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Abstract 
Ġsmet Inönü, who is the most believer of reforms of Ataturk and fellow him. So, like Ataturk, 

he is very impressive of the Westernisation and modernisation of Turkey and continue which was began 

him. It is also possible to see this permanence at fine arts. While it is been impproved of State of 

Conservatory, called for experts from abroad. Furthermore, it is benefit from community centers to 

expand of fine arts. Ġnönü, personally fellows fine arts, espacially Presidential Sympony Orchestra to be 

a good example to see artistic activities and try to be a leader to improve of arts in Turkey. It is called 
part of “humanism” of his period on arts. The efforts for Westernization, which accelerated with the 

foundation of the republic, took effect in all fields, especially in fine arts. Atatürk aimed at Turkish 

society becoming capable to compete with the Western societies both with polyphonic musical comment 

and with the fine arts activities like painting, sculpture, and architecture, which he saw as a part of 

civilization. It is seen that the approach of Ġsmet Ġnönü especially after becoming President was not 

different from the artistic approach launched by Atatürk. Generally, even though there are some 

subtleties, like Atatürk Ġsmet Ġnönü made also effort to develop a sense of art pertain to the West 

without ignoring the values, and accumulations of the Turkish society. These efforts of both Atatürk and 

Ġsmet Ġnönü helped Turkey to bring up artists known worldwide in fine arts.  
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Öz  
Ġsmet Ġnönü, Atatürk‟ün reformlarını en çok benimseyen ve ona inanan kiĢilerin baĢında 

gelmektedir. Bu yüzden Ġnönü de Atatürk gibi BatılılaĢma ve modernleĢme çabalarının devam 

ettirilmesinde etkili olmuĢ, onun baĢlattığı yenilik hareketlerini devam ettirmiĢtir. Güzel sanatlar 

alanında da bu sürekliliği görmek mümkündür. KurumlaĢma faaliyetleri devam ettirilirken Atatürk 

döneminde açılan Devlet Konservatuarı‟nın daha da geliĢtirilmesi sağlanmıĢ; yurt dıĢından uzmanlar 

getirtilmiĢtir. Ayrıca güzel sanatlardaki yeni geliĢmelerin yaygınlaĢtırılabilmesi ve halka benimsetilmesi 

için Halkevleri‟nden yararlanıldığı görülür. Ġnönü, kendisi de bizzat sanatsal faaliyetleri, özellikle 

CumhurbaĢkanlığı Orkestrası‟nın konserlerini takip ederek sanatın geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması için 

öncü ve örnek olmaya çalıĢmıĢtır. Onun dönemindeki sanatsal faaliyetler genellikle hümanist hareketin 
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bir parçası olarak görülmüĢtür. Cumhuriyet‟in kuruluĢuyla birlikte hızlanan BatılılaĢma çabalarının her 

alandaki etkisi güzel sanatlarda da kendini göstermiĢti. Atatürk, Türk toplumunun gerek çok sesli 

müzikal yorumla, gerekse resim, heykel, mimari vb. güzel sanatlar faaliyetleriyle Batılı toplumlarla 

yarıĢır hale gelmesini amaçlamakta, bunu medeniyetin bir parçası olarak görmekteydi. Ġsmet Ġnönü‟nün 

de özellikle CumhurbaĢkanı olduktan sonraki yaklaĢımının Atatürk‟ün baĢlattığı sanatsal yaklaĢımdan 

farklı olmadığı görülmektedir. Genel olarak bakıldığında birtakım nüanslar söz konusu olsa da genel 

itibariyle Ġsmet Ġnönü de Atatürk gibi, Türk toplumunun değerlerini ve birikimlerini göz ardı etmeden 

Batı‟ya özgü sanat anlayıĢının geliĢmesi için çaba harcamıĢtır. Gerek Atatürk‟ün gerekse Ġnönü‟nün bu 

çabaları Türkiye‟nin güzel sanatlar alanlarında dünya çapında sanatçılar yetiĢtirmesini sağlamıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Ġsmet Ġnönü, Türk Kültürü, Sanat, Tiyatro, Müzik. 
 

