
“YARATILAN” ve “DAYATILAN” KÜLTÜR NEYDİ?

“Tam bu noktada yerli bir kültürün oluşturulmasında Kemalist kültür politikalarının  

engelleyici tavrı ise özerk bir sanatın kurumsal esaslarının noksanlığına yol açmıştır” 

(Orhan Koçak), “İki yaşam biçimi arasındaki fark merkezi otoritenin mutlak gücüyle geriye  

dönüşü olmaksızın temellendirilirken, birey, kendisinin yalnızca toplumsal, tarihsel alandan 

değil, kendisine ait özel alandan da silindiğini neden sonra ayrımsamıştır” (Hasan Bülent 

Kahraman) ifadelerine karşılık gelecek uygulamalara baktığımızda, “engellenen”in 

ya da eğitim ve kültür politikalarında kullanılmayanın, halk için anlaşılamaz 

durumdaki  Osmanlı eklektik üstkültür yapısı olduğunu görebiliriz. 

Yeni “yaratılan” kültürün kaynağı nedir sorusuna yanıt verebilmek için de, yeniden 

dönüp Cumhuriyet dönemi eğitim ve kültür politikalarının ana öğelerine bakabiliriz. 

Bu dönemin en belirleyici eylemlerinden olan “eğitmenler hareketi” ve “köy 

enstitüleri”nin uygulayıcısı, düşün babası İsmail Hakkı Tonguç, eğitimi yalnızca bir 

okul sorunu olarak değil, bir yaşam, üretim ve kültür sorunu olarak görmektedir. 

Halktan kopuk Osmanlı derebeyi devlet mekanizması ve halifelik kaldırılmış, 

Anadolu’da yüzlerce yıldır ayrı bir dünyada yaşayan ve nüfusun %80’e yakınını 

oluşturan köylü kitlesinin durumu, en sonunda ülkeyi yönetenlerce umursanır 

olmuştur. Eğitim, genç Cumhuriyet’in çok önemsediği bir alandır. Daha Anadolu 

topraklarının askeri güvenliği tamamen sağlanmadan bir eğitim kongresi toplanmış 

olması bunun en açık göstergesidir. 

Tonguç, Aydınlanma düşünürü Kant’tan, Fransız İhtilâli düşünