekleri parçalardan seçilmiştir. Đlkokullardan da 

solo, şan, grup halinde şan, ağız armonikası ile konser gibi etkinliklere yer verilmişti. 

Konserin sonunda bütün öğrenciler bir ağızdan okul şarkıları söyleyerek dağılmışlardır. 

Hafta içinde 27 Nisan Çarşamba günü, Halkevinde Çocuk Esirgeme Kurumu 

tarafından düzenlenen gürbüz çocuk yarışmaları yapılmıştı. Bu yarışmalara giren çocuklar 

üç grupta toplanmıştır: 1- Meme çocukları; 2- Mama çocukları; 3- Oyun çocukları. Her 

gruptan, birinci, ikinci, üçüncü gelenlere ödüller verilmişti.924 

Çocuk haftası içinde üç gün, üç ayrı okul tarafından güzel birer müsamere tertip 

edilirdi. Şehirde, bayram yerine salıncaklar kurulur ve ilk gün çocuklar parasız olarak 

burada eğlenirlerdi. Ayrıca, hafta içinde bir gün çocuklara parasız film gösterilirdi.  

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Antalya Şubesi, 1938 yılında, bir sonraki yılda 

yapılacak bayrama kadar şehirde, çocuklar için bir diş kliniği ve bir çocuk kitapsarayı 

kurulmasını plânlamıştır.925 

Mektepler Bayramı/ Mektepler Jimnastik Şenlikleri/Đdman Bayramı/19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı 

Günümüzde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 

bayram ilk olarak 20 Haziran 1938 tarih ve 3466 sayılı yasayla Gençlik ve Spor Bayamı 

adıyla millî bayram olarak kutlanmaya başlandı.926 Ancak daha önce Mektepler Bayramı 

ve Mektepler Jimnastik Şenlikleri adlarıyla Mayıs’ın üçüncü cumasında kutlanan bir 

tören/bayram mevcuttu. Bu bayramın kutlanması ile ilgili düzenleme, bakanlığın 

                                                
924 Türk Akdeniz, “Çocuk Haftası”, II, S. 9, Antalya Haziran 1938. 
925 Türk Akdeniz, “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Antalya Şubesi”, II, S. 11-12, Antalya 29 Đlk Teşrin 1938, s. 

129-133. 
926 Ana Britannica, III, Ana Yayıncılık AŞ, Đstanbul 1994, s. 262. 
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21.03.1932’de Millî Eğitim müdürlüklerine gönderdiği ‘Mektepler Jimnastik Şenlikleri 

Talimat ve Programları’nda açıklanmış olup anahatları ile şöyleydi: Jimnastik şenliklerine 

yaşları 14’ten küçük olanlar katılamayacağı yönetmelikte açık bir ifade ile belirtilmiş 

olduğundan ilkokul öğrencileri katılmazdı. Ortaokul ve lise öğrencileri kutladıkları bu 

bayramda, öğrencilerin beden eğitimi derslerinden kazandıkları yetenek ve disipline 

edilmiş fizikî güçlerinin halka gösterilmesi amaçlanırdı. Bu şenliklerde en çok dikkat 

edilen nokta; -bir öğrenci ya da bir okulun değil- şenliğe katılan bütün öğrencilerin 

hareketlerinin bir ahenk içinde olmasıydı. 

Öğrenciler şenliklere beyaz gömlek veya fanila, erkekler beyaz keten pantolon, kızlar 

lâcivert plise etekle çıkarlardı. Ancak okul kıyafeti başka renkte ise kıyafetlerin yeniden 

beyaz yaptırılması zorunlu değildi. Amaçlanan renklerde uyumun sağlanmasıydı. 927 

Sonuç olarak, kutlama, tören ve bayramlar Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmış olan 

halkta büyük ilgi ve coşku uyandırıyordu. Bazı temsil ve gösterileri gözyaşlarıyla 

izliyorlardı. Bayramlara gösterilen ilginin yalnızca millî duygulardan kaynaklandığı da 

düşünülmemelidir. Televiyon, bilgisayar, renkli eğlence ortamlarının olmadığı o günlerde 

bayram kutlamaları ve şenlikler, gece yapılan fener alayları, konserler aynı zamanda şehrin 

en çok özlemle beklenen eğlence günleriydi.  

Bu eğlenceler, Antalyalıları olduğu kadar, diğer yerdekilerin de kendilerini yeni 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak hissetmesini temin etmekteydi. Savaşlardan 

yeni çıkmış toplum bireyleri de bu tür etkinliklere katılmaktan çok fazla geri kalmıyordu. 

Dil Bayramı 

Türk Dil Kurultayı, Atatürk’ün önderliği ve himayesinde 26 Eylül 1932’de Türk dili 

üzerindeki çalışmalar yapmak üzere toplandı. Dil Bayramı, ilk Türk Dili Kurultayının 

açıldığı 26 Eylül gününün yıl dönümlerinde kutlanmaktaydı. Dil bayramı o dönemlerde 

millî bayramlar mertebesindeydi. Zira asırlardan beri medrese aracılığıyla Arapça va 

Farsça’nın istilasına uğrayan Türkçe, Osmanlı’nın sonlarına doğru bunlara ilaveten 

Fransızca ve Đngilizce’nin istilasıyla karşı karşıya kalmıştır. M. Kemal’in dilin üzerinde ur 

gibi yapışan yabancı dillerin etkisi ile yabancı okullar karşısındaki bilinen tutumu da 

burada yatmaktadır. Millî Mücadele ile bağımsızık kazanılmıştı. Bundan sonra millî devlet 

                                                
927 Maarif Vekâleti, Mektepler Cimnastik Şenlikleri Talimat ve Programları, Devlet Matbaası, Đstanbul 1932. 
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için millî kültürün geliştirilmesini gerekli görüyordu. Bu da ancak millî dille olurdu. O 

yıllarıda dil bayramlarına atfedilen önemin nedeni işte burada yatmaktadır. 928 

Her yıl millî bayramlar gibi coşkulu ve geniş halk kesiminin katılımıyla kutlanan Dil 

Bayramı’nın Halkevi tarafından düzenlenen 1936 yılı kutlama programı şöyle idi: 26 Eylül 

1936 Cumartesi günü şehir, gündüz bayraklarla, gece elektriklerle süslenecektir. Şehrin 

uygun yerlerine Türkçenin ana dil olduğuna ve ulusal dilimize dair yazılan cümleler 

asılacaktır. Kutlama törenleri saat 15:00’ten itibaren Halkevi önünde davulların 

çalınmasıyla başlayacaktır. Saat 16:00’da Halkevi salonundaki bütün Antalyalıların davetli 

olduğu törende; müzik konseri, Muammer Lütfü tarafından konferans, lise edebiyat 

öğretmeni Reşat Oğuz’un söylevi, Hamit Macid Selekler’in şiirleri dinlenecektir. Türk Dil 

Kurumu’nda verilecek söylev radyodan dinlenecektir. Gece ise, Halkevi bandosunun, 

sporcularının ve halkın iştirakiyle bir fener alayı düzenlenecektir. Fener alayı saat 21:00’de 

Halkevi önünden hareket ederek bütün şehri dolaşacaktır. 929 

1937 Dil Bayramı’nı Antalyalılar, büyük şenlikle ve tezahüratla karşıladı. Kutlama 

programının birinci gününde, şehir, gündüz bayraklarla, gece elektriklerle donatılmıştır. 

Halkevi tarafından, kamu binalarına dil devriminin değer ve önemini ifade eden yazılar 

asılmıştır. Cumhuriyet Meydanı’nda millî saz, Tophane Parkı’nda Halkevi bandosunun 

konseri halkın sevinç duyguları ve tezahüratıyla karşılaşmıştır. 

Kutlama programının ikinci gününde Antalya milletvekili Rasih Kaplan şehrin 

göçmen mahallesi olan Şarampol’de bir söylev vermiştir. Rasih Kaplan’ın halka yaptığı, 

göçmenlerin hâlâ Yunanca konuşmasını ele aldığı söylevi, bu bayramda en çok dikkat 

çeken etkinlik olmuştur. Rasih Bey söylevinde; dil devrimi konusunda ulusal ödevi şöyle 

açıklamıştır:930  

“Asırlarca Girit’te mücadele ettiniz, dedeleriniz, babalarınız da bu uğurda kan döktü. 

Anadolu’ya geldikten sonra millî davada sadık, fedakâr olarak bizlerle çalıştığınıza şahit 

olduk. Size şimdi Harb-i Umumi’de, Đstiklâl Harbi’nde çalışmış bir arkadaş olarak hitap 

ediyorum; asırlarca kendileriyle mücadele ettiğiniz bir unsurun dilini konuşmanız hâlâ 

muvafık mıdır? Dedelerinizin, babalarınızın bu uğurda ne kadar kan döktüklerini hepiniz 

bilirsiniz. Bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bu kanlı hadiselerden sonra 

                                                
928 Bayram Kodaman, Cumhuriyet’in Temelleri, Alter Yayıncılık, Ankara 2005, s. 237-239. 
929 Resmî Antalya, “Dil Bayramı Programı”, No: 456, 26 Eylül 1936 Antalya. 
930 Resmî Antalya, “Antalya Dil Bayramını, Büyük Şenlikle ve Tezahüratla Karşıladı”, No: 507, 26 Eylül 1937 

Antalya. 
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yurdunuzdan, yuvanızdan olarak burada toplandınız. Sizi yurdunuzdan, yuvanızdan 

edenlerin dilini çocuklarınıza aşılamak öğretmek ve o masumlara bu dili konuşturmak, 

dedelerinizin babalarınızın döktükleri kana hürmetsizlik olmaz mı?  

Aranızda anlaşma yapın, analar, babalar ant için, evlerinizde bu dili konuşmayın, 

çocuklarınızı ihmalinizle alıştırdığınız bu dili konuşmamaları için sokaklarda kontrol edin. 

Biz de yapacağınız bu teşekküle Halkevi kanalından yardım edeceğiz. Bir an evvel sizi 

istemediğiniz bu dilden kurtarıp kendi öz dilinize kavuşturacağız.”  

1940’da Antalyalılar, Dil Bayramı’nı yine coşkun tezahüratla kutlamışlardır. 

Kutlamalar Halkevi salonunda Đstiklâl Marşı’nın dinlenmesi ile başlanmış, Halkevi Dil- 

Edebiyat kolu başkanı Cemal Gültekin ve Lise edebiyat öğretmeni Reşat Oğuz’un dil 

devriminin anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etmiştir.931 

Bayram, tören ve kutlamalara sığ bir bakış açısıyla bakıldığında, bunlar basit birer 

eğlence aracı gibi görülse de, bu gibi faaliyetler, bireyleri birleştiren, bütünleştiren sosyal 

etkinliklerdir. Bunlarla, Osmanlı kültüründen, çok kültürlülükten millî kültüre geçilerek 

üniter yapının temelleri atılmıştır. 

 

    

                                                
931 Türk Akdeniz, “Dil Bayramı”, IV, S. 20, Antalya Birinci Teşrin 1940,  s. 14. 
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B-) DĐSĐPLĐN ĐŞLERĐ VE KILIK-KIYAFET 

Disiplin Đşleri 

O dönemde okullardaki disiplin konusu günümüzle karşılaştırılamayacak ölçüde 

farklılıklar göstermektedir. Bu farklılık, mevzuattan daha çok uygulama boyutunda göze 

çarpmaktadır. Muhtemelen bu da, yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 

oluşturduğu hukuk sistemini uygulamak yerine, insanların hâlâ geleneksel alışkanlıklarını 

sürdürmeye devam etmelerinden kaynaklanmış olabilir. Çünkü o dönemdeki disiplin 

yönetmeliklerine bakıldığında, günümüzdekilerden çok fazla farklı değildir.  

1930 tarihli disiplin yönetmeliğinde, önceki yönetmeliklerde de yer alan, ‘inzibat 

meclisleri’ olduğu gibi bırakılmıştır. Yalnız davranış (hal ve hareket, hal ve gidiş) 

notlarının inzibat (disiplin) meclisleri tarafından takdir olunacağı ve bu esnada ‘Haysiyet 

Divanı’nın ikinci başkanı olan öğrencinin hazır bulunacağı belirtilmiştir. Öğrencilerin 

yaptıkları olumsuz davranışlara uygulanacak yaptırımlar yönetmeliğe göre şunlardır: Đhtar, 

tescil, tekdir,932 muvakkat ihraç, kat’i ihraç. 

Bundan yaklaşık on yıl sonra 1940’lara doğru çıkarılan yeni disiplin yönetmeliğinde 

uygulanacak ceza türlerine yenilerinin eklendiği görülmektedir. ‘Ortaokullar, Liseler, Şehir 

Đlköğretmen Okulları ile Meslekî ve Teknik Okullar Disiplin Talimatnamesi’nin dikkat 

çeken bazı hükümleri şöyledir: Okul spor kulüplerinden başka spor kulüplerine kaydolmak 

ve kulüplerin müsabakalarına izinsiz katılmak suç sayılmaktadır (21. maddenin 2. fıkrası). 

Bu talimatnamede yazılı olmayan ve yazılanlardan hiç birine irca edilemeyen, fakat içtimaî 

vicdanı incittiği için suç sayılan her hangi bir hâl karşısında talebeye talimatnâmede yazılı 

cezalardan birini vermek disiplin kurulunun takdirine bırakılmıştır. Bu madde ile getirilen 

yaptırım, yoruma ve suiistimale açık olup çağdaş hukuk normları ve pedagojik ilkelere 

uymamaktadır (3. madde). Öğrencilere verilen cezaların türlerinde önceki yönetmeliğe göre 

değişiklikler yapılmış olup verilecek cezalar şunlardır: Tembih, ihtar, tekdir, okuldan 

uzaklaştırma, tasdikname ile uzaklaştırma, ilişki kesilmesi, kovma. (5. madde) 

Disiplin yönetmeliği yalnızca cezaî yaptırımlardan oluşmuyordu. 28. maddeye göre, 

okul içinde ve dışında millî ve insanî bakımdan fazilet olarak kabul edilen iyi 

hareketleriyle ve derslerindeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrenciler de 

                                                
932 O günlerden, hatta belki, daha Osmanlı zamanından beri kullanılan ve günümüzde eğitsel olarak kabul 

bulunmasa da zaman zaman söylenmekte olan bir atasözü/deyimin hikâyesi bu disiplin cezalarından ‘tekdir’ 
cezasına dayanmaktadır: ‘Nasihat ile uslanmayanın hakkı tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.’ 
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takdir olunmaktadır. 

