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1. Bevezetés 

 

Az Oszmán Birodalom utolsó időszakában az oktatás megreformálásáért folytatott küzdelmek – 

nemzeti oktatáspolitika hiányában – eredménytelenek maradtak. A birodalom romjain 1923-ban 

megalakult Török Köztársaságra sok megoldásra váró probléma maradt. Az ország csak nemrég 

került ki a harcokból, melyek során lakosságának többségét elvesztette. Az iskolák és a bennük 

oktató tanárok száma elenyésző volt. A lakosságnak csupán az egytizede tudott írni és olvasni 

(ÇOLAK, M. 2001).2 

A rendkívüli körülmények között létrejött Török Köztársaságnak különösen nagy figyel-

met kellett fordítani az oktatásra. A megfogalmazott oktatáspolitikai irányelvek szerint nemcsak a 

tudatlanságot kellett felszámolni, hanem az új rezsimet képviselő és a hozzá hűséges, az iránta 

elkötelezett embereket is ki kellett nevelni (İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) 2011).3  

A Török Köztársaság kultúráját alapjaiban megújító Musztafa Kemal Atatürk, az új Tö-

rökország igényeinek megfelelően a „kortárs török embert” szerette volna megalkotni és egy 

nemzeti oktatási rendszert szándékozott létrehozni. Minden erejével ezért az ügyért munkálko-

dott (ÇOLAK, M. 2001).4 Annak ellenére, hogy Atatürk kultúrpolitikája valójában politikai és gaz-

dasági reformokkal együtt alkotott egy egészet, ki lehet jelenteni, hogy kulturális és oktatási téren 

széles körben tevékenykedett és kiemelkedőt teremtett. Írásomban, címszavakban megpróbálom 

összefoglalni az erre irányuló munkásságát. 

 

2. Az egységes oktatásról szóló törvény: a Tevhid-i Tedrisat 

 

Az ezzel kapcsolatos első lépés az 1924. március 3-án elfogadott egységes oktatásról szóló tör-

vény, az ún. Tevhid-i Tedrisat. Ezzel a törvénnyel a Nemzeti Oktatási Minisztérium az országban 

lévő oktatási intézményeket közös irányítás alá helyezte és állami felügyeletet biztosította számuk-

ra. A törvény egy fontos lépést tett afelé, hogy az idejétmúlt intézményeket, az 

ún. medreszéket bezárják, és az oktatást világivá tegyék. 

 

3. A közép- és felsőoktatás fejlesztése 

 

Az új iskolákat a diákok személyes, szociális és vallási egyenlőségét biztosítva szervezték meg. A 

technikai ismeretek oktatására is nagy figyelmet fordítottak. Az iskolák számának növelése mellett 

különösen az alapfokú oktatás legújabb és legkorszerűbb módszereit szerették volna bevezetni, 

                                                 
1 Oktató, Muğla Sıtkı Koçman Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak, Törökország, Muğla, 
tunam10@gmail.com. 
2 ÇOLAK, M. (2001): Muğla'da Eğitim (1923-1950). Muğla'ya Hizmet Vakfı, Muğla, 124 p. 
3 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011): İnkılap Dersleri. Gökçe Yayınevi, 243 p. 
4 ÇOLAK, M. (2001) p. 124. 
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ehhez a fejlett országok gyakorlatát és ismereteit használták fel. A tanárokat megbecsülésben ré-

szesítették, a fizetésüket megemelték. Mivel a lakosság többsége falusi volt, ezért nagy gondot 

fordítottak arra, hogy a falvak számára is képezzenek tanárokat (ÇOLAK, M. 2001).5  

1933-ban egyetemi reformot hajtottak végre, amely során sokkal kiegyensúlyozottabb és 

korszerűbb oktatást biztosítottak (İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) 2011).6 Ez a reform fordulópon-

tot jelentett a török felsőoktatás történetében. Felszámolták a régi oktatási rendszert, és az euró-

pai egyetemek példáját kezdték követni. Fontos, hogy külföldi tudósok sokaságát alkalmazták az 