 

 

 

Giriş 

Bilindiği gibi Ġsmet Ġnönü bir asker ve devlet adamı olarak Türkiye Cumhuriyeti‟nin 

kuruluĢ aĢamasında ve sonraki dönemlerinde en çok etkili olmuĢ Ģahsiyetlerinden biri, ġevket 
Süreyya Aydemir‟in de ifade ettiği gibi Atatürk‟ten sonra gelen “Ġkinci Adam”ıdır.  

Toynbee‟ye göre Mustafa Kemal PaĢa ve “özellikle Ġsmet PaĢa” devrimci ve Cumhuriyetçi 

Ankara‟nın en baĢta gelen ve önemli kiĢileridir. Millet Meclisini adeta bu iki kiĢi 
Ģekillendirmektedir. Biri sürekli CumhurbaĢkanı, diğeri de BaĢbakan olarak kullandıkları ortak 

iktidarları ile Türkiye‟nin yeniden kurulması yanında idari, ekonomik, sosyal, eğitim ve kültür 

alanlarındaki reformlarla ülkeyi hızla kalkındırmaktadırlar. Anadolu‟nun ortasındaki küçük 

kasabada, Ankara‟da, ĢaĢırtıcı bir iĢbirliğinin heyecanıyla vatanı kurtarma, kalkındırma ve 
devrime yakın Ģiddetli bir evrimle yenileĢtirme hareketine koyulmuĢlardır

1
. 

CumhurbaĢkanı olduktan sonra “Milli ġef” ünvanıyla da karĢımıza çıkan Ġnönü, 

Atatürk ile zaman zaman yaĢadığı politik tartıĢmalara rağmen kültürel ve sanatsal konularda 
fikir birliği içinde görünmektedir. Biz bu çalıĢmamızda Ġsmet Ġnönü‟nün güzel sanatlara 

yaklaĢımını ve bu yaklaĢımda Atatürk‟ün kültür sanat politikasından bir farklılaĢma olup 

olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktayız. 

İsmet İnönü’nün Güzel Sanatlara Yaklaşımı 

Atatürk gibi Ġsmet Ġnönü de her milletin uygar dünyada ancak kendi kültürel değerleri 

ile ayakta kalabileceğini düĢünüyordu. Her ikisi de kültürün, hiçbir zaman değiĢmeyen 

geleneklerin pençesinde durağanlaĢmıĢ bir kavram olmayıp, değiĢen unsurlardan oluĢan bir 
değerler bütünü olduğunun farkındaydılar. Bu nedenledir ki, ulusal kültür verilerinin 

derlenmesi, iĢlenmesi ve geliĢtirilmesi gerektiğini düĢünüyorlardı 
2
. 

Bir asker ve devlet adamı olan Ġsmet Ġnönü, hayatının hemen hemen her döneminde 
kültür ve sanat dünyasından uzak kalmamıĢ, müzik, edebiyat vb. ile Ģahsi olarak ilgilendiği 

gibi, bir devlet politikası olarak da Atatürk döneminde baĢlatılan çalıĢmaları devam ettirerek 

bu alanda da devamlılığı sağlamıĢtır. 

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ümit YaĢar Oğuzcan, Ġsmet Ġnönü ile yapmıĢ olduğu ve 
01.12.1969 yılında yayınladığı röportajında, edebiyatla ilgisi olup olmadığını sorduğunda, 

Ġnönü; “…bizim gençliğimiz edebiyat merakı ile beraber geçer. Yazmasını severdik, iyi eserleri 

okumasını severdik. İçimizden istidadı olanlar şiir falan yazarlardı, ben şiir yazacak 
bahtiyarlardan olmadım. Nesir yaptım ve kendime göre de bir stil edindim, zannediyorum” 

der. Sevdiği Ģairler olup olmadığını sorusuna da; 

“Şairleri şey edemem. Tayin edemem şairleri. Klâsik eski şairlerin hemen hepsini 
okumuşumdur. Birçoğunu da ezberlemişimdir, falan… Yeni şairlerin de eserlerini okuyorum. 

                                                
1 Arnold J. Toynbee, Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu II, Ġstanbul 2000, s.47. 
2 ġerafettin Turan, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara 2003, s.229. 
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Zevkle okuyorum. Bu dili, bizim yeni dili en evvel, geniş ölçüde kullanmak gayretini 

gösteren ve bu dili iyi kullanan şairlerimiz olmuştur” karĢılığını verir. Ġnönü, Ģairlerin yeni dili 

tanıtmakta ve yaygınlaĢtırmakta son derece baĢarılı olduklarını söyler. Çünkü Ģiir yazmanın 

düzyazıya göre çok daha zor olduğunu düĢünmektedir 
3
. 

Sanatı seven Ġnönü sanatçılara, edebiyatçılara da her zaman yakın davranmıĢtır 
4
. 

Türkiye‟nin en önemli meselesinin ne olduğu sorulduğunda, “Türkiye’nin önemli meselesi çok. 

Ama; sosyal ve nasyonal olarak ekonomik kalkınma en önde gelen meselemizdir. Bunun 
yanında bilimsel ve kültürel kalkınma da vardır. Bunlar o kadar girift, yapışık ve birbirine 

bağlı neticelerdir” demiĢtir 
5
. 

Güzel sanatların geliĢtirilmesi ve özellikle yaygınlaĢtırılması için Ġnönü döneminde de 

halkevlerinden yararlanmaya devam edilmiĢtir. Ġnönü halkevlerinin kültürel iĢlevine önem 
vermiĢtir. Bunu yaptığı açıklamalarda sık sık dile getirdiği görülür: “Arkadaşlar, bilinmeyen 

şeyler insanların iradesi üzerinde ürkütecek tesir yapar. Vatandaşların görgüleri ve bilgileri 

arttıkça cesaretleri, teşebbüs kuvvetleri ve içinde bulundukları şartlara ve istikbale emniyetleri 
artar. Onun için yeni memleketin kurulmasında, Büyük Gazi esaslı olarak büyük bir isabetle 

gösterdi ki müsbet ilimlerin memlekette yayılmasına, tatbik edilmesine herkes tarafından heves 

edilmesi lâzımdır. Halkevleri içtimaî mevzularda vatanı yükseltmek için sarfettikleri gayret 
kadar müsbet ilimleri vatana sade ve umumî şekilleri ile yaymak için hususî bir dikkat 

göstermelidirler. Güzel sanatlar halkevlerinin belli başlı iştigal ettiği esaslı bir mevzudur. 

Halkevleri vatanda güzel sanatlara muhabbeti, güzel sanatlardan vatandaşın terbiyesi için, 

vatandaşın azminin kuvvetlendirilmesi için nasıl istifade edileceğini telkin eden bir toplantı 
yeri olmalıdır. 

Arkadaşlar, güzel sanatlar yalnız yüksek bir insan cemiyetinin temeli olan, ince ve 

güzel hisleri terbiye eden vasıta değildir. En sert iradeleri de yetiştirmeğe vasıta olan başlıca 
bir münebbih, başlıca bir yürütücüdür. Çetin bir mücadele hayatında uğraşacak unsurların 

yüreklerinde kuvvet, neşe, hayat, azim bulmaları muvaffak olabilmeleri, mücadele edebilmeleri 

için hem başlangıç noktası, hem devam vasıtası ve hem de neticeye ermenin tesirli tılsımı güzel 

sanatlardır. Halkevleri, güzel sanatlarını yalnız kendi cemiyetlerine ruh veren vasıta değil, 
vatandaşları terbiye eden onları çalışmaya hırslandıran, onları vatanı güzelleştirmek ve 

çiçeklendirmek için daha çok iştiha ile techiz eden başlıca bir terbiye vasıtası saymalıdır. 