Verilecek ceza ve ödüllerin kararlaştırıldığı ‘disiplin kurulu; müdür başyardımcısı 

veya müdür yardımcısının başkanlığı altında olmak üzere iki öğretmenden oluşmaktadır 

(madde 29).933 Kurulda öğrenci bulunmaması çağdaş disiplin normlarına uymamaktadır.  

Başta söylendiği gibi, o yıllarda okullardaki disiplin informel olarak günümüzden 

daha katı idi. Bu katılık, söylendiği gibi mevzuattan daha çok yazılmamış kurallardan 

kaynaklanmaktadır. En başta eğitim tarihimizde disiplinle ilgili olarak günümüzde pek 

kullanılmayan bir deyim vardır: Çocuk okula yazdırıldığında ya da bir meslek öğrenmek 

üzere bir ustanın yanına verildiğinde; ‘hocam/ustam eti senin, kemiği benim’ denilirdi. 

Bununla çocuğun eğitilmesi için veli, öğretmene her türlü tasarrufu vermektedir. Yine o 

yıllardaki toplum yapısının getirdiği bir toplumsal baskı vardı. Bir öğrenci hatalı bir 

davranış yaptığı ya da suç işlediğinde büyükler -çocuğun yakını olmasa da, tanımasalar da- 

uyarırlar ve yine o yıllardaki toplumsal değerler içerisinde büyümüş olan çocuk ve gençler 

de bu uyarıları dikkate alırdı. Okullarda öğretmen ve yöneticilerin büyük otoritesi vardır. 

Büyük suçlarda öğrenciler -mevzuatta yasaklanmasına karşın- dayak gibi cezalarla da 

karşılaşabilmekte, ancak bu yöntem ne eğitim camiası içinde, ne öğrenci çevresinde, ne de 

veli cephesinde tartışma ya da rahatsızlık yaratmaktadır.  

Dönemdeki disiplin anlayışı konusunda Antalya lisesindeki ortamı aktaran o yıllarda 

lisede öğrenci olan Tarık Akıltopu bazı ipuçları vermektedir:  

“Bazı öğretmenlerimiz çok sertti. Karşısına geçip, iki laf edemezdik. Müdür ve idareciler 

özellikle kızlara karşı çok sert davranırlardı. Bir suç işlendiğinde hepimiz koridora dizilirdik 

ve sorgulanırdık. Belli bir disiplin vardı. Dersler çok sıkı işlenirdi. Ama öğrenci her zaman 

öğrencidir. Ben de dâhil, arada bir okuldan kaçanlar olurdu. Okuldan kaçar, Deliktaş’a 

çimmeye giderdik çoğunlukla. Ama durumu öğrenen müdür ya da idareciler bize baskın 

yaparlardı. Biz denizin içindeyken; kıyıdaki elbiselerimizi bir çuvala doldurur okuldan alın 

derlerdi. Tabi ertesi gün okulda ayrıca cezamızı çekerdik.”934 

                                                
933 Maarif Vekilliği, Ortaokullar, Liseler, Şehir Đlköğretmen Okulları Đle Meslekî ve Teknik Okullar Disiplin 

Talimatnâmesi, Maarif Matbaası, Đstanbul 1939. 
934 Antalya Lisesi, Lise Rehberi, S. 2, Antalya Aralık 2001, s. 20-21. 
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Antalya Lisesi’nin diğer bir öğrencisi Adnan Sacit Selekler de; Antalya Lisesi’nde 

şimdiki askeri okullar gibi bir disiplin vardı. Đmkân ve ihtimal yoktu ki, bir öğrenci sınıfta 

kavga etsin, öğretmenine karşı gelsin,” demektedir. 935 

Bu sıkı disipline karşın, öğrenci psikolojisi her zaman yaramazlık yapmaktan da geri 

kalmazdı. O dönemde Antalya Lisesi’nden bir öğrenci anısı şöyledir:  

“Arabî hocamız Ali Rıza Efendi, Ali Oğuz rahmetliye çok kızar, Ali Oğuz da onu 

kızdırmak için bin bir muziplik icat ederdi: Ali Oğuz, Helvacı Abdullah denen bir seyyar 

satıcıya para vermiş ve tembihlemişti; hocanın (Ali Rıza Efendi), ne zaman son saatte dersi 

varsa, helvacıya haber gönderir ve sınıf penceresinin altında; avaz avaz, bet bet bağırtırdı. 

Ardı arası kesilmeyen bu “susamlı helvaaa, kıtır kıtııır” naraları, hocayı sonunda zıvanadan 

çıkartır ve pencereyi açarak, helvacıya meşhur küfürlerini savururdu.”936 

O dönemi yaşayan öğretmenlerin anlattıklarına göre; öğretmen ve diğer çalışanların 

disiplin durumlarıyla ilgili olarak öğretmenlerin disiplin suçları pek gözlenmemekte ve 

önemsiz problemler de okullarda çözülmektedir. 937 

Sonuçta, normatif hukuk açısından disiplin yönetmelikleri çok fazla problem 

yaratıyor görünmezken, informel açıdan, Osmanlıdan aktarılan alışkanlıkla kimi hoş 

olmayan sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Kılık Kıyafet 

Đlkokul öğrencileri siyah önlük, üzerine de beyaz yaka ve kasketten oluşan formaları 

giyerlerdi.938 Bu giysilerin nasıl olacağı yasal düzenlemelerle belirlenmişti. Đlkokuldaki 

öğrencilerin giymek zorunda oldukları kasketle ilgili ayrıca bir talimatname bile 

hazırlanmıştı.939 

Ortaokul ve lise öğrencilerinin okul kıyafetleri hakkında Çimrin şu bilgileri 

aktarmaktadır:  

“Öğrenciler için yeni formalarıyla ortaokula başlamak, aynı zamanda bir statü sembolü 

idi. Artık siyah önlüklerinden kurtulmuşlardı. Ortaokul ve liseli öğrencilerin giysilerinde 

                                                
935 Adnan Sacit Selekler’le 22.02.2006’da (1917- ) yapılan görüşmeden. 
936 Nurettin Adıson, “Talebelik ve Çocukluk Hatıraları-Zeynel Özen’in Notları”, Yeşil Antalya, No: 91, 7 Ocak 

1947 Antalya.  
937 Emekli öğretmen Ali Manavuşak’la (1913-2006) 27 Nisan 2006’da yapılan söyleşiden. 
938 Mazlum Adıson, “Vali ve Öğretmenlerden Beklediğimiz”, Antalya, 16 Nisan 1943 Antalya. 
939 MEB, Öğrenci Kasketleri Hakkındaki Talimatnâme, (Millî Eğitim Düsturu, III, Yönetmelikler, s. 219-220), 

Đstanbul 1949. 
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egemen renk gri ya da lâcivertti. Kızlar, lâcivert elbise içinde beyaz gömlek, boyunlarında 

lâcivert kurdele ve ayaklarında ince çoraplar vardı. Kızlarda etek boyları diz kapaklarının 

altında olması zorunluydu. Erkekler ise genellikle koyu renkli ceket ve pantolon giyer, 

kravat takarlardı. Bu kıyafeti tamamlayan bir de renkli şeritli kasketleri vardı. Bu kasketleri 

hem erkek öğrenciler hem de kız öğrenciler giymekteydi. Bu şapkayı yalnızca okul içinde 

değil, okul dışında da kullanmak gerekiyordu.  Erkeklerde saçlar üç numara tıraş makinesi 

ile kesilmiş olacaktı.”940 

Öğretmenler ise günümüzde kullandıkları kıyafetleri ile okula gelmekte idiler. Yani, 

erkek öğretmenler ceket, pantolon ve gömleğin üzerine kravatla tamamladıkları kıyafetleri 

giymek zorundaydılar. Bayan öğretmenler de aynı şekilde günümüzdeki kılık kıyafet 

yönetmeliği hükümlerine göre giyilen elbiselerle okula gelmek zorundaydılar.941 

Böylece yeni Cumhuriyet, çağdaş ortak değerleri çokca paylaşan yeni bir toplum için 

genç nesiller hazırlıyordu. 

 

                                                
940 Çimrin, Antalya, s. 169. 
941 Dönemin tanıkları olan emekli öğretmenler Ali Manavuşak, Sabahat Öztürk ve Emine Kadıgil’le 2006’da 

yapılan görüşmelerde anlatılanlardan. 
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 SONUÇ 

Antalya, Akdeniz kıyısında çok eski dönemlerden beri yerleşim yeri olarak 

kullanılan bir şehirdir. Selçuklular zamanında Türklerin eline geçmiş, daha sonra da 

Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.  

Şehirde, Cumhuriyetten önceki dönemde müslüman halkın yanı sıra gayrimüslimler 

de yaşamaktaydı. Gayrimüslimler arasında çoğunlukla Rumlar olmak üzere Ermeni ve 

Yahudiler de bulunmakta idi. Yabancı unsur olarak ise Đtalyan ve Arap tüccarların varlığı 

söz konusudur. Bu Türk olmayan unsurların önemli bir bölümü I. Dünya Savaşı, bir kısmı 

da Kurtuluş Savaşı sırasında ve kalanları da 1924 mübadelesinde ülkeyi terk etmişlerdi. 

Osmanlıdaki eğitim sistemi Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir. Cumhuriyet 

döneminin birçok problemlerinin yanı sıra bu alanda iki önemli değişiklik yapılması 

gerekmiştir. Bunlardan birincisi, Osmanlı dönemi kurumlarını Tanzimat döneminden farklı 

olarak topyekûn değiştirmek; ikincisi ise, karar verdiği yeni kurumlarını bütün ülkede 

hayata geçirmekti. Buna ilâveten, Osmanlının yıkılış döneminin psikolojisi hemen her 

alana olduğu gibi, eğitime de yansımışken, yeni devletin kurucusu Atatürk’ün halka 

verdiği en önemli duygu, özgüven olmuştur. 

Cumhuriyet döneminin başlarında inkılâplar gerçekleştirildiğinde toplumun % 10'u 

bile okuryazar olmadığı için, yeniliklerin halka benimsetilmesi ve kökleşmesinde en büyük 

görev eğitime verilir. Buradan hareketle, Cumhuriyet eğitiminin temel amacı; eğitimin tüm 

yurda yayılması ve Cumhuriyete bağlı, ülkeyi çağdaş uygarlığa taşıyacak nesiller 

yetiştirmek olarak belirlenir. Antalya’daki eğitim de bu doğrultuda biçimlenir.  

Uzun yıllar boyu hem batılılaşma alanında, hem de eğitim alanında yapılagelen 

tartışmalar, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl bir eğitim modeli oluşturacağına karar 

vermesini temin etmişti. Ancak bunları sınırlandıran bazı unsur da yok değildi. Bunların 

belki en başta geleni ekonomik zorluklardı. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve 

arkasından çetin bir Kurtuluş Savaşı ve bunun malî yükümlülükleri, idarecileri birçok 

alanda sınırlandırmaktaydı. Antalya’da okul öncesi eğitim kurumlarının kapatılması, 

öğretmen maaşlarının düzenli ödenememesi, okuryazarlık ve okullaşma oranlarında 

hedeflere ulaşılamaması, artan nüfus paralelinde yeni dersliklerin/okulların açılamamasının 

sonucu olarak Antalya’da sınıfların kalabalıklaşmasında en önemli etken ülkenin 

ekonomik zayıflığı; ikinci olarak ise, ilköğretimle ilgili işlerin, özellikle de parasal işlerin, 
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il özel idarelerine bırakılması olmuştur. Öğretmen maaşlarının genel bütçeye dâhil edildiği 

1948'e kadar ilköğretim giderleri ve ilkokul öğretmenlerinin maaşları il özel idarelerinin 

bütçelerinden karşılanmıştır. Bu idareler, yetersiz bütçeleriyle eğitimin giderlerini 

karşılayamadıklarından, ilköğretimde öngörülen hedefler yakalanamamıştır. 

Yine muhtemelen malî sıkıntılar nedeniyle, o yıllarda okul ad ve yerlerinin sık sık 

değiştirildiği görülmektedir. Bunlardan okul yerlerinin değişmesinin nedenleri olarak; 

okulların eğitim öğretime uygun binalarda faaliyet göstermemesi, mevcut binanın artan 

öğrenci sayısı karşısında yetersiz kalması, geçici olarak başka okulların bünyesinde 

faaliyetlerine devam etme zorunluluğu gibi faktörler sayılabilir. Belki bunlara bazı siyasî 

mülahazaları da eklemek gerekebilir. 

Dönemin başlarından itibaren ortaöğretim kurumları ve 1930’lardan itibaren de 

meslekî eğitim kurumları genel bütçeye alındığından, bu kurumlar ilköğretim kurumlarına 

göre parasal açıdan daha şanslı olmuştur. 

Harf inkılâbıyla birlikte yeni harfleri halka öğretmek üzere millet mektepleri açılmış, 

buradaki kurslara katılmak üzere halka çeşitli teşvikler verilmiş ve yeni alfabenin 

yerleşmesi için yasal önlemler alınmıştır. Bu bağlamda Arapçanın öğretilmesi ve 

kullanılması yasaklanmıştır. Ortaöğretimde ise harf ve dil inkılâbıyla da paralel olarak 

1930’da Arapça ve Farsça dersleri programdan çıkarılmıştır. 