újonnan alapított egyetemeken (TAN, N. 2006).7 Atatürk személyesen szorgalmazta, hogy megala-

kuljon a Hungarológiai Tanszéket is megszervező, és az ő nevét viselő Ankarai Egyetem Nyelvé-

szeti és Földrajzi Kara, amely 1936-ban kezdte meg működését. Ahogy az alapító okiratában is 

szerepel, a kar megalapításának célja a török kultúrát tudományos szempontok szerint vizsgáló és 

kutató intézmény létrehozása, illetve az oktatási egységek számára az új nemzeti nyelv és ideológia 

szerint felkészült tanárok képzése (ŞERAFETTIN, T. 1996).8  

 

4. Áttérés a latin ábécére 

 

Atatürk törekedett arra, hogy a Török Köztársaságot a korabeli civilizáció szintjére hozza. Ebben 

a folyamatban fontos lépés volt, hogy az írás-olvasás tanulását megnehezítő régi írásrendszert 

lecserélték, hogy könnyebben terjeszthessék a műveltséget a társadalomban (ÇOLAK, M. 2001).9 A 

váltás egyúttal az új köztársaság kulturális eszköze is lett (İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) 

2011).10 Az addig használt arab formula az olvasása és írása során keletkező nehézségek mellett a 

török nyelv hangállományának sem volt megfelelő, ezt szem előtt tartva 1928-ban bevezette a 

török nyelvnek jobban megfelelő latin ábécét. 

Annak érdekében, hogy a nép megtanulja a latin ábécét, “népiskoláknak” nevezett intéz-

ményeket kezdtek el működtetni. Atatürk a népiskolák szervezetének elnöke és fő oktatója lett. A 

népiskolák a népnek tanították az új rendszert, valamint az alapfokú oktatás terén fejtették ki di-

cséretes tevékenységüket. Munkájuk eredményeképpen nőtt az írni és olvasni tudók száma. Emel-

lett a könyv-, a folyóirat- és az újságkiadás terén is kétségtelenül nagy előrelépés történt 

(ŞERAFETTIN, T. 1996).11  

 

5. Török kulturális központok és népházak 

 

A szultanátus időszakában a “törökség” eszméjének terjesztésében hatékony és széles körben 

elterjedt oktatási szervezetek, a török kulturális központok a köztársaság első éveiben még mű-

ködtek, majd az 1931-ben történt bezárásukat követő évben a népházaknak adták át a helyüket 

(ÇOLAK, M. 2001).12  A köztársaság alaptörvényeit vállaló és a honfitársak művelését célzó13 nép-

                                                 
5 ÇOLAK, M. (2001) pp. 9–83. 
6 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011) p. 245. 
7 TAN, N. (2006): Atatürk Dönemi Kültür Kurumlarından Örnekler (1920-1938). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınları, 159. p. 
8 ŞERAFETTIN, T. (1996): Türk Devrim Tarihi, Yeni Türkiye'nin Oluşumu (1923-1938), 3. Kötet (Második rész). Bilgi 
Yayınevi, 1. Kiadás, 80. p. 
9 ÇOLAK, M. (2001) p. 84. 
10 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011) p. 240. 
11 ŞERAFETTIN, T. (1996) pp. 203–214. 
12 ÇOLAK, M. (2001) p. 124. 
13 TAN, N. (2006) p. 52. 
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házak (TAN, N. 2006), sajátos szerepükkel és szerkezetükkel fontos helyet töltöttek be az ország 

kulturális életében (İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) 2011).14  Ezek az intézmények szerteágazó te-

vékenységet folytattak, összesen 9 területen működtek: írás- és olvasási tanfolyamokat indítottak, 

néptáncot tanítottak, koncerteket adtak, színielőadásokat tanítottak be, télen sportversenyeket 

szerveztek, a népi kultúrát bemutató cikkeket jelentettek meg az újságokban, valamint a zenei, a 

színházi és az irodalmi élet számára új művészeket neveltek ki. Számos népház folyóiratot jelente-

tett meg és így biztosította környezetében a saját kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelente-

tését (TAN, N. 2006).15  Amíg az oktatási és művészeti intézmények nem álltak fel teljes egészé-

ben, éveken keresztül ezen szervezetek keretében lehetett tevékenykedni (İNAN, S. – AKSEKI, C. 

(szerk.) 2011).16 A népházak egy-egy egységként fontos szerepet játszottak a nép oktatásában 

(ÇOLAK, M. 2001).17  

 

6. A török Történelmi dolgozat és a Török Történelmi Társaság 

 

Atatürköt a többi államalapítótól és reformertől többek között az különböztette meg, hogy külö-

nösen nagy jelentőséget tulajdonított a történelemnek és számos dolgot a történelemből merített. 