Burada, bütün halkevlerini güzel sanatları sevmeleri ve sevdirmeleri ve yaymaları için bir 
heyecan duymaya teşvik ediyorum” 

6
. 

Bu arada güzel sanatlarla ilgili Atatürk döneminde baĢlayan kurumlaĢma faaliyetleri 

de devam ettirilmiĢtir. Resim, heykel, müzik, tiyatro vb. sanatın hemen her dalında baĢarılı 
sanatçıların yetiĢmesi için uygun bir ortam sağlanmasına çalıĢılmıĢtır. Ġnönü bütün bu 

çalıĢmaları yakından takip eder, baĢarılardan mutluluk duyardı. 1937‟de, ziyaret ettiği Güzel 

Sanatlar Akademisi‟nden ayrılırken “Burası bana çok ümid verdi, çok memnunum” demiĢtir 
7
. 

                                                
3 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1968-1970, TBMM Kültür Sanat ve 

Yayın Kurulu Yayınları No: 105, Ankara 2004, s.406. 
4 Mahmut ġevket Esendal, Kemalettin Kâmi Kamu ve Behçet Kemal Çağlar ile samimi haberleĢmesi 

için Bkz., Bengül Polat, “Ġsmet Ġnönü‟nün Üç Mektubu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 

C:XXI, Sayı: 63, Kasım 2005. 
5 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1968-1970, TBMM Kültür Sanat ve 

Yayın Kurulu Yayınları No: 105, Ankara 2004, s.407. 
6 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1933-1938, TBMM Kültür Sanat ve 

Yayın Kurulu Yayınları No: 98, Ankara 2003, s.57. 
7 a.g.e., s.271. 
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Ġnönü döneminde kültür değiĢmeleri içinde Batılı sanatların halka benimsetilmesi için 

çalıĢmalar yapılmıĢ, Avrupa‟dan sanatçılar getirilmiĢtir. Opera ve bale gibi Batı kültürünü 

sembolize eden sanat dalları yaygınlaĢtırılmıĢtır. Bunun yanında milli kültürün içinden çıkmıĢ 

olan Karagöz, Hacivat ve Meddah karakterleri dönemin hümanist kültür politikasını 
benimsetmek amacıyla kullanılmasına rağmen buna benzer milli sanatların uluslar arası 

düzeyde tanıtımları için çalıĢmalar gerçekleĢtirilmemiĢtir 
8
. Benzer durum Ġnönü‟nün çok 

önem verdiği Köy Enstitüleri‟nde de karĢımıza çıkmaktadır. Köy Enstitüleri‟nde kültürel 
faaliyetlere çok önem verilmiĢtir. Pek çok sanat dalı ele alınarak baĢarılı eserler ortaya 

konmuĢtur. Türküler, halk oyunları ön plana çıkarılmıĢtır. Fakat kültürel faaliyetlerde, eski 

Yunan- Latin dahil olmak üzere Batı kültürü esas alınmıĢtır. Türkülerin çok sesli öğretilmesi, 

yine devrin yükselen hümanist kültür anlayıĢının bir yansımasıdır 
9
. 

Benzer düĢünceyle 1936‟da kurulan Ankara Konservatuarı 1940‟ta yeniden 

yapılandırılmıĢ, Devlet Konservatuarı adı verilerek müzik ve temsil (sahne sanatları) Ģeklinde 

iki branĢ oluĢturulmuĢtur. Aynı Ģekilde Atatürk‟ün çabalarıyla baĢlanan opera çalıĢmaları 
devam ettirilmiĢ, 1948‟de Ankara‟da Büyük Tiyatro binasının hizmete girmesiyle daha düzenli 

biçimde opera temsilleri verilmeye baĢlanmıĢtır. Operaya bağlı olarak geliĢen bale sanatına 

yönelik de adımlar atılarak
10

 1948‟de Ġstanbul‟da bir bale okulu açılmıĢ ve iki yıl sonra Ankara 
Devlet Konservatuarı‟nın bir bölümü olarak yeniden düzenlemiĢtir 

11
. 