Eğitimin birleştirilmesi düşüncesi çerçevesinde bütün eğitim kurumları millî eğitime 

dahil edilirken, aynı zamanda karma eğitime de geçilmiştir. Đlköğretim alanında merkezî 

idare programlarında sık sık değişikliklere gidilerek yeni açılımlar kazandırılmaya 

çalışılmış ise de pozitif sonuçlar elde edilememiştir.  

Din eğitimi alanında Antalya’da bulunan Osmanlı döneminin Darülhilafe 

Medresesi’nin yerine Đmam-Hatip Okulu açılmışsa da 1927 yılında öğrenci yokluğundan 

kapatılmıştır. Bunda dönemin şartlarının da etkisinin olduğu düşünülebilir. Đlköğretim 

alanında ise 1930’a kadar giderek azaltılan ve 5. sınıflara çekilen din dersleri, bu tarihten 

itibaren şehir okullarından tamamen kaldırılmış, köy okullarında ise programdan 

tamamıyla çıkarıldıkları 1939’a kadar yarım ders saati de olsa devam etmişti. 1946’da çok 

partili döneme geçilmesinin akabinde 1949’da, daha sonra (1951) Đmam-Hatip 

Mekteplerine dönüşecek Đmam-Hatip Kursu açılmasına karar verilmiştir. Đlkokullarda din 

derslerinin 1949’da yeniden okutulma kararı alındığı gibi, daha öğretim programı 

hazırlanmadan bu ders okutulmaya başlanmıştır. Din eğitimi alanında, merkezde bu 
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değişmeler organize edilirken, bunlar Antalya’ya da yansıtılmakla beraber yaygın din 

eğitimi alanında da Antalya’da 1938 yılından itibaren açılan Kuran kursları ile çözümler 

üretilmiştir.  

Teknik eğitim alanında bir nevi çıraklık eğitimi verilen Mıntıka Sanatlar Mektebi ile 

Amelî Ticaret Mektebi gibi okullar kısa süreli de olsa iş hayatına yönelik okullar olarak 

açıldı. Bunlardan başka, öğretmen yetiştiren bir kurum olarak müstakil olmasa da Antalya 

Lisesi’nin içinde Pedagoji snıfları açılmıştır. Kısa ömürlü bu girişimlerin dışında 1940’lara 

kadar meslekî eğitim almak isteyen Antalyalılar ya bu isteklerinden vazgeçmekte, ya da 

başka yerlerdeki okullara gitmek zorunda kalmaktaydılar. 1940’lara gelindiğinde kızlara 

yönelik Akşam Kız Sanat Okulu, Kız Sanat Enstitüsü, erkekler için Erkek Sanat Okulu ile 

öğretmen olmak isteyenler için de Aksu Köy Enstitüsü açılmıştır. Üstelik II. Dünya 

Savaşı’nın hüküm sürdüğü ve ekmeğin bile karneyle satıldığı yıllarda bu yatırımlar 

sürmüştür. Ayrıca incelenen dönem sonuna doğru açılan Köy Ebe Okulu ve Ticaret 

Okulu’nu da bunlara eklemek gerekir.   

Fizikî imkânları bu şekilde ortaya kanulan okullarda başarı oranları dönem boyunca 

hep düşük düzeylerde gerçekleşir. Bir genelleme yapılacak olursa bütün okul türlerinde 

okula başlayan her 5 öğrenciden ancak biri süresinde okuldan mezun olabilmektedir.  

Şehirdeki okullarda sıkça görülen bir husus da okula hiç başlamama ve/veya 

terklerdir. 1940’larda bile ilkokul çağındaki her üç çocuktan biri okula gitmemektedir. 

Okullara devam eden öğrencilerin eğitimlerini yarıda bırakmalarının en önemli nedeni 

parasızlıktır. Şehir halkı ekonomik sıkıntılarının çözüm yollarından biri olarak çocuklarını, 

çoğunlukla da kızlarını okula göndermemekte ya da mezun olmadan okullardan 

almaktadır. Çocukların bir kısmı da, hem bir meslek sahibi olsun, hem de şimdiden para 

kazansın düşüncesiyle bir atölye ya da bir esnafın yanına çırak olarak verilmektedir. Bu 

problem karşısında öğretmenler, yöneticiler ve şehrin ileri gelenleri kayıtsız kalmamışlar 

ve çözüm yolları aramışlar ve öğrencilere yiyecek, giyecek, ders araç gereçleri temin 

etmişlerdir. Bu çalışmaları ile daha çok çocuğun okullara devam etmeleri ve dolayısıyla 

şehirdeki okullaşma oranlarının artması sağlanmıştır. 

Şehirdeki okullarda eğitimin niteliğini artırmaya yönelik bahsedilmesi gereken bir 

husus da ‘Okullarda Okuma Odaları’ ve ‘Ders Dışında Sual Saatleri’ yöntemleridir. 

Bunlardan okullarda okuma odaları yöntemiyle her okula kitaplık ve kitaplar kazandırıldığı 

gibi çocukların kitap okuması teşvik edilmiştir. Dikkat çeken diğer bir eğitim uygulaması 
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olan ve günümüz eğitimcileri için de tarihî bir tecrübe sunan ders dışında sual saatleri ile 

öğrencilerin merak ve bilgi ihtiyaçlarının ders dışında da giderilmesine çalışılmıştır. 

Bu şekilde tespitler yapılan örgün eğitim kurumlarının yanı sıra şehirde, eğitim 

fonksiyonu ikinci plânda yer almasına karşın sürekli bir şekilde eğitime katkı yapan 

unsurlar da vardır. Bu kurumlar, normalde kendi kurumsal işlevini yerine getirirken aynı 

zamanda bu eğitim fonksiyonu içine de girmektedir. Bunların en başında geleni Türk 

Ocağı’dır. Türk Ocağı, düzenlediği seminer, konferans ve yayın faaliyetleri ile halka belli 

bir takım fikirleri aktarmaya çalışıyordu. Türk Ocağı 1931 yılında lağvedilerek CHP’ye 

katılmış, daha sonra benzer görevleri ifa etmek üzere Halkevleri kurulmuştur. Halk eğitimi 

alanında, Türk Ocağı ve Halkevinin çok büyük katkıları olmuştur. Özellikle 1932’de 

kurulmuş olan halkevinin şehrin eğitim, kültür ve sosyal hayatında önemli payı olmuştur. 

Halkevleri eğitimden tarıma, sanattan spora hemen her alanda halka bazı bilgilerin 

aktarılmasında aktif rol üstlendiği gibi, sahip olduğu bina, donanım ve nitelikli insan 

gücünü halk eğitimine olduğu kadar okullara da sunarak, örgün eğitimi de desteklemiştir. 

Bu noktada Antalya’da zikredilmesi gereken en önemli özelliklerden birisi, 

günümüzde izleri büyük oranda silinmiş olan ipekböceği yetiştiriciliği ve bunun 

geliştirilmesi için açılan kurstur. 1931 yılında açıldığını tespit ettiğimiz bu kursla birlikte 

Antalya’nın önemli bir ipekböceği yetiştiriciliği merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Şehir 

eğitiminin artılarından olan bu kurumun 1940’a doğru kapanması, şehir eğitiminde 

anaokulların kapanması ile birlikte eğitimdeki iki önemli kan kaybından birini oluşturur.  

Bundan başka, örnekleri sadece Antalya’da bulunan ve burada tespit ettiğimiz 

Narenciye Enstitüsü kuruluşudur. Şimdi narenciyenin merkezi olan Antalya, bu ünvanını 

1934 yılında Şekerbahçe (şimdiki Narenciye semti) denilen yerde kurulan Narenciye 

Đstasyonu’na borçludur. Aynı şekilde 1925 yılında Mısır’dan çeltik getirilerek deneme 

üretimleri de yapılmıştır. 

Şehirdeki kütüphaneler yaygın eğitimin önemli yapı taşlarıdır. Tekelioğlu 

Kütüphanesi, Millî Kütüphane ve Halkevi Kütüphanesi önemli roller üstlenmiştir. 

Cumhuriyet döneminde Antalya’da basın ve matbaa da önemlidir. Antalya’da ilk 

gazete, Đzmir’in işgalinden sonra Antalya’ya gelen Haydar Rüşdü Bey tarafından kurulan 

Antalya’da Anadolu gazetesidir. Bursa’dan ise Yeni Hayat dergisi gelmiş, yanı sıra burada 

çeşitli gazete ve dergiler çkmıştır. 
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Halk eğitiminde bugün de etkili bir yöntem olarak kullanılan kurslar, o dönem için 

de revaçta idi. Çırak Mektebi Gece Dersleri, gündüz çalışanlar için Muallimler 

Cemiyeti’nin açtığı bir kurstu. Bunun paralelinde Ticaret Mektebi Gece Dersleri de 

açılmıştı. Kadınlara yönelik olarak süsleme ve biçki-dikiş kursları açılmıştı. 

Şehirdeki esnafların mesleklerinin yeni nesillere aktarılması için lonca sistemi içinde 

kendilerine mahsus bir sistemleri vardı. Cumhuriyet öncesinde Rum nüfusun şehirde 

önemli bir miktara baliğ olması ve bunların da küçük esnaflıkla iştigal etmeleri, gerek I. 

Dünya Savaşı ve gerekse 1924 mübadele sonrasında bunların şehri terk etmeleri, şehrin 

esnaf hayatında önemli bir sıkıntı yaratmıştır. Ancak bu sıkıntı zamanla giderilmiştir. 

Bu konu, eğitim açısından hem eksileri hem de artıları barındırmaktadır. Eksi 

yönüyle nüfus mübadelesinin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği Antalya’da, bazı 

zanaatların öğretilmesinde bir boşluk olarak kendini gösterirken, mübadelenin artısı ise 

eğitimin tamamıyla millî bir karaktere dönüşmesidir. Gayrimüslimlerin gitmesi ile yalnızca 

Türk okulları kalmış ve böylelikle şehir eğitiminde görülen kozmopolit yapı değişmiştir.   

Yaygın eğitim kurumlarından şehirdeki çok sayıda bulunan kıraathaneler, az sayıda 

da olsa tiyatro, sinema ve konferans salonları önemli roller ifa etmişlerdir. Bu meyanda 

asker ocağını da ifade etmeden geçmemek gerekmektedir. 

CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından birisidir. Mustafa Kemal’in 

kurduğu bir partidir. Tek parti olması hasebiyle devlet ile parti arasında 1950 yılına kadar 

önemli bir fark bulunmuyordu. Antalya valisi şehirde hem vali, hem de CHP il başkanıdır. 

Şehirdeki bir çok faaliyet ister devlet, isterse CHP eliyle yapımış olsun, hepsi aynı kişilerin 

elinden çıkıyordu. Ancak çok partili hayata geçtikten sonra farklılık ortaya çıkmıştır. 

Cumhuriyet döneminde Antalya’da eğitim, Osmanlıdan devraldığı altyapı üzerine 

oturmuştur. Devletin malî sıkıntıları nedeniyle uzun yıllar eğitimde önemli yatırımlar 

gerçekleştirilememiştir. Antalya, kendi imkânlarıyla eğitimi en iyi şekilde yürütmeye 

çalışmıştır. Bu noktada, yeni okullar açılamadığı gibi, öğretmen maaşlarının ödenmesinde 

sıkıntı çekilmiştir. Ancak meslekî eğitim alanında, zanaatkâr yönünden şehirdeki Rum 

nüfusun ayrılmasıyla, -kısmî bir sıkıntı çekildiyse de- açılan kurslar ve meslek okullarıyla 

bu sıkıntı giderilmiştir. Yanı sıra yepyeni alanlarda açılan kurslarla, pirinç, narenciye vb. 

ürünlerin yetiştirilmesi ve ipekböcekçiliği alanında şehre yeni açılımlar kazandırılmıştır. 

Ancak bu açılımlardan ipekböcekçiliği yetiştiriciliği uzun soluklu olmamış, narenciye ise 

Antalya’yı Türkiye’nin narenciye merkezi yapmıştır. 
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Antalya böylece, gayrimüslimlerinin ayrılmasının yanı sıra programlarıyla da 

eğitimin millîleşmesi ve Cumhuriyet ideolojisinin yerleştirilmesi gayretleriyle bütün eksi 

ve artılarıyla Cumhuriyeti, 1950’lerin Türkiyesine taşımıştır.  
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 KAYNAKÇA 

I-) ARŞĐV BELGELERĐ 

A-) Okul Arşivleri 

Aksu Köy Enstitüsü, 

Antalya Erkek Sanat Enstitüsü,  

Antalya Lisesi,  

Atatürk Đlkokulu, 

Dumlupınar Đlkokulu, 

Gazi Mustafa Kemal Đlkokulu, 

Gazi Kız Đlk Mektebi, 

Đnönü II. Mektebi, 

Đsmet Đnönü Kız Sanat Enstitüsü, 

Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, 

Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü, 

Đsmet Paşa Đlkokulu, 

Đstiklâl Đlkokulu, 

Sakarya Đlkokulu, 

 

B-) Antalya Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Arşivi 

Sicil-i Muallimin (1328-1340). 

Đmtihan Cetvelleri (1940-48) 

 

C-) Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arşivi 

Antalya Narenciye Đstasyon Müdürlüğü, Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 3.8.936 tarih ve 655 

sayılı resmî yazı.    
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Antalya Narenciye Đstasyon Müdürlüğü, Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 30.4.937 tarih ve 

961 sayılı resmî yazı. 

--------------, Antalya Valiliği’ne gönderilen 3.12.1938 tarihli resmî yazı. 