Atatürk a diákévei alatt kezdett érdeklődni a történelemtudomány iránt (ŞERAFETTIN, T. 

2004).18 A történelmi eseményeket a történeti fejlődés sorozataként látó és az azt értékelő történe-

ti kultúrát hozott létre. Ez a törekvés a török történelmet összefüggéseiben és értékeiben vizsgálni 

szándékozó ún. Történelmi dolgozat és a történelmi kutatások számára nyitott utat. A török Történel-

mi dolgozat nevet viselő írás, mely a nyugati államok törököket lenéző történeti szemléletének hibás 

és egyoldalú megközelítéseit mutatja be, a törököknek a civilizáció történetében és az egyetemes 

történelemben elfoglalt helyére és kiemelkedő szerepére mutatott rá. Ezzel a török nép számára 

magabiztosságot és önbizalmat adott (ÇOLAK, M. 2010).19 Atatürk nemzeti és nemzeties felfogá-

sában a történelem egy volt az alapösszetevők közül. Eszerint az embert úgy tekinti, mint “egy 

gazdag emlékezeti örökséggel rendelkező” egyént. A török társadalmat etnikai vagy vallási hovatartozás 

nélkül, inkább történeti síkon vizsgálja. Úgy tartja, hogy a „történeti közelség” játszott szerepet a 

török nép kialakulásában. Ha ebből a szempontból vizsgálódunk, akkor az egyedüli következtetés 

az lehet, hogy a török nem tekinthető egy nincstelen, barbár társadalomnak (ŞERAFETTIN, T. 

2004).20 A Történelmi dolgozat a török szabadságharcot a kultúra éltetőjeként és folytatásaként 

értékelte. Az iszlám identitásban elveszett történelem egészét és a török identitástudatot szerette 

volna előtérbe helyezni. Vagyis ezzel a dolgozattal a vallási (iszlám) történelemszemlélet helyett a 

népi-nemzeti történelemszemléletet szerette volna kizárólagossá tenni (ŞERAFETTIN, T. 

2004).21 Ezért a török történelem tudományos vizsgálata céljából 1931-ben megalapította a Török 

Történelmi Társaságot és elkezdte a tudományos kutatómunkát. Az élete vége felé a tényleges 

munkafolyamatokban is részt vett. Atatürk célja az volt, hogy a török történelemkutatást a helyes 

                                                 
14 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011) p. 242 
15 TAN, N. (2006) pp. 53-55. 
16 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011) pp. 242–243. 
17 ÇOLAK, M. (2001) p. 125. 
18 ŞERAFETTIN, T. (2004): Mustafa Kemal Atatürk: Kendine Özgü Bir Yaşam ve Kişilik. Bilgi Yayınevi, 1. Kiadás, pp. 557–
558. 
19 ÇOLAK, M. (2010): “Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi” Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı, 27, 2010 tavasz, p. 
376. 
20 ŞERAFETTIN, T. (2004) p. 559. 
21 ŞERAFETTIN, T. (2004) p. 562. 
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irányba terelje. Az ezzel kapcsolatos gondolatát ily módon fogalmazta meg (ŞERAFETTIN, T. 

1996):22  

“Történelmet írni olyan fontos, mint történelmet csinálni. Ha az író nem hű a cselekvőhöz, akkor a nem 

változó valóság az emberiséget elcsodálkoztató helyzetbe hozza.” 

 

7. A nyelvújítás és a Nyelvtudományi Társaság 

 

A modernizáció folyamatában a második terület, amelynek a munkálataiba Atatürk, a nemzet- és 

országalapító közvetlenül bekapcsolódott, a nyelvkérdés ügye volt. A nyelvet az egységes néppé 

válás fontos elemének tartotta. Atatürk azt szerette volna, ha az a török nyelv, amely a soknemze-

tiségű birodalom időszakában elvesztette sajátosságát és az idegen nyelvek hatása alá került, egy 

olyan nyelvvé alakul, melyet minden állampolgár beszél és megért. Ugyanis az évszázadok folya-

mán a török nyelv nemcsak egy oszmánlinak nevezett nyelvvé változott át. A hétköznapi életben 

beszélt török és a művelt réteg által írt és olvasott oszmán nyelv között markáns különbség mu-

tatkozott. A társadalmi egységesítés érdekében ezt a kettősséget meg kellett szüntetni. Másrészt 

szükség volt arra, hogy a török nyelvet a tudomány és a kultúra szintjére emeljék, ezáltal a folya-

matosan fejlődő tudományt és a technikát, valamint az átalakuló gondolkodást követni tudják. A 

tudomány fontosságáról a következőket mondta Atatürk: “az életben a legvalódibb útmutató a tudo-

mány” (ŞERAFETTIN, T. 2004).23  A török nyelv fontosságát ezekkel a szavakkal hangsúlyozta 