Konservatuarın kuruluĢ sürecinde Avrupa‟dan iki ünlü isim davet edilmiĢir. Zamanın 

en ünlü müzik otoritesi kabul edilen Paul Hindemitth ile ünlü tiyatro adamı Carl Ebert 

Ankara‟ya çağrılmıĢtır. Carl Ebert, Tatbikat Sahnesi‟ni hazırlamıĢ ve 1941‟de ilk mezunlarını -
Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Salih Canar ve diğerleri- veren konsevatuvar, aynı yıl 

Goldoni‟nin Otelci Kadın‟ını, Materlinck‟in Evin İçi‟ni ve Moliere‟in Kibarlık Budalası‟nı 

sahneye koymuĢtur. Uygun bir sahne olmadığı için Ankara Halkevi salonu kullanılmıĢtır. 
Tiyatronun yanında opera ve bale bölümü de faaliyete baĢlamıĢtır 

12
. 

1947‟de Carl Ebert, ülkesine dönmüĢ ve göreve Muhsin Ertuğrul getirilmiĢtir. Devlet 

tiyatrosu kuruluĢ kanununu çıkartan Ertuğrul, sahne sorunuyla da ilgilenmiĢtir. Bu arada 

Büyük Tiyatro binası bitirilmiĢ, Küçük Tiyatro binası onarılmıĢ ve 1947‟de hizmete 
sokulmuĢtur. Ġlk eser olarak da Ahmet Kudsi Tecer‟in Köroğlu adlı oyunu sahneye konmuĢtur 
13

.  

                                                
8 Kadir ġeker, devletin uyguladığı hümanizm politikasına dair eleĢtirilerin çok partili siyasal yaĢama 

geçilmesiyle arttığını, muhalefet partileri ve bazı aydınların eleĢtirileri üzerine kültür ve sanatta 
hümanizmden taviz verilmeye baĢlanmıĢsa da 1950‟lere kadar devam ettirildiğini belirtir, Bkz., İnönü 

Dönemi Kültür Hayatı (1938-1950), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2006, s.156. (BasılmamıĢ 

Doktora Tezi). 
9
 Nurgün Koç, Türk Kültür Tarihi İçinde Köy Enstitüleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġzmir 2007, 

s.444. (BasılmamıĢ Doktora Tezi). 
10 Cumhuriyet devrinde balenin Türkler arasında sevilmesinde ve Türk sanatçılarının yetiĢtirilmesinde 

Krassa Arzumanova‟nın büyük katkısı olmuĢtur. 1921‟de Türkiye‟ye gelerek klasik bale eğitiminin ilk 

çalıĢmalarını baĢlattı. YetiĢtirdiği öğrencilerle 1931‟de ilk gösterisini gerçekleĢtiren Arzumanova, 

1942‟de 59 kız ve 1 erkek öğrencisiyle Ahmet Adnan Saygun‟un Bir Orman Masalı eserini sahneye 

koydu. Leyla Arzuman adını alan sanatçının sahneye koyduğu yapıtlar arasında Köy Düğünü, Bora, 

Antikacı Dükkânı, Çiçek Bahçesi, İnci’nin Rüyası gibi klasik ve folklorik eserler yer almıĢtır. 1940‟larda 

Türkiye‟ye gelen Macar göçmeni Olga Nuray Olcay, 1943 yılında Ġstanbul Belediye Konservatuarı‟nın 
Bale Bölümü‟nü kurarak pek çok sanatçı yetiĢtirmiĢtir. Beethoven, Çaykovski, Chopin, Straus Bellini 

gibi bestecilerin eserlerini sahneye koydu, Bkz., Théma Larousse Tematik Ansiklopedi, Milliyet 1993-