Antalya Sıcak Đklim Nebatları Đstasyonu Müdürlüğü, Mersin Örnek Portakal Bahçesi 

Teknikerliği’ne yazılan 9.9.1941 tarih ve 840/10-164 sayılı resmî yazı). 

Antalya Sıcak Đklimler Nebatatı Tecrübe Tarlası Şefliği, Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 

28.10.934 tarih ve 7 sayılı resmî yazı. 

Antalya Valiliği, Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 1.8.938 tarih ve 1911/482 sayılı resmî yazı. 

Evkaf Umum Müdürlüğü, Ziraat Vekâleti’ne gönderilen 2.11.934 tarih ve 152657/22 sayılı 

resmî yazı. 

Ziraat Vekâleti, Antalya Valiliği’ne gönderilen 1.8.936 tarih ve 3455/28609 sayılı yazı. 

 

D-) Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri 

Sayı: 2776, Fon Kodu: 30.18.1.1., Yer no: 16.72.11. 

Sayı: 1934, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 13.30.7. 

Sayı: 4648 Dosya: 187-10, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 22.85.10. 

Sayı: 2258, Dosya no: 249.57, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 6.49.19. 

Dosya: 5. Büro, Fon kodu: 490.1.0.0, Yer no: 824.258.1. 

Sayı: 5738, Dosya: 190-11, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 26.58.7. 

Sayı: 10744, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 18.15.10. 

Sayı: 13821, Dosya no: 184-97, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 33.8.5. 

Dosya no: 3. Büro, Fon kodu: 490.1, Yer no: 599.73.6. 

Dosya no: 9013, Fon kodu: 30.10.0.0, Yer no: 102.667.14. 

Dosya No: 1874, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer No: 173.194.4. 

Sayı:2/4486, Dosya no: 243-229, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 64.34.11. 

Dosya: 1. Büro, Fon kodu: 490.1.00, Yer no: 73.275.1. 

Dosya: 63635, Fon kodu: 30.11.1.0, Yer no: 27.33.6. 
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Dosya: 9012 Fon kodu: 30.10.0.0, Yer no: 102.667.13. 

Dosya no: 3. Büro, Fon kodu: 490.1, Yer no: 595.58.2. 

Sayı: 2/978, Dosya no: 133-132, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 46.48.18. 

Sayı: 2730, Dosya No: 124-26, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No: 7.3.12. 

Dosya no: E 17, Fon kodu: 30.1.0.0, Yer no: 90.559.13.  

Dosya: C 1, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer No: 42.251.17. 

Dosya no: 1419, Fon Kodu: 30.10.0.0, Yer no: 7.64.1.  

Dosya: 7443, Fon Kodu: 30.1.0.0, Yer No: 67.446.1. 

Sayı: 2351, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 7.12.12. 

Dosya no: E 17, Fon kodu: 30.1.0.0, Yer no: 90.559.11 

Sayı: 4056, Dosya: 143-32, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 20.55.17. 

Sayı: 5360, Fon Kodu: 30.18.1.1. Yer no: 25.39.13. 

Sayı: 4056, Dosya no: 143-32, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer no: 20.55.17.  

Sayı: 107, Dosya no: 144-24, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 8.44.10.     

Sayı: 5909, Dosya: 140-31, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 26.66.18. 

Fon kodu: 51.0.0, Yer no: 2.1.31. 

Dosya no: E 17, Fon kodu: 30.1.0.0, Yer no: 90.560.1; 

Sayı: 979, Dosya no: 95-13, Fon kodu: 30.18.1.1, Yer no: 3.26.10. 

Sayı: 836, Dosya: 7.1.24 Fon kodu: 30.18.11.1, Yer no: 3.19.4. 

Sayı: 9758, Fon kodu: 30.18.1.2, Yer no: 13.52.3. 

Dosya no: 14710, Fon kodu: 30.10.0.0, Yer no: 144.32.10. 

Fon kodu: 30.11.1.0, Yer no: 1.2.4. 

 

E-) Salnâme/Yıllıklar  

Konya Vilâyet Salnâmesi 1310, Konya Vilâyet Matbaası 1310 (1892), s. 170-175. 

Konya Vilâyet Salnâmesi 1317, def’a 28, Konya Vilâyet Matbaası 1317, s. 182-184. 
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Millî Nevsal-Dördüncü Sene 1341, Kanaat Matbaa ve Kitapçısı, Đstanbul 1341, s. 188. 

Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1. Sene (1316 Senei Hicriyesine mahsustur.), 

Matbaai Amire, Darül Hilafetül Aliye 1316, s. 191.  

Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 2. sene (1317 Senei Hicriyesine mahsustur.), 

Matbaai Amire, Hilafetül Aliye 1317, s. 1358, 1362. 

TC Devlet Salnâmesi 1925-1926, Matbaai Amire, Đstanbul 1926, (Maarif Vekaleti: s. 160-

175, Antalya Vilâyeti: s. 354-360).  

TC Devlet Salnâmesi 1926-1927, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, (Maarif 

Vekaleti: s.152-173, Antalya Vilâyeti: s. 442-457).  

TC Devlet Salnâmesi 1927-1928, Mabuat Müdüriyeti Umumiyesi, Đstanbul 1927, (Maarif 

Vekaleti: s.152-173, Antalya Vilâyeti: 442-457). 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 1944-1945, Başbakanlık Basın ve Yayın Umum 

Müdürlüğü Yayınları, (Ankara) 1945, s. 156. 

 

F-) Diğer Belgeler 

14.08.1339 Tarihli Hükümet Programı. 

22.11.1341 Tarihli Hükümet Programı.  

24.01.1949 Tarihli Hükümet Programı, 

29.05.1950 Tarihli Hükümet Programı. 

Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü, Brifing 

Dosyası (2006). 

Antalya Tekelioğlu Đl Halk Kütüphanesi, El Yazması ve Nadir Eserlerin Millî Kütüphane 

Başkanlığı’na yapılan Teslim-Tesellüm Listesi. 

Başöğretmen Atatürk Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 

Cumhuriyet Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006).  

Dumlupınar Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası (2006). 

Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2005). 

Hakkı Tatoğlu Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 
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Đnönü Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006).  

Đsmet Đnönü Meslek Lisesi, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 

Đstiklâl Đlköğretim Okulu, Brifing Dosyası, (Antalya 2006). 

TBMM Zabıt Ceridesi Devre II, VII, Đçtima senesi: 1, Đkinci içtima, 3.3.1340. 
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EK 1/1 Orijinal metin 

 

 

      EK 1/2 Orijinal metin 

 
Satı, “Ders Rahleleri”, Tedrisat-ı Đbtidaîye Mecmuası,15 Haziran 1327, Numara: 13, Sene: 2, Matbaa-i 
Amire, Đstanbul 1327, s. 30-37, 120-121. 

EK 1: Öğrenci sıralarına (ders rahleleri) ait ölçüler (1911)* 
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EK 1/3 Orijinal metin 

 

 

 

EK 1/4 Orijinal metin 
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EK 1/5 Satı, Ders Rahleleri, transkribsiyon. 

Osmanlı eğitimcilerinden Satı, kaleme aldığı Ders Rahleleri adlı makalesinde, 

ergonomik bir sıranın nasıl olması gerektiği konusunu, hem eğitim bilimi yönünden hem 

de çocukların sağlığı bakımından değerlendirmektedir. Yazını önemi, konuya bilimsel 

yönden el atması veya dünyanın diğer yörelerindeki uygulamaları da ortaya koymasının 

yanı sıra, günümüz için bile çok ileri sayılabilecek öneriler getirmiş olmasıdır. Aynı 

zamanda dönemin eğitim biliminin düzeyi konusunda da aydınlatıcı olması bakımından adı 

geçen makale, kısaltılarak bugünkü alfabeyle aşağıda verilmiştir: 

DERS RAHLELERĐ (Öğrenci sıraları) 

 Ders rahleleri sıhhati etfâl üzerine büyük bir tesir yapar. Çocukları iyi veya fena vaziyetler olmaya 

mecbur eder. Fena vaziyetler hem azayı dâhiliyenin faaliyetini eşkâl, hem kemiklerin neşv ü nemâsını 

(sağlıklı büyümesini) ihlâl eder ve bu sebeplerle bir takım hastalıkları intac (ortaya çkar) eder.  

Talebe için tabîî ve sıhhî vaziyet şudur: Ayaklar afakî olarak yere temas etmeli, baldırlar şâkulî ve 

bacaklar amûdî olmalı; bacakların sülüsü müstenid bulunmalı, kuvvede şakuli durmalı; omuzların ikisi bir 

hizada olmalı, kollar kaburgalara mutabık bulunmalı, el ve dirsek masanın üzerine dayandığı vakit omuzların 

kalkarak sıklet-i bedeni yönlenmesine meydan bırakmalıdır. Baş amûd-i fekarî (bel kemiği) üzerinde iyice 

mütevazın durmalı, alın pek az meyilli olmalı, bu vaziyette iken gözler masadan yalnız otuz, otuz beş 

santimetre uzak bulunmalıdır. 

 Bedenin vaziyeti alabilmesi için: Peykenin -yani oturulacak mahallin- irtifaî, baldırın tûluna 

(uzunluğuna) arzı, bacağın tûlunun sülüsânına (üçte ikisine) peykeden rahlenin kenarına kadar olan mesafe 

mide oyuğunun irtifasına müsavi olmalı… Peykenin önünden geçen hat şâkulî ile rahlenin arkasından geçen 

hat şâkulî arasındaki fazl (fazlalık) sıfır veya menfî bulunmalı -yani peykenin ön kenarı rahlenin arka 

yüzünden inen hat şâkulî üzerinde veyahut şâkulînin iki santimetre ilerisinde olmalı.  

 …Peykenin arkasında bilek istinadına hâdim (yarayan) bir arkalık bulunmalı, bu arkalığın irtifaî 

kürek kemiğinin alet ucunun irtifaından az ve bu arkalık ile rahle arasındaki mesafe bedenin kutr kuddâmî 

(ön taraf) (okunamadı: me-se-te-â-re) zıddından yalnız beş santimetre fazla olmalıdır. Böyle olmazsa: Peyke 

daha mürtefi olursa baldır havada asılı kalır, onun için bacağa ve dize ağırlık verir. Baldırın peykenin 

kenarından tazyik görmesine bâdî (neden) ve kanın serbestçe çevelâna mani olur. Bacağın ve baldırın hem 

çok yorulmasına, rahlenin bu hadden alçak olması ise çocuğun başını ve belini inhinâ ettirmesine 

(eğilmesine/kavislenmesine), omzunu aşağıya indirmesine ve omuzu ile belini bir tarafa doğru bükmesine 

bâdî olur. Bu da kasır azâyı dâhiliyenin tazyikini belin inhinâsını intac eder (ile sonuçlanır).  

 Şurası da dikkattir ki; fena vaziyetler yalnız beden üzerine değil, fikir üzerine de fena tesirler yapar. 

Fikrin uyanıklığı için başın şâkulî gibi durması ve dimağı da kanın serbestçe cereyan etmesi lazımdır. Başın 

sağa -sola veya öne- arkaya doğru yatması göğsün tazyik görmesi, deverânın (deverân-ı dem: kan dolaşımı) 

müşkülata uğraması…. Çocukların faaliyet fikrîyesi nokta-i nazarından zararlıdır. 
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 Bir rahle üzerinde ikiden fazla çocuk oturmamalıdır. Aksi takdirde çocukların girip çıkması zor olur 

ve sınıfın inzibatı halele uğrar.  

 Bir sıra üzerinde çok talebe bulunması birindeki hastalıkların başkalarına bulaşmasını da teshil eder 

(ortam hazırlar). Amerika mekteplerinde bu sirayet tehlikesini bir kat daha tahfîf (hafifletilme) için, birer 

kişilik rahle kullanılmaktadır.  

Bu tafsilâttan anlaşılıyor ki sıraların sıhhî olması için çocukların bedeni ile mütenasip bulunması 

lazımdır. Bu ise o kadar kolay değildir. Çünkü bir mektepte pek muhtelif cüsseli çocuklar bulunduğu gibi her 

çocuğun cüssesi de mütemadiyen büyüyüp durur.  

 Bu müşkülata çâre-sâz (çare) olmak üzere bazı mektepler de bütün akşamı müteharrik (hareketli) 

sıralar kullanılmaktadır. Rahlesinin ve peykesinin irtifaı ve meyli istendiği kadar uzatılıp kısaltılabilecek bir 

surette mürettip bulunan bu sıralar her çocuğun bedenine göre ayar edilmekte ve bu ayar üç dört ayda bir 

defa tebdil ve tekrar olunmaktadır.  

 Bir mektep için rahle yapılacağı vakit muallim şâkirdânın kametlerini (boy pos) tedkik ve rahlelerin 

miktar ebadını ona göre tayin etmelidir. Her Muallim kendi mektebinde bu suretle tedkikat-ı mesâhat (ölçme) 

yapmakla umumi bir istatistikîn tanzimine de hizmet etmiş olacaktır. 

 Kapının veya duvarın bir tarafa birkaç metre yapıştırmak veya o kadar metre taksimatı işaret etmek 

kametlerin mesâhasını (ölçülmesini) teshil eder: Muallim çocukları bu taksimatın önünde durdurmakla 

mesâhelerini kolaylıkla icra ediverir. 

 Bizdeki sıraların en büyük mahzuru: Peykeleri ile rahleleri arasındaki afakî mesafenin çok ve 

müspet olması şakuli mesafe farkının da nispetsiz bulunmasıdır. 

 Gerçi menfi ve hatta sıfır mesafeli sıralarda ayakta durmak zor olursa da buna ehemmiyet vermemek 

zaruridir: Bu mahzur, aksi hareketten tevellüd edecek büyük mahzurlara nispetle hiç demektir.  