(ŞERAFETTIN, T. 1996):24 „A nemzeti érzés és a nyelv közötti kötelék nagyon erős. A nyelv nemzeti és gazdag 

mivolta a nemzeti érzést nagymértékben befolyásolja. A török nyelv a leggazdagabb nyelvek közé tartozik. Elég, 

ha a nyelvet tudatosan használják. Az országát, a teljes szabadságát megőrizni tudó török nemzet meg kell, hogy 

őrizze a nyelvét az idegen befolyásoktól. A török nyelv a török nemzet szíve és lelke.” (ŞERAFETTIN, T. 

1996)25  

Ezen célok következtében az egy évvel korábban megalapított Török Történelmi Társa-

ság sikeresen végzett munkáját figyelembe véve, Atatürk javaslatára, egy ahhoz hasonló nyelvi 

intézet megalapítását látták jónak. 1932. július 12-én megalakult a Török Nyelvtudományi Társa-

ság (ŞERAFETTIN, T. 1996).26 Ekkor fektették le az alapjait az ún. “Nap nyelv teóriának”, melynek 

lényege, hogy a török nyelv más nyelvek számára is alapot jelentett (İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) 

2011).27  

Atatürk az élete utolsó pillanatáig foglalkozott a nyelvi kutatásokkal. Hétköznap estéit 

Çankayában lévő otthonában az írótábla mellett töltötte és barátaival a török nyelvről elmélkedett 

(ŞERAFETTIN, T. 2004).28  

 

8. Összefoglaló 

 

Az Oszmán Birodalom romjain Atatürk vezetésével egy új Törökország, a Török Köztársaság 

létesült. Ennek létrejötte az Oszmán Birodalmat feldaraboló imperialista nyugati államokkal 

szemben indított és győzelmet hozó függetlenségi harcokkal valósult meg. Területének nagy ré-

                                                 
22 ŞERAFETTIN, T. (1996) pp. 93–97. 
23 ŞERAFETTIN, T. (2004) pp. 563–564. 
24 ŞERAFETTIN, T. (1996) p. 103. 
25 ŞERAFETTIN, T. (1996) p. 101. 
26 ŞERAFETTIN, T. (1996) p. 104. 
27 İNAN, S. – AKSEKI, C. (szerk.) (2011) p. 240. 
28 ŞERAFETTIN, T. (2004) p. 571. 
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szét és lakosságának tömegét elvesztő új Török Köztársaság kultúrpolitikája Atatürk vezetésével 

indult útjára. Ez a kultúrpolitika a “nemzetinek, civilnek, bölcsnek és lépést tartónak lenni” elvre 

épült. “A Török Köztársaság alapja a kultúra.” Így határozta meg Atatürk politikáját a felvilágosodás 

korát meg nem élő oszmán állam megszűnését követően, mely a felvilágosodást biztosító kultúra-

váltással valósult meg. A soknemzetiségű birodalomból a nemzeti állam időszakába lépve, a török 

nemzeti identitástudat felébresztésével és ezen tudat korabeli civilizációs fokára való felemelésével 

hozott változást. 

Ehhez kapcsolódóan azt mondhatjuk, hogy a világon nem volt ilyen hatású vezető, aki 

élete végéig nyelvi és történelmi kutatásokkal és munkálatokkal foglalatoskodott volna, és egyikük 

sem vett kézbe krétát és állt tábla elé, hogy a népét írni-olvasni tanítsa. 

Atatürk a nemzetállam megalapítása terén tett erőfeszítésével emelkedett ki, s ezzel kü-

lönbözik korabeli más vezetőktől. Atatürk a Török Köztársaság megteremtésével a modernizációt 

és egy nagy kulturális váltást valósított meg. 
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