1994, s.413. 
11 ġerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Ankara 2005, s.302-303. 
12 Enver Töre, “Atatürk ve Sonrası Dönemi Tiyatrosu Faaliyetleri”, Türkler Ansiklopedisi, C: XVIII, 

s.528. 
13  a.g.m., s.529. 
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Atatürk‟ün ölümünün ardından Ġsmet Ġnönü‟nün CumhurbaĢkanı olmasıyla Ġnönü 

anıtları yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ġnönü anıtlarının sayısı çok daha sınırlıdır ve anıt heykellerin 

iktidar değiĢikliklerini yansıttığı gerçeğini vurgulamaktadır. Rudolf Belling‟e sipariĢ verilen 

Ġstanbul Taksim Parkı, Atlı Ġnönü Anıtı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ġnönü Anıtı 
bunlara örnek olarak gösterilebilir. Taksim Parkı‟nda bulunan Ġnönü Anıtı sanatçıya 1940 

yılında sipariĢ edilmiĢtir. Anıtın kaidesi oldukça yüksektir ve kaidenin ön cephesinde sağ 

elinde defne dalı, yukarıya doğru kaldırdığı sol elinde bir meĢale taĢıyan genç erkek figürü 
bulunmaktadır. 1943-1944 yıllarında tamamlanan heykel, Taksim‟de Atatürk Anıtı olmasından 

dolayı o dönemde yerine konulamamıĢ, ancak 1982 sonrasında dikilebilmiĢtir. Ankara, Ziraat 

Fakültesi‟ndeki Ġnönü Anıtı ise 1.50 m. yüksekliğinde bir kaideye oturtulmuĢtur. Kaidenin 

üzerinde, Ġsmet Ġnönü takım elbiseli olarak, devlet adamı kimliğiyle öne çıkarılmıĢtır. Kaidede, 
anıtın dikildiği yere uygun olarak, tarım konulu, bronz rölyeflere de yer verilmiĢtir 

14
.   

Ġnönü, 1950‟li yılların sonunda Anayasa‟yı değiĢtirerek ülkenin daha özgürlükçü bir 

ortama kavuĢmasını düĢünürken basın, ilim ve sanat, din ve vicdan, toplanma, dernek kurma 
hürriyetleri, mal ve mülk dokunulmazlığı, sendikal haklar, kanun önünde eĢit muamele görme 

vb. uygar dünyanın kabul ettiği değerleri hayata geçirmeyi,  sanatta da özgürlükçü bir ortamın 

tam anlamıyla gerçekleĢmesini arzulamaktaydı 
15

. Halkevlerinin faaliyetlerine son verilmesini, 
sanatın geliĢmesine büyük bir darbe olarak görmüĢtür: “Halkevleri, kültürün, zamana ihtiyaç 

gösteren en zor dallarını, başta güzel sanatlar olmak üzere, halkımızın bilincine yerleştirecek 

etkili araç olarak düşünülmüştü. Büyük ölçüde başarı alanına da girmişti. Demokratik rejimle 

Cumhuriyet Halk Partisi çekilince, yeni iktidarın Halkevleri konusunda gösterdiği gözü kapalı 
taassup, şimdiye kadar bir türlü anlaşılamayan bir faydasız, belki çok zararlı içgüdünün 

tepkisidir” 
16

. 

Ġnönü dönemi kültür hayatını inceleyen Kadir ġeker, Atatürk‟ün hayattan ayrılmasıyla 
siyasi yaĢamda olduğu kadar kültürel yaĢamda da yeni bir sürecin baĢladığını belirtir. 1938- 46 

arasındaki dönemdeki kültür politikaları, siyasi olarak her Ģeye tamamen hakim olan Milli ġef 

otoritesinde gerçekleĢmiĢtir. Ġnönü‟nün ilk yıllarında Atatürk dönemi kültür politikaları devam 

ediyor gibi görünse de durum farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. “Dönemin resmi kültür politikası 
hümanizmdir.” Hümanizmi yaratmak için antik Yunan ve Latin kaynaklarına inilmiĢ, 

edebiyatta Nurullah Ataç ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarların baĢlattığı New 

Yunanilik akımı güçlendirilmiĢtir. Bu akımın çabası hümanist kültür ile Türk kültürünü 
kaynaĢtırarak bir Türk hümanizması

17
 yaratmaktı 

18
. 