 Menfi ve sıfır mesafeli rahlelerin çocukların ayakta durmasına mani olmak yolunda ki -mahzuruna 

karşı çareler dahi bulunmuştur: Bazen peyke yaylı ve müteharrik alçak rahlenin zararı yapılmaktadır, çocuk 

ayağa kalkar kalkmaz, pikede yukarı kalkıp arkaya devrilmekte bu suretle çocuğun ayakta durmasına mani 

kalmaktadır. Bazen de rahle sürgülü veya menteşeli yapılmaktadır. Çocuk ayağa kalkınca ya rahlenin kapağı 

aşağıya doğru giderek veya bu kapağın yarısı -menteşeler etrafında arkaya devrilerek mesafe tezayid 

etmektedir. 
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Ders Rahleleri Ölçüleri  (EK 1/1 Orijinaline uygun olarak düzenlemiş metin) 
Rahlenin 

gözü 
Arkalık Peyke (oturak) Rahle (sıra) 

Dış kenarının 
Zeminden 
uzaklığı 

Đç kenarının 
Zeminden 
uzaklığı 

Đki kişilik sıranın uzunluğu 

R
ahle ve peykenin m

üştereken eni 

R
ahlenin 

iç 
kenarıyla 

peykenin 
ön 

kenarı arasındaki şakül farkı 

D
erinliği 

Đrtifai 

M
eyli (eğim

i) 

P
eyke üstünden itibaren irtifai 

E
ni 

U
zunluğu (bir kişilik) 

Z
em

inden irtifai (yüksekliği) 

K
ısm

ı m
ailenin (eğik kısım

) eni 

K
ısm

ı üfkinin (yatay kısım
) eni 

U
zunluğu (bir kişilk) 

Đnas 
için 

Zükur 
için 

Đnas 
için 

Zükur 
için 

T
alebenin yaşı 

T
alebenin boyu 

S
ıraların num

araları 

cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm Yaş cm Numara 
100 52,5 3 20 15 5 27 21,5 50 29 27 7 50 54 52 49 47 6-7 100-110 1 
100 60 3 20 16 5,5 30,5 25,5 50 33 30,5 7 50 61 59 56 54 7-10 110-130 2 
110 66 3 20 17 6 34 27 55 36 34 8 55 66 64 61 59 10-12 130-140 3 

110 71,5 3 25 20 6,5 37 29,5 55 40 37 8 55 72 70 67 65 12-14 140-150 4 
120 79,5 3 25 21 7 41 32,5 60 44 41 9 60 78 76 73 71 14-16 150-170 5 

120 86 3 25 22 7,5 44,5 35,5 60 48 44,5 9 60 85 83 80 78 16-17 170-185 6 

 R
ahlenin arzı ile peykenin arzı cem

, şakül 

farkı tenzil olunarak hesap edilir. R
ahlenin 

arzı + peykenin arzı + 3 cm
. 

B
u m

iktar sabittir. 

  H
ad’i asgari 5 cm

 dir. 

B
oyun %

 20’ sine göre hesap edilir.  

K
am

etin %
 20’ sine göre hesap edilir.  

H
ad’i asgari 20 cm

 dir.  

B
oyun %

 27’ sine göre hesap edilir. 

K
am

etin %
 25’ ine göre hesap edilir. 

H
ad’ i asgari 7 cm

 dir. 

H
ad’ i asgari 50 cm

 dir. 

Đç kenar (- ?-) 5 cm
 zam

 olunm
ak suretiyle 

hesap edilir. Đrtifai peyket %
 17 kam

et +
 2 + 

5 cm
 

Đç 
kenar 5cm

 
zam

 
edilm

ek 
suretiyle 

hesap edilir. Đrtifai peyket %
 17 kam

et 
+ 5 cm

 

Peykenin 
zem

inden 
olan 

irtifaiyle 
çocuğun kam

etinin %
 17’si m

ecm
uina 

2 
cm

 
daha 

ilave 
olunm

ak 
suretiyle 

hesap 
edilir. 

Đrtifai 
peyke 

+
 

%
 

17 

Peykenin 
zem

inden 
olan 

irtifaiyle 
çocuğun kam

etinin (boyunun) %
 17’ si 

m
ecm

uina 
olm

ak 
üzere 

hesap 
edilir. 

Đrtifai peyke + %
 17 kam

et 

   

Not: Bu cetvelde peyke, rahle ve arkalık için tayin olunan ebat boyların asgari ve azami miktarlarının vasatisi nazarı itibara alınarak hesap edilmiştir. (Şakül: düşey) 
(Peyke: Oturak, tahta kanepe Devellioğlu s. 864) (Rahle: Küçük ve dar masa Devellioğlu s.874) (Karie-okuyucu/kadın) (Kari: okuyucu/erkek Devellioğlu)
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Çizelge 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Maarif Vekaleti, Mektep Eşyası,  Devlet Matbaası, Đstanbul 1933, s. 4-10. 

EK 2: Öğrenci sıralarına (ders rahleleri) ait ölçüler (1933)* 
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Çizelge 2 

 
 
 
Çizelge 3 
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Rumlara ait bir ilkokul sınıfı (tahminen 1920): Ön solda Patara Piskoposu Meletios, 
sağ kenarda öğretmen Lukas Đkonomidis (Luka Hoca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Yorgo Pehlivanidis, Attaleia kai Attaleiotes, Atina 1989, s. 52-54. 

EK 3: Antalya’daki Rum Okulu öğrencileri (1920)* 
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*EK 4/1 
 

 
 
 
* BCA, Maarif Eminlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması ve Eminlik Mıntıkalarına Ait Haritanın 
Yürürlüğe Konulması, Tarih: 29.5.1927, Sayı: 5360, Fon Kodu: 30.18.1.1. Yer no: 25.39.13. 
 
 
 
 
 
 
**EK 4/2 

 
 
 
** Maarif Vekâleti, -Millî Talim ve Terbiye Heyeti (1926), -Maarif Şûrası (1926), -Maarif Vekâleti 
Müfettişleri (1926), -Maarif Eminlikleri Talimatnameleri (1927), Devlet Matbaası, Đstanbul 1930. 

EK 4: Maarif Eminlik Mıntıkalarını gösteren harita 
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* MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyetin Đlk Yıllarında Eğitimden Đzler (1923-1930), 
MEB Yayınları, Ankara 1999. 
 
 
 
 
 

 
*Okula ait öğrenci künye defterinden. 

EK 5: Dumlupınar Đlkmektebi 3. sınıf öğrencileri bir ders anında (1927)*  

EK 6: Hastalık nedeniyle Dumlupınar Đlkmektebi’nden naklen öğrenci gönderilmesi* 
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EK 7/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Faruk Tugayoğlu Đlköğretim Okulu arşivinden. 

EK 7: Đstiklal/Cemal Tugayoğlu Đlkokulu başöğretmenince kaleme alınan not* 
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EK 7/2 
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EK 7/3 
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*Gazi Mustafa Kemal Đlköğretim Okulu arşivinden. 

EK 8: Gazi Erkek Mektebi mezuniyet defteri* 
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Değişik dönemlerde Antalya Lisesi’nde kullanılan mühürlerden örnekler 

 
 
 

 
 
 
*Antalya Lisesi arşivinden.       

EK 9: Antalya Lisesi’nde değişik dönemlerde kullanılan mühürler* 
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*Antalya Lisesi arşivinden. 

EK 10: Antalya Lisesi kayıt şartları* 
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ANTALYA TALEBE YURDU TALĐMATNAMESĐ 

1-Yurdun tesisi maksadı: Lise tahsilinde Vilâyetimizin her tarafındaki fakir çocuklarının hevesi 

üzerinde tesir yaptığı öğrenilen yersizliğin izalesi ve bu suretle Lise tahsilinin kolaylaştırılmasıdır.  

2-Yurdun Kadrosu: Antalya talebe yurdunun kadrosu azami 100 kişiliktir. 

3-Ücretli ücretsiz talebe: Antalya talebe yurduna alınacak 100 talebenin atmışı Vilâyet halkından 

olmak şartıyla meccani,  kırkı ücretlidir. Ücretli talebe de Vilâyet halkından ve dâhilinden olacaktır. Kadroda 

ücretliler nispetinde boş yer olursa hariç vilâyetler çocuklarından kabul olunur. 

4-Ücret miktarı: Ücretli talebenin her birinden pansiyon ücreti olarak ayda iki lira alınır.  Bu para 

vilâyet bütçesine irad kaydedilir. 

5-Yurda kaydı kabul şeraiti: Talebe yurduna kabul edilmek için; A-Liseye kaydı kabul edilmiş olmak, 

B-vilâyet halkından olduğunu ispat etmek, C-Yatak, yorgan, yastık, yatak çarşafı havlu gibi kendisine lazım 

eşyayı temin etmiş olmak lazımdır. Meccanen kayıt ve kabul için de Antalya da sığınacak yeri olmamak ve 

fakir bulunmak şarttır. Gerek meccanen, gerek ücretli yurda kayıt ve kabulünü isteyenlerden kabul 

edilecekleri seçmek salahiyeti vilâyet daimi Encümenine aittir. Gerek paralı gerek parasız müracaat eden 

talebenin tefrik ve kabulündeki her kazadan müsavi talebe alınmasıdır.  Mamafih mesela bir kazadan 

muayyen nispetten aşağı talebe müracaat ederse aradaki fark alınacak 100 talebenin altmışı Vilâyet halkından 

olmak şartı ile meccani, kırkı ücretlidir. Ücretli talebe de Vilâyet halkından ve dâhilinden olacaktır. Kadroda 

ücretliler nispetinde boş yer olursa hariç Vilâyetler çocuklarından kabul olunur. 

6-Tesis levazımı: Yurdun 100 karyolası olacaktır. 30 karyola liseden devir alınacak, 30 karyola idarei 

hususiyece mubayaa edilecek, 40 karyola ücreti talebe tarafından getirilecektir.  

7-Yurdun masraf bütçesi: 1 idare memuru ücreti, 3 Hademe ve çamaşırcı, (30 ) karyola mubayaa 

bedeli, bina icarı ile birlikte masarifi umumiyesi 1.900 Lira olup bu para vilâyet bütçesinden verilir. 

8-Yurdun idaresi: Müessese meclisi umumice kendi azası arasından seçilecek 3 zat tarafından idare 

edilir. Vilâyetin ve daimi encümenin ayrıca murakabe hakkı vardır. Tedrisi ve terbiyevi hususatta maarif 

müdürü Lise müdürü veya lise talim heyetinden tensip edeceği zat, hesap ve idarî işlerinde muhasebei 

Hususiye Müdürü teftiş ve murakabe salahiyetini haizdir. Maarif lise ve muhasebei hususiye müdürleri idare 

heyeti içtimalarında bulunur. Ve rey verirler reis meclis azası arasından vilâyetçe intihap olunur. Kabul 

edilecekleri seçmek salahiyeti vilâyet daimi encümenine aittir. Gerek paralı gerek parasız müracaat eden 

talebenin tefrik ve kabulündeki esas her kazadan müsavi talebe alınmasıdır. Mamafih mesela bir kazadan 

muayyen nispetten aşağı talebe müracaat ederse fark diğer bir kazamız lehine kullanılır.  

9-Đdare memuru: Yurdun 40 liradan 50 liraya kadar vilâyet makamının tensip edeceği miktarda şehri 

ücretli bir idare memuru bulunur. Đdare memuru muhasebei hususiye müdürünün inhası ile vilâyetçe nasip ve 

arz olunur. Mektebin idare ve inzibat hususundan meşhurdur. Yazı ve hesap işlerini bizzat görür. Đdare ve 

inzibat umurundan idare heyetine, hesap ve muamelede muhasebei hususiye müdürüne karşı meşguldür. 

Yurtta tabldot tesis edilirse parasız yer içer.  

10-Yurdun 3 hademesi bulunur. 
 
 

 
* Resmî Antalya, “Antalya Talebe Yurdu Talimatnâmesi”, No: 327, 8 Mart [1]934 Antalya. 

EK 11: Antalya Talebe Yurdu Talimatnamesi* 
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Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve 

Mevcutlarının Büyütülmesi Hakkında Kanun Layihası ve Maarif, Nafıa ve Bütçe 

Encümenleri Mazbataları’nda ‘Gerekçeler Layihası’ndan birkaç not şöyledir:  

“- Tayyare motorlarını memlekette yapabilecek ustaları yetiştirmek üzere Ankara'da bir Tayyare 

motorculuğu usta okulu açılacaktır. 

- Mevcut dokuz sanat okulumuz genişletildikten başka ayrıca on dokuz sanat okulu daha açılacak ve 

bu okulların talebe kadrosu her yıl 2.575 mezun vermek üzere 20.600’e çıkarılacaktır. 

- Birçok vilâyet ve kaza merkezlerinde 68 Akşam erkek sanat okulu açılacaktır. Kısmen müstakil, 

kısmen de mevcut ve yeni kurulacak erkek sanat okullarına mülhak olarak açılacak olan bu 68 okulda her yıl 

1.000 mezun vermek üzere 25.000 talebe okuyacaktır. 

- Kız enstitülerimizin bugün 20 den ibaret olan sayısı daha 25 kız enstitüsü açılmak suretiyle 45’e 

çıkarılacak ve bu okullarda 12.150 talebe okutulacaktır. 

- Bugünkü 32 akşam kız sanat okulumuz, vilâyetlerle kaza merkezlerinde yeniden açılmak suretiyle 

98’e çıkarılacak ve bu okurda her yaştan 30.000 talebe yetiştirilecektir. 

- Köylerimizde, köy ihtiyaçlarına göre küçük sanatları öğretmek ve her köyde çalışmaları altı ay 

sürmek üzere 1.000 adet gezici köy kursu açılacaktır. 

- Köylerimizde, kadınlarımıza ve genç kızlarımıza çocuk bakımı, ev idaresi, biçki-dikiş, nakış gibi 

faydalı ve köy kalkınmasında müessir olacak işler üzerinde 1.000 adet gezici köy kursu kurulacak ve bu 

kurslarda her yıl 2.652 vatandaş yetiştirilecektir. 

- Ankara'da ilerde bir yüksek iktisat ve ticaret okulu açılacak, Đstanbul Yüksek iktisat ve ticaret 

okulunun bugünkü talebe kadrosu her yıl 120 mezun vermek üzere 1.000 e çıkarılacak ve her iki okula bina 

ve tesisat temin olunacaktır. 

- Mevcut 7 ticaret okulundan başka orta ve lise derecesinde muhtelif merkezlerde yeniden 17 ticaret 
okulu açılacak ve bunların talebe kadrosu her yıl 1.900 mezun vermek üzere 9.100 olacaktır. Bunlardan 

başka büyük ve küçük lüzum görülen her merkezde akşam ticaret okulları açılacaktır.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Okullar Açılması ve Mevcutlarının Büyütülmesi 
Hakkında Kanun Layihası ve Maarif, Nafıa ve Bütçe Encümenleri Mazbataları, Başvekâlet Kararlar Dairesi 
Müdürlüğü, Sayı: 6/1942. 

EK 12: Meslekî ve Teknik Okulların Açılması Hakkında Kanun Layihası (1942)* 
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* Yeşil Antalya, “Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü Sipariş Atölyesi Açıldı”, Antalya 5 Mart 1949. 

 
 
 
 
 

 
* Đnönü Meslek Lisesi arşivinden. 

EK 13: Đnönü Kız Enstitüsü Sipariş Atölyesi’nin gazete ilanı* 

EK 14: Đnönü Kız Enstitüsü diploma defteri* 
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*Antalya Endüstri Meslek Lisesi arşivinden. 
 
 

EK 15: Antalya Erkek Sanat Enstitüsü diploma defteri* 
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* Resim, 2007’de araştırmacı tarafından çekilmiştir. 

EK 16: Günümüzde de ayakta olan Đpekböcekçilik Mektebi binası* 
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Sayın Valimiz;  

 ...Antalya’mızın Đnönü Parkı, memlekete tuzluya mal oldu, şimdiki masrafı bile Belediye bütçesini 

bir hayli sarsmaktadır. Fakat kendimiz, ziyaretçilerimiz, geçici yolcular ve nihayet gazeteciler bu parkımızı 

ballandırıp duruyorlar ve bizlerde bununla iftihar ediyoruz. Bir ada halinde olan bu kısmın içinde, Halk Parti 

ve Halkevi binası, Sinema, çocuk bahçesi ve -bugün Özel Đdare’nin malı olan- eski Atatürk Konağı vardır. 

Fakat parti binası ile güzel parkımız ve denizimiz arasındaki dut tarlaları ne oluyor? Bunu şimdiye kadar 

nasıl yakıştırmışlardır? Bundan 20 sene evvel parkımız metruk bir koruluk iken ve parti binası henüz 

yapılmamışken buraya bir Böcekçilik Okulu sıkıştırılmış ve hiç göze batmamıştı. Fakat bugün şartlar 

değişmiştir, -eşhasa satılmaya kalkılsa- metresi 50-60 lira getirecek olan bu yirmi dönüm tarlayı dut fidanına 

hasretmek günah değil midir? Hem, bir dut ağacı, böyle deniz kenarının tuzlu havasında mı, yoksa arkadaki 

sulak ve çok mümbit topraklarda mı daha iyi yetişir. Bunu bilmek için ziraatçı olmaya da lüzum yoktur. 

 Bu tarlaların ortasına kurulmuş üç katlı ve konforlu muazzam köşk ne işe yarıyor? Yanı başındaki 

büyük, tek katlı salon bir dershane midir, bir laboratuar mıdır, bunu kimse doğru dürüst bilmiyor. Burası, 

yirmi senede ancak 300 kadar talebe yetiştirmiş ve bugün okul vaziyeti de kalmamıştır. Öğrendiğimize göre, 

geçen sene Hatay’da kurs açılmış, bu sene de galiba Konya’da açılacak ve Antalya’daki müdür buraya ders 

vermeye gidecekmiş. 

 Şimdi, bu müessese, dokuz vilâyetin merkezi vazifesini üzerine almıştır. Bu vilâyetler; Antalya, 

Burdur, Isparta, Konya, Afyon, Niğde, Seyhan, Đçel, Hatay’dır. Bu vilâyetleri, harita üzerinde tetkik edersek, 

Antalya’nın en kenarda kaldığını görürüz. Bu istasyonun, daha merkezî bir yere nakli faydalı olmaz mı? 

Diğer bir cihet daha; Antalya’mız, 30 sene evvel 40-50 bin kilo ipek istihsal ederken, bugün, bu miktarın 

nısfını bile bulmaktan acizdir. Buna mukabil, Đçel, Mersin ve diğer vilâyetler 100 bin, Hatay 200 bin kilodan 

fazla hâsılat yapmaktadır. Hal böyle iken, bu istasyonun Antalya’da kalmasının hikmetini anlamıyoruz, yok; 

bunda bizim bilmediğimiz faydalar varsa, kendilerine Dutlubahçe, Rumkuş tarafında koca bir arazi temin 

edilsin, fakat burasını bize bıraksınlar. Bir kaç bin dut fidanı ile yıllık 1000 kutu tohum nerde olsa yetişir. 

 Yurda çok ilgi gösteren ve her yönden zirai kalkınmalara hız veren Tarım Bakanlığı’na bu 

dileklerimizi duyuramaz mısınız? Biz, bu binalarda güzel bir şehir oteli ve -bina ihtiyacı ile kıvrandığımız- 

Şehir Kulübü’nü görmek istiyoruz. Dut tarlası, parkın sırtındaki bir ur gibi, çirkin vaziyetinden çıkmalıdır, 

yakışanı da budur. 

Sayın Valimiz; 

 Geldiğiniz günden beri Antalya’mıza yararlı olmak için nasıl çırpındığınızı görüyoruz. Sizde 

görüyorsunuz ki, başta büyük Đnönü olmak üzere, bütün büyüklerimizin sık sık uğradığı bir şehrin 

Valisisiniz, neden Antalya’mız Ankara’nın kışlağı olmasın, neden buraya gelenler rahat ve konforlu bir 

otelin balkonundan Akdeniz'in temiz havasını koklamasınlar? Bir gazetenin sesi, halkın sesidir Sayın 

Valimiz. 

 
* Nurettin Adıson, “Valimize Açık Mektup”, Yeşil Antalya, Antalya 21 Mart 1947. 

EK 17: “Valimize Açık Mektup” başlıklı gazete haberi* 
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* Meltem, Yıl: 1, S. 1, Antalya 1 Mayıs 1948.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Yeni Hayat, “Çırak Mektebi Gece Dersleri”, Antalya 19 Kanunevvel 1338. 
 

EK 18: Meltem’in ilk sayısı ve çıkarılması düşünülen Yeğene dergisine ait ilan* 

 

EK 19: Antalya Muallimler Cemiyeti’nce verilen ücretsiz kurs ilanı* 
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*BCA, Medreselerin Kapatılması Nedeniyle Tevhîd-i Tedrisat Esasına Göre Tatbiki Gerekli Maddeleri 
Sıralayan Maarif Vekâleti’nin Genelgesi, Tarih: 15.3.1924, Fon kodu: 51.0.0, Yer no: 2.1.31. 

EK 20: Medreselerin Kapatılması Nedeniyle Yayınlanan Maarif Vekâleti Genelgesi * 



 

 

 

273 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Yeşil Antalya, “Đlan: Đl Millî Eğirim Müdürlüğü'nden”, Antalya 5 Mart 1949. 

EK 21: 1949’da açılması kararlaştırılan Đmam Hatip Kursu ilanı* 
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ANTALYA ÖĞRETMENLERĐ ĐŞBĐRLĐĞĐNDE-DERS DIŞINDA SUAL SAATLERĐ942 

Çocuklarda, daha küçük yaşlarda başlayan tecessüs insiyakı (araştırma içgüdüsü) çok defa kendini ‘sual 

sorma’ şeklinde gösterir. Vapurda, Tramvayda, yolda giderken, kırlarda dolaşırken küçük çocukların, 

yanındakilere durup dinlenmeden sual sorduklarını görürüz. Evimizde küçük bir çocuk varsa, onun ardı 

arkası gelmeyen suallerine cevap yetiştirmekten bazen bıkar, usanırız. Bu, küçük çocuğun bilgi kazanma, 

muhitini tanıma faaliyetinin bir safhasıdır. Çocuk, halledemediği meseleler hakkında bizi sorguya çeker. 

Onun bu faaliyetine engel olmamak, sorularını cevapsız bırakmamak ve hele kırıcı sözlerle onu bu 

hareketinden vazgeçirmeye çalışmamak lazımdır. 

Bundan başka okul programlarındaki ders maddelerinin dışında kalabilen öyle meseleler olabilir ki, 

çocuk bunlardan bazılarını öğrenmek lüzumu duyar. Bir kitapta, bir gazetede veya bir mecmuada bir yazı 

okumuş ve bazı yerlerini anlayamamıştır. Bu gibi meselelerden bir kısmı okul programlarında olmayabilir. 

Çocuk bunları nasıl ve nereden, ne zaman öğrenecektir? 

Đşte bu düşüncelerle bu ders yılıbaşında Antalya öğretmenleri ile birlikte, şimdilik ikinci devreler için, 

‘Ders dışında sual saatleri’ ihdas edilmiş ve tatbikatına başlanmıştır.  

Ders yılı başında, dördüncü ve beşinci sınıfları üzerine alan her öğretmen arkadaş; sınıfına, iş dersinde 

bir soru kutusu yaptırarak astı ve çocuklara maksadı izah etti: Çocuklar; bir bahis üzerinde görüşüldüğü 

sırada, o bahisle alâkadar sualleri derhal soracaklardır. Ancak; evde, sokakta, çarşıda görülüp duyularak 

mahiyeti hakkında izahat ve tafsilât edinilmek istenen, bir kitapta veya gazetede okunup iyice kavranmayan, 

zihnin takılıp da kendiliğinden halli imkânı bulunmayan sualler ulu orta sorulmayıp, ufak bir pusulaya 

yazılacak, pusulanın üzerine talebenin ismi ve numarası yazıldıktan sonra bu kutuya atılacak. On beş günde 

bir çarşamba günleri öğleden sonra bu kutular açılarak cevapları araştırılacak. Çocuklara ayrıca anlatıldı ki, 

bu sualler doğrudan doğruya öğretmene değil, sınıf cemaatına tevcih edilmiştir. Sınıf cemaatı her sualin 

cevabını arayıp bulacaktır. Öğretmen de bu cemaatın başkanı sıfatıyla onlara yol gösterecek, hiç bir çare 

bulunmazsa o zaman cevabı kendisi verecektir. Okullarımızın hiç birinde kışlık teneffüs yeri yoktur. 

Yağmurlu havalarda jimnastik dersinde çocuklar sınıfta kalıyorlar. Đşte bu saatleri de biz bu işte kullanıyoruz. 

Kutuları açtığımız zaman çok enteresan suallerle karşılaştık. Öyle umulur ki, bir kaç sene için bu 

sualler toplanıp çocukların yaşlarına, cinslerine, içtimai ve fikri durumlarına vs göre ilmi bir şekilde tasnif 

edilirlerse muayyen yaş, cins ve seviyedeki çocukların neler öğrenmek istedikleri hakkında oldukça emin 

notlar almak kabil olacaktır. 

Toplanan sorulardan bazıları: 

SINIF 5:  

1- Niçin sabahleyin ellerimizi soğuk su ile yıkadığımızda buhar çıkıyor?  

2- Ateş yanarken neden öbür tarafı titrek görünüyor? 

3- Elimize bulaşan bir mürekkep veyahut bir boya niçin zaman geçince elimizden çıkar? 

4- Kuyu suyu niçin kışın ılık, yazın soğuk olur? 

5- Deniz neden tuzludur? 

                                                

*942 Kemal Kaya, “Ders Dışında Sual Saatleri”, Türk Akdeniz, c. 1, S. 2, Antalya Nisan 1937, s. 22-26. 

EK 22: Antalya’da bir eğitim uygulaması: “Ders Dışı Sual Saatleri”* 
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6- Civarında nehir ve göl ve deniz bulunmayan memleketlere birçok yağmur ve kar yağıyor, bu sel 

suları nereye gider? 

7- Cemre nedir? 

8-“Sakarya kıyısında Anadolu ordusu her gün yeni bir Pilevne yaratıyor,” bu yazı ne demek istiyor?  

SINIF 4: 

1- Maske nedir? 

2- Yıldızlar neden yere düşmüyorlar ve neye takılmıştır? 

3- Güneş bir yerden girip bir yerden çıkıyor, nasıl girip çıkıyor? 

4- Gece ayın, gündüz güneşin tutulmasına sebep nedir? 

5- Yaz gecelerinde yıldızların kaydığını görüyoruz, sebebi nedir?  

6- Avukatları kim idare eder?  

7- Turfanda ne demektir? 

8- Diyorlar ki; ay, güneş ve yıldızlardan her biri dünyadan büyükmüş.  Öyle ise bunlar dünyaya nasıl 

sığıyorlar? 

 

Dördüncü sınıfta bir sual saatinin protokolünden: 

Kutudan çıkan pusulalardan birinde şu sual yazılı idi: 

Cihan harbinde bizimle birleşik olan hükümetlerin de topraklarını aldılar mı?  

Sual tahtaya yazıldıktan sonra öğretmen çocuğa sordu: Bu suali sormak nereden aklına geldi? 