Özellikle 1946‟dan sonra Ġngiltere ve Amerika BirleĢik Devletleri ile geliĢen siyasi 

iliĢkilere bağlı olarak Batı kültürüne ait unsurların hızlı bir biçimde topluma girmesi 
sağlanmıĢtır. Halkevlerinde sinema, tiyatro, opera vb. gibi güzel sanatlar alanında yaĢanan, 

                                                
14 Sina AkĢin, Türkiye Tarihi 4, Ġstanbul 1995, s.547; Kıvanç Osma, “Cumhuriyet‟in Anıtları: Anıt 

Heykeller”, Türkler Ansiklopedisi, C: XVIII, s.509. 
15 Necdet Uğur, İsmet İnönü, Ġstanbul 2010, s.27. 
16 İsmet İnönü Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri 1970-1973, TBMM Kültür Sanat ve 

Yayın Kurulu Yayınları No: 106, Ankara 2004, s.95. 
17 Türk toplumunun BatılılaĢma, daha doğrusu hümanistleĢme çabasında klasik evrenin, Latin ve Yunan 

eserlerinin taklit edilip bununla yetinilmesi durumu benimsenmez. Bu yönüyle Türk hümanizmi 

Avrupa‟nın hümanizm ve uyanıĢ çağlarını tıpkısıyla örnek almayı hedeflememiĢtir, Bkz., Suat 

Sinanoğlu, Türk Humanizmi, Ankara 1988, s.104. 
18  ġeker, a.g.e., s.154.  
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Atilla Ġlhan‟ın ifadesiyle Batı taklitçiliği
19

, Atatürk dönemi millileĢme anlayıĢına derin bir 

darbe indirmiĢtir. Güzel sanatlar da uzun bir süre yabancı unsurların tekelinde olmuĢtur. 

Batı‟dan getirilen yabancılar kendi düĢün dünyalarını empoze etmeye çalıĢmıĢlardır. Bu 

yüzden halkı kucaklayan sanat faaliyetlerinden uzaklaĢılmıĢtır. Türk tiyatrosunun önemli 
öğelerini içeren Orta oyunu, Karagöz- Hacivat temsilleri vb. mahalli sanatlar olarak kalmıĢtır. 

Kısacası halka Batı sanatları, Batılı sanatçılar eliyle sunulup hümanizm düĢüncesi 

yerleĢtirilmeye çalıĢıldığından, geleneksel Türk sanat unsurları geri plana atılmıĢtır 
20

.  

Fakat, kültür ve sanat politikalarına yaklaĢım açısından Atatürk‟ü milli kültüre 

daha fazla önem veren,  Ġnönü‟yü de tam tersi yönde değerlendirmek yanıltıcı olabilir. 

Çünkü Ġsmet Ġnönü‟nün aslında Atatürk döneminde baĢlatılan kültür sanat alanındaki 

BatılılaĢma hareketlerini devam ettirmekten baĢka bir Ģey yapmadığı belirtilebilir. 

Yönteme ve uygulamalara bakıldığında Atatürk ile Ġnönü dönemleri arasında bazı 

farklılıklar bulunabilecekse de esasta ortak hareket ettikleri açıktır. Çünkü Atatürk‟ün 

kültür ve medeniyet anlayıĢına bakıldığında, bu anlamda bir farklılık görmeden 

Batı‟nın daha doğrusu çağdaĢ dünyanın bütün geliĢmiĢ unsurlarının - ki bunun içinde 

sanatın tüm kolları da vardır - alınmasından ve Türk toplumunun çağdaĢ dünya ile 

uyumunun sağlanmasından yana bir anlayıĢ görülecektir. Bu yüzden Atatürk 

dönemindeki kültür sanat faaliyetlerini milli, Ġnönü dönemindekileri Batılı olarak 

görmek bizi yanıltabilir. Ġnönü dönemindeki kültür sanat faaliyetlerinin BatılaĢma 