Öğretmenin bunu sormaktan maksadı şu idi: Bir kaç hafta evvel aynı okulun diğer sınıflarından birinde 

bir kutu açılmış ve çıkan suallerden ikisinin talebe tarafından sorulmayacağı tahmin edilerek araştırma ve 

inceleme yapılmış; neticede çocukların daha yukarı sınıflarda bulunan ağabeyleri tarafından öğretmeni 

imtihan maksadı ile çocuğa not ettirilerek gönderildiği anlaşılmıştır. Filhakika bu gibi vaziyetlerle az çok her 

öğretmen karşılaşmıştır. Bazen da çocuklar kendiliklerinden öğretmeni imtihan ederler. Ellerine geçen bir 

kitaptan bir kelime, bir tarih, bir rakam öğrenir ve sınıfa gelerek öğretmenlerine sorarlar. Đşte bu tecrübelere 

istinaden çocuğa yukarıdaki sual sorulmuştur. Sual saatleri tekniğinden bu noktanın hassasiyetle idaresi ve 

çocuklarda bu sakim (yanlış) hareketin zuhuruna meydan verilmemesi lazımdır. Ancak bu tedbirledir ki, 

hakiki çocuk sualleri ortaya çıkmış ve bu saatler hakikî bir ihtiyacın karşılığını vermiş olurlar. 

ÇOCUK - Tarih kitabımızı okuyordum, bizim elimizden giden topraklar yazılı. Acaba bizimle beraber 

harp eden devletler de toprak kaybettiler mi, diye düşündüm. Kitapta bulamadım. Babama sordum, o da 

anlatmadı. Onun için sordum. (Tarih kitaplarında hakikaten bu sualin cevabı yoktu. Çocuğun bu suali samimi 

göründü.) 

ÖĞRETMEN - Bu sual evvelce konuştuğumuz gibi, bütün sınıfa sorulmuş demektir. Đçinizde buna ce-

vap verecek var mı? 

Çocuklardan bir kaçı: “Evet onların da topraklarını aldılar.” dedilerse de daha fazla izah 

edemediklerinden bu kâfi görülmedi. 

ÖGRETMEN - O halde buna dair nereden bilgi edinebiliriz? 

ÇOCUKLARDAN BĐRĐ - Beşinci sınıfın Tarihine (Tarih kitabına) bakalım. 

        BĐR ÖTEKĐ - Bulamazsak Hayat Ansiklopedisi’nden de ararız. 

Beşinci sınıf Tarihleri (tarih kitapları) getirtilerek çocuklara dağıtıldı. Cihan Harbi bahsi açıldı ve her 
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çocuk sessiz olarak bu parçayı gözden geçirdiler. Bu suretle, tam manasıyla, alâkalı bir ‘sessiz okuma 

temrini’ de yapılmış oldu. Nihayet çocuklar şu malûmatı bulup çıkardılar: 

... Almanya'nın imzaladığı Versay Muahedesi’yle Almanya, Alsas ve Loren'i Fransa'ya verdikten 

başka, diğer komşularına da birer miktar toprak bırakmak zorunda kaldı. Harpte yıkılan yerleri yeniden 

yaptırmak üzere pek çok paralar da ödeyecekti. Sen Jermen Barışı ile Avusturya parçalandı. Nöyyi Barışı ile 

de Macaristan'ın birçok toprakları kendisinden alınıp komşuları Sırbistan ve Romanya'ya verildi... 

Bu parça, tahtaya yazılan sualle birlikte not ettirildi ve ikinci suale geçildi... 

(Sırası gelmişken kaydedelim ki; çocuk, suallerinin karşılığını ararken sınıf cemaatına lazım olan 

müracaat ve tetkik vasıtalarını önceden hazırlayabilmek ve bazen da kendisini hazırlamak için öğretmenin bir 

veya bir kaç gün evvel talebe dağıldıktan sonra sual kutusunu açarak pusulaları gözden geçirmesi lazım ve 

faydalıdır) . 

 

Beşinci sınıfta bir sual saatinin protokolünden: 

Çocuk suali: Ayda hayat ve ateş var mıdır? 

ÖĞRETMEN - Bu soru nereden aklına geldi? 

TALEBE - Gece aya bakıyorum. Annem ayda hava yoktur, dedi. Merak ettim, o halde ateş nasıl yanı-

yor? (Çocuğun maksadı ayın ışığı olsa gerekti.) 

ÖĞRETMEN - Çocuklara, “ne dersiniz?” 

TALEBEDEN BĐRĐ - Mademki Ay dünyadan ayrılmıştır, deniliyor, şu halde onda da hayat olması 

lazım. 

BĐR ÖTEKĐ - Ayda hava olmadığı için hayat da yoktur. 

SUALĐ SORAN - Hava yoksa ateş nasıl yanıyor? 

BĐR KIZ - Dünyanın ortasında bir çekerge (cazibe) var. Havayı o çekiyor. Ay yukarda kaldığı için hava 

oraya kadar gidemiyor. Şu halde ayda hayat da olamaz. 

ÖĞRETMEN - Başka bir diyeceği olan var mı?. 

BĐR ÇOCUK - Ayın üzeri dağlık taşlıkmış diyorlar. Orada hava ve hayat yokmuş. 

ÖĞRETMEN - Sizce Ay’da ateş ve hava olabilir mi, olamaz mı? 

TALEBEDEN BĐRĐ - Ay bize ateş gibi görünüyor, şu halde orada ateş vardır. 

DĐĞER BĐR ÇOCUK - Duyduğuma göre ay, dünyadan kopmuş bir yanar dağdır, orada hayat olamaz. 

BĐR KIZ - Ay gündüzleri görünmüyor, şu halde ayda hayat yoktur. 

ÖĞRETMEN - Başka bir diyeceği olan var mı? (çocuklar susuyorlar) Bakın herkes bir türlü söyledi. 

Bunların doğru olup olmadığını nasıl anlayalım? En doğru ve en etraflı malumatı nereden bulalım? 

BĐR ÇOCUK - Coğrafya kitaplarına bakarız. 

DĐĞERĐ - Hayat Ansiklopedisi’ne bakalım. 

ÖĞRETMEN - Hayat Ansiklopedisi (10) büyük ciltten ibaret. Bunların hepsini karıştırırsak günler 

geçer. Aradığımızı nasıl bulacağız? 

BĐR ÇOÇUK - ( Ay ) kelimesi (A) harfi ile başlıyor. (A) harfi ise birinci cilttedir. Bu ciltten ararız. 

Sınıf kütüphanesinden ansiklopedinin birinci cildi çıkarılıyor. Öğretmen masalardan birine ay 

kelimesinin bulunup okunması vazifesini veriyor. Çocuklar “en yakın komşumuz ay” parçasını buluyorlar. 

ÖĞRETMEN - Biriniz okusun da hep dinleyelim (Okunanı dinleme itiyadının ve anlama kabiliyetinin 
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terbiyesi için alâka doğuran bu fırsattan istifade edilmiş oluyor.) 

ÖĞRETMEN - (Okumayı keserek) Buraya kadar okunanlardan öğrendik ki, ayda hayat yokmuş, acaba 

neden? 

TALEBEDEN BĐRĐ - Çünkü hava ve yiyecek yokmuş. 

ÖĞRETMEN - Daha aşağısında neler yazıyor? Oku bakalım!  

TALEBE - (devamla) Ayda sühunet derecesi 15 gün zait 110’u bulur, on beş gün de nakıs 100’e 

düşermiş 

ÖGRETMEN - Bu zait 110 derece sıcaklıktan ne anlıyorsunuz? 

TALEBEDEN BĐRĐ - Kaynayan su buharının sıcaklığından daha fazla. 

ÖĞRETMEN - Geçen sene Antalya'da hararet 43 dereceyi bulmuştu da sıcaktan ne kadar bunalmıştık. 

Düşünün bir kere 110 dereceyi! Bu kadar sıcak bir yerde yaşanabilir mi? 

ÇOCUKLAR - Hayır.  

ÖĞRETMEN - Ya nakıs yüz derece ne demektir?  

ÇOCUKLAR - Sıfırın altında yüz derece. 

ÖĞRETMEN - Sıfır nedir? 

BĐR ÇOCUK - Buzun donmağa başladığı derece. 

ÖĞRETMEN - Bu kadar soğukta da hayat olmayacağı şüphesizdir. Bunlar da bize anlatıyor ki, ayda 

hayat olmaması lazımdır. Arkadaşınız bir şey daha sormuştu: Acaba ayda ateş var mıdır, demişti. Buna ne 

dersiniz?  

BĐR ÇOCUK - Mademki ayda hava yoktur. Hava olmayan yerde ateş yanmadığını öğrenmiştik. Şu 

halde ayda ateş de yoktur. 

Çocuk suallerinden bazıları o ders yılı içinde işlenecek bir bahisle alâkadar olabilir ve hatta bazen o 

ders için en güzel bir giriş suali, bir mihver, bir proje vazifesini görebilir. Bu gibi sualleri o zamana saklamak 

muvafıktır.  

Bundan başka suallerin sade kitaplara müracaat edilerek karşılıkları bulunacağı hatıra gelmemelidir. 

Bazı sualler hariçte müşahedeleri icap ettirir mahiyette olurlar. Bazen, bunların bir kaç cüz’-i tama ayrılarak 

her birinin bir talebe gurubuna tetkik ve müşahede vazifesi olarak verilmeleri mümkündür. Maksat; çocukları 

çeşitli vasıtalara başvurarak kendi kendilerine bir meseleyi halledebilecek kabiliyette yetiştirmektir. Genel 

okul ve öğretim faaliyetlerinde tavsiye ve tatbik olunan metot ve prensiplerin bu çalışma sahasında da geniş 

bir yer bulacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.  
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Muallime ve Muallimler Cemiyeti Nizamnâmesi943 (1921) 

Amaçlar: 

1-Eğitim ve öğretmenlik hakkında var olan yanlış yönlendirmelerin dışlanması ile mesleğimizin önem 

ve gereğinin, elde olan araç ve yöntemlerle yayımlanması ile anlatılması, 

2-Öğretmenler arasında dayanışma ve içten dostluk sağlanması, 

3-Dinsel, bilimsel, ahlaksal gelişmenin sağlanması, 

4-Yerel ve genel tartışma, konferans, sinema, gazete, kitaplarla bir öğretmen derneğine düşen yurt ve 

ulusal ödevlerin yerine getirilmesi, 

5-Yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara her türlü yardımın yapılması,  

6-Öğretmenlere tam bir huzur sağlanması için gereken girişimleri uygun zamanlarda yerine 

getirilmesi, 

7-Haksızlığa uğrayan öğretmenlerin yasal yollarla haklarının alınması, 

Üyelik:  

Yönetmeliğe göre, her öğretmen derneğin doğal üyesi olarak kabul edilmektedir. Meslekten herhangi 

bir nedenle ayrılmış olanlar da yönetim kurulu kararıyla derneğe üye olabilirler. Üyeler; ‘azayı hamiye’,  

‘azayı fahriye’ ve ‘asıl faal üyeler’ olmak üzere üç kısımdır. Azayı hamiye, varlıkları yurt ve ulus için yararlı 

olan ve yönetim kurulu kararlarıyla seçilen değerli kişilerdir. Fahri üyeler, cemiyete 50 lira veren kişilerdir. 

Asıl faal üyeler, cemiyete kaydedilmiş öğretmenlerdir. Asıl üyeler kaydedilirken giriş aidatı olarak 25 lira ve 

bir senede dört taksit olmak üzere yüz kuruş verir. 

Yönetim:  

Cemiyetin bir yönetim kurulu, bir de harcama kurulu vardır. Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:  

1-Yönetmelik maddeleri ile genel kurulca alınacak kararların yerine getirilmesi,  

2-Cemiyete gelir sağlanması,  

3-Kurultaya rapor hazırlayıp sunulması,  

4-Panel, tartışma, yarışma düzenlenmesi ve gazete, kitap yayınlatılması,  

5-Paraya ihtiyaç duyulan işlerden 1.000 kuruşa kadar olanlarının belirlenmesi ve ihtiyacın 

karşılanması,  

6-Herhangi bir iş için ne olursa olsun genel kurulun toplanması için karar alınması. 

                                                

*943 Yeni Hayat, “Nizamnamemiz”, Antalya 16 Mart 1338. 

EK 23: Antalya Muallime ve Muallimler Cemiyeti Nizamnâmesi (1921)* 
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Yönetim Kurulu, asıl üyeler tarafından oy hakkı olanlarca seçilen bir başkan ile asıl üyelerin onda 

biriyle oluşur. Yönetim Kurulu, aralarından bir veznedar, bir muhasebeci, bir de kâtip seçer. Hiçbir zaman 

genel kurul üyeleri dörtten az olamaz. Yönetim Kurulu başkanı, derneğin de başkanıdır. 1.000 kuruştan az 

olan harcamalar yönetim kurulu kararı ve başkan ile muhasebecinin imzası üzerine veznedar tarafından 

yerine getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz üç kez katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş 

sayılır. Başkan veya üyelerin bir kısmının yönetim kurulundan istifası diğer yönetim kurulu üyelerinin 

istifasını gerektirmez.  

Harcama kurulu, asıl üyelerin beşte biri esasına göre seçilir. Yönetim kurulunun daveti üzerine yalnız 

1.000 kuruştan fazla harcamayı gerektiren kararlara katılır. Harcama Kurulu üyelerinin bir defada 1.000 

kuruştun fazla olan bir masrafın müzakeresi için yönetim kurulu tarafından yapılan davet gereğince yönetim 

kurulunu o meselede serbest kılar. 

Yönetim Kurulu Değişikliği: Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi veya bir kısmı veya en az 10 üyenin 

önerisi ve cemiyette kayıtlı asıl üyelerin oybirliği ile yönetim kurulu değişebilir. 

Kurultay: Kurultay yılda bir kez, yeni yılın ilk Cuma günü yapılır. Olağan olarak yönetim kurulunun 

yahut asıl üyelerin talebi üzerine daha önce de toplanabilir. Kurultayda bir yıllık işler ve hesaplar incelenir. 

Yönetim ve Harcama kurulları seçimleri yapılır. 

Grev Đlanı:  

Herhangi bir haksızlık olduğunda ya da cemiyet önemli hukuksal talebinin yerine getirilmesi mümkün 

olmadığı takdirde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun da oybirliği kararıyla belirli şartlar ve süreyle 

greve gidilir. Bu şartlar ve müddet grev kararı veren genel kurulca teyit edilir.  

Çeşitli Maddeler:  

Cemiyetin siyasetle hiçbir ilişkisi yoktur. Cemiyetin elli liradan fazla olan parası cemiyet adına 

bankaya yatırılır. Yönetmelik maddelerine aykırı ve mesleğin onur ve şerefine aykırı harekette ısrar edenler 

yönetim kurulu kararı ve genel kurulun teyidi ile kayıtları silinir.  
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Antalya Öğretmenler Birliği Esas Nizamnâmesi944 (1948) 

I- Maksat ve Gaye: 

1- Antalya’da ‘Antalya Öğretmenler Birliği’ adı ile gayri siyasi, azaları arasında yardımlaşma gayesi 

ile bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin Antalya kazaları içinde de şubeleri bulunabilir. 

2- Birliğin gayesi; sosyal iş bölümünde ana vazifeleri öğretmenlik olanların fikir seviyelerini 

yükseltmek, öğretmenler arasında tesanüt yaratmak, tesanütün gerektirdiği her türlü yardımlaşma teşkilatını 

kurmak, halk tabakasının okuyup yazmasını temin etmek ve kültürlerini yükseltmek ve bu yolda ücretsiz 

dersler vermek ve kurslar açmak. 

II- Birliğin Organları: 

A- Umumi Heyet 

 3- Birliğin umumi heyeti bütün asli azaların katılması ile yılda bir defa toplanır. 

 4- Umumi heyet birliğe kayıtlı asli azaların en az yarısının katılması ile toplanacaktır. Toplantıda bu 

nispet elde edilmezse gelecek toplantı cemiyetler kanunun alâkalı maddesine göre yapılır. 

 5- Umumi heyetin vazifeleri şunlardır: 

 a) Đdare heyetinin yıllık raporunu konuşma,  

b) idare heyetinin yıllık bilânçosunu gözden geçirmek,  

c) Đdare heyetinin gelecek yıl için düzenlediği bütçeyi tasdik etmek,  

d) Đdare heyetinin yahut birliğe kayıtlı asli azanın beşte birinin teklifi ile umumi toplantıdan beş gün 

evvel, değişik şekiller ve mucip sebepler azalara bildirilmiş olmak şartı ile nizamnâme değişiklikleri yapmak,  

e) Mevcut idare heyetlerinin devamına karar verilmediği takdirde gizli reyle yenisini seçmek,  

f) Maarifi ilgilendiren her türlü memleket içi ve dışı toplantılara katılmak fikri üzerinde çalışarak, 

gönderilecek mümessile verilecek direktif hususunda idare heyetine salahiyet vermek. 

6- Đdare heyetince gerekli görülürse yahut birliğe asli azalardan en az yirmi de birinin idare heyetine 

başvurması ve istenen maddelerin toplantı ruznamesine sokulması isteği üzerine umumi heyet adet olan yıllık 

toplantısından başka toplantı yapabilir. Bu toplantıda yalnız toplantıyı gerektiren meseleler kararlaştırılır. 

B- Đdare Heyeti  

 7- Birlik umumi heyetince, birliğin asli azaları arasından gizli rey ile kongre kabul ettiği takdirde, 

aza tarafından teklif edilecek işarı rey usulü ile seçilmiş on beş kişilik bir idare heyeti tarafından çevrilir. Bu 

idare heyeti aldıkları rey sırası ile iki bölüme ayrılır. Asıl bölüm, ilk dokuz kişiden yedek bölüm ise geri 

kalan altı kişiden müteşekkildir. Đdare heyetini teşkil eden dokuz kişilik asıl bölümden birinin memuriyet, 

nakli hastalık veya herhangi bir sebepten dolayı birlikten ayrılması takdirinde, yedek bölümden sırası gelen 

otomatik olarak asıl bölüme geçer. Gerekirse idare heyetinin daveti üzerine on beş kişilik asıl ve yedek idare 

heyeti azaları birlikte toplanırlar. 

 8- Dokuz kişilik idare heyeti asıl seçimin bitmesinden sonra kendi aralarından bir reis, bir reis vekili, 

bir umumi kâtip, bir umumi kâtip yardımcısı, bir muhasip, bir muhasip yardımcısını seçer. 

 9- Đdare heyetinin vazifeleri şunlardır:  

                                                

*944 Şelale, “Antalya Öğretmenler Birliği Esas Nizamnamesi”, No: 84, 7 Mayıs 1948 Antalya; Şelale, “Antalya 
Öğretmenler Birliği Esas Nizamnamesi ”, No: 86, 14 Mayıs 1948 Antalya.   

EK 24: Antalya Öğretmenler Birliği Nizamnamesi (1948)* 
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a) Birliğin günlük işlerine çevirmek,  

b) Aza sayısını artırmak,  

c) Birliğin gelirini düzgün şekilde toplamak,  

d) Birlik azasından her birinin meslekî dertleri ile ilgilenmek,  

e) Đş bölümü esasından hareket edilerek belirli faaliyet sahaları için azalar arasında encümen teşkil 

etmek ve bunların toplantı yer ve zamanlarını belirterek çalıştırmak,  

f) Doğum ve ölüm halinde, birlik mensuplarının herhangi acele ve çok gerekli ihtiyaçları karşısında 

idare heyetinin takdir ve kararı ile ikraz veya hibe şeklindeki yardımlarda bulunmak,  

g) Devletin ve belediyenin, icabında hususi şirketlerden, nakil vasıtalarından, her çeşit kültürel ve 

bedii dernek ve müesseselerin giriş paralarından bütün medeni memleket öğretmenlerinin ettikleri istifadeyi 

sağlamak. 

 10- Đdare heyeti başlıca şu hususlar için kendi nezareti altında birer encümen kurar ve gerekirse 

meslektaşlar dışındaki salahiyet sahiplerinden faydalanır. 

 a) Neşriyat encümeni: Birliğin meslekî gayelerine yardım edecek mevkut ve gayri mevkut neşriyatta 

bulunur, meslektaşlar arasında kuvvetli bir millî talim ve terbiye şuurunun yayılmasına çalışır. 

 b) Terbiye encümeni: Birliğin gayelerine öğretmenlik mesleğinin haysiyet ve değerini çevrede 

tanıtacak, meslektaşların ilmî ve pedagojik bilgilerini arttıracak okulla aile arasındaki dayanışmayı 

kuvvetlendirecek konferanslar, müsamereler ve toplantılar tertip eyler, memleket içi ve dışı terbiye 

hareketlerini takip ederek idare heyetini aydınlatır. Bu hususta teklif ve raporların sunar, çeşitli halk 

tabakalarının ve öğretim ihtiyaçları için bedelsiz ve fahri olarak dersler ve kurslar tertip eder. 

 c) Đktisat encümeni: En önce ilköğretim mensubu azadan başlamak üzere birlik azasının refahını 

temin edecek teşebbüslere girişir. Azadan birinin ölümü halinde bıraktığı çocuklarının tahsili ve terbiyesi için 

icap eden ve mümkün olan maddi ve manevi yardımları yapar. Bilhassa içtimai yardım teşkilatı tasarruf 

sandıkları, istihlak ve yapı kooperatifleri kurma hususunda idare heyetinin tasvibinden geçen tekliflerin 

gerçekleştirilmesine çalışma bu encümenin işidir. 

C- Murakabe Heyeti 

 11- Birlik murakabe heyeti, umumi heyet tarafından seçilmiş iki asil, iki yedek azadan teşekkül eder. 

Vazifesi gelecek umumi toplantı için bir murakabe raporu hazırlamak, bu raporda birlik gelir ve giderinin 

yolunda cereyan edip etmediği sarfiyatın müspet vesika ve evrakını gözden geçirmektir. Đdare heyeti bu 

husus için birliğin bütün muamele ve hesaplarını murakıpların emrine amade bulunduracaktır. 

D- Haysiyet divanı 

 12- Birliğin umumi heyetçe bir yıl için seçilmiş üç kişilik bir haysiyet divanı vardır. Divan idare 

heyetince kendisine verilen ve meslektaşların haysiyetlerine ait bulunan işlerle uğraşır ve kararın idare 

heyetine arz eder. 

III- Azalar: 

 13- Esas mesleği öğretmenlik olup millî eğitim idare cihazında yahut başka mesleklerde çalışan 

emekli ve faal memur, doçent, profesör ve ordinaryüs gibi dereceleri ile emekli faal öğretmenler birliğe aza 

olabilir. Bu vasıfları taşıyan her öğretmen birlikçe bastırılmış azalık beyannamesini usulü veçhi doldurmak 

sureti ile birlik idare heyetine verir ve aza olur. Herhangi bir sebeple Antalya’dan ayrılan veya daimi vazifesi 

Antalya’da olmadığı halde birliğe aza olmak isteyen meslektaşlar ve öğretmen okulu mezunu olup da başka 
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meslekte çalışanlar, birliğe maddi ve manevi muzaherette (yardımda bulunma) bulunanlar idare heyetinin 

muvafakati ile birliğe muhabir asli aza zümresini teşkil etmek suretle kazandıkları azalığı muhafaza ederler, 

umumi heyet toplantıları ve kararları için gereken nisabda (çoğunluk sağlanma) göz önüne alınmazlar. 

 14- Birlik azalığının yüklediği mali mükellefiyet: a) Girerken verilecek bir defalık ve miktarı en az 

bir, en çok on lira arasında değişen aidattan ibarettir. Birlikçe takip edildiği halde en çok altı ay içinde mali 

taahhütlerini vermeyenlerin azalığı kendiliğinden kaybedilir. 

 15- Birlik azasından en az yirmi beşinin yazılı teklifi üzerine öğretmenlik mesleğine mensup 

olmayan fakat talim ve terbiye mevzularına karşı ilgi ve sevgi besleyen bunu eser ve hizmetleri ile belli eden 

kimseler asli azalara yüklenen mali mükellefiyetlere bağlı olmak şartı ile fahri aza olabilirler. Fahri azalar rey 

hakkına sahip olmaksızın umumi toplantılara iştirak ederler. 

 16- Her aza birlikten çıkabilir. Bunun için; 1) Đdare heyetine hitaben bir tezkere ile müracaat etmek 

2) Çıkma ayı da dâhil olduğu halde o tarihe kadar malen mali mükellefiyetleri yerine getirmiş olmak şarttır. 

Bu şartı ifa etmeyen ve çıkmak isteyen aza cemiyetten ihraç edilmiş sayılır. Đdare heyeti bu gibi çıkmaları 

kabul eder ve lüzum görürse azasını birlikte tutmak için irşat ve ikna edici teşebbüste bulunabilir. 

IV- Bütçesi: 

17- Birliğin gelir kaynakları şunlardır: 

 a) Giriş paraları ve aylıkları; b) Devlet, Belediye ve Özel idarelerce verilecek ödenekler; c) Fertler 

ve teşekküllerce yapılacak yardım ve teberrular; d) Yayım, müsamere ve konser gelirleri; e) Yardım sandığı, 

hastane ve kooperatif gibi teşekküllerden gelecek hâsılattır. 

 18- Birliğin giderleri şunlardır: 

a) Birlik bina kirası, birlik işleri için gereken memur, hizmet adamı ve kırtasiye masrafı; b) Yayım, 

müsamere ve seyahatler ve toplantılar için gereken masraflar; c) Yardım teşkilatının ilk kuruluş masrafları 

için gereken masraflar. 

19- Her hangi bir sebep yüzünden Antalya öğretmenler birliğinin feshi takdirinde, birliğin para ve 

ayniyat halindeki bütün malları Antalya’daki mevcut Okul-Aile birliklerine Millî Eğitim Müdürlüğünün eli 

ile dağıtılır. Böyle bir kapanma ve fesih kararı ancak asli üyenin üçte ikisinin bulunduğu bir umumi heyet 

kararına bağlıdır. Umumi heyet nisabı temin edilemediği takdirde on beş gün sonra yapılacak ikinci bir 

toplantıda fesih ve kapama kararı toplanmış olan üyelerin üçte ikisi ile verilebilir. 

V- Birliğin Merkezi ve Kurucuları:  

20-  23.03.1948 tarihinde Antalya’da yeniden kurulan Antalya Öğretmenler Birliği’nin kurucu 

azaları şunlardır: Lise Müdürü Reşat Oğuz, Đstiklâl Đlkokulu müdürü Tahir Dağyar, Lise Türkçe öğretmeni 

Müyesser Özsu, Đstiklâl Đlkokulu öğretmeni Selami Baç, Đsmet Đnönü Kız Enstitüsü Müdürü Đlhan Soysal, 

Sanat Enstitüsü Müdür yardımcısı Naim Kutlu, Lise Fizik öğretmeni Nuri Baç, Lise resim öğretmeni Behçet 

Gürcan, Lise Matematik öğretmeni Necati Çelik, Atatürk ilkokul öğretmeni Talia Aktalay, Đsmet Đnönü Kız 

Enstitüsü Matematik öğretmeni Nadide Sönmez, Đnönü Birinci Đlkokulu öğretmeni Tahir Sargın, Đnönü 

Birinci Đlkokulu öğretmeni Đhsan Ataöv, Dumlupınar Đlkokulu öğretmeni Refik Başar, Sakarya Đlkokulu 

öğretmeni Fehim Taşşehir 

21- Birliğin merkezi: Ali Çetinkaya Caddesi’ndeki Halk Okuma Odası’nın bir odasıdır. 
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