hareketlerinin bir devamı olduğu değerlendirmesinin daha gerçekçi bir yaklaĢım 

olduğu düĢünülebilir. 
Kısaca belirtmek gerekirse, Ġsmet Ġnönü, Milli Şef sıfatıyla CumhurbaĢkanı olduğunda 

baĢlanmıĢ olan yenileĢme ve çağdaĢlaĢma atılımlarını Ġkinci Dünya SavaĢı‟nın doğurduğu 

zorluklara rağmen devam ettirmiĢ, böylece eğitim ve öğretimin yanında yazın, yayın, bilim ve 
sanat dallarında sağlanan geliĢmelerle sözü edilen Türk hümanizması ortaya çıkmıĢtır 

21
. 

Sonuç 

Ġsmet Ġnönü‟nün, inkılapların en samimi uygulayıcısı ve Atatürk‟ün en yakın ve 

değerli çalıĢma arkadaĢlarından biri olarak kültürel alandaki bütün reformları 

benimsediğini ve bu alandaki çalıĢmalara tüm gayretiyle katılarak desteklediğini ifade 

etmek gerekir 
22

. 

Sevda Mutlu‟nun Ġnönü ile Ġttihat ve Terakki arasındaki iliĢkiyi incelediği 

çalıĢmasında, bu hareketin gelenekleri içinde yer verilen BatılılaĢma ve modernleĢme 

taraftarlığının, Ġnönü‟nün sanata yaklaĢımı ve güzel sanatlar politikalarında da 

karĢımıza çıktığı görülmektedir 
23

. 

                                                
19 Atilla Ġlhan, Atatürk dönemi ile Ġnönü dönemini çok keskin çizgilerle ayırmaktadır: “Resmi ideoloji 

kılığına sokulan Atatürkçülük, kurcalandıkça görülür, ne Müdafaa-i Hukuk yıllarının anti-emperyalist 

tutumuna sahiptir, ne de çağdaĢlaĢmak için, çağdaĢ uygarlık düzeyini bilimsel yöntemlerle ulusal 

bileĢime kavuĢarak yakalamayı öneren, tam bağımsızlıkçı kiĢilik taĢıyan tutuma! Benim kestirmeden 

„Ġnönücülük‟ dediğim o „resmi‟ Atatürkçülük en mükemmel ifade ve uygulamasını 40 yıllarında bulur 

ki, o da faĢizan bir dikta, Tanzimat türünden bir Batıcılık, üstyapısal kültür aktarmalarıyla kiĢilik 
kaybını ilerleme sayan tatlısu alafrangacılığıdır.”, Bkz., Attilâ Ġlhan, Hangi Atatürk, Ġstanbul 2012, 

s.56. 
20 ġeker, a.g.e., s.153.  
21 Turan, İsmet İnönü Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, Ankara 2003, s.226. 
22 Koç, a.g.e., s.96. 
23 Bkz., “Ġsmet Ġnönü ve Ġttihat ve Terakki Fırkası”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C: XXX, No: 2, 

Aralık 2006, s.144. 
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Ġnönü‟nün devraldığı çağdaĢlaĢma ve modernleĢme sürecinde Batılı sanatlara 

daha fazla önem veriliyor ya da destekleniyor gibi görünse de, bu durum Türk 

kültürünün ve sanatının küçümsendiği anlamına gelmemelidir. AnlaĢılıyor ki gerek 

Atatürk, gerekse Ġnönü dönemlerinde Batılı dünya ile entegrasyonu sağlamak ve Türk 

ulusunun uygar dünyadaki yerini alabilmesi için onun kültür ve sanat politikalarıyla da 

Batı‟ya daha fazla yaklaĢmasını mümkün kılmak istenmiĢtir. Atatürk‟ün kültür ve 

medeniyet anlayıĢındaki pragmatik tavrı bu durumun geliĢmesinde etkili olmuĢtur. 

Ġnönü dönemindeki uygulamalara bakıldığında benzer kültür ve sanat algısının devam 

ettirildiği söylenebilir. 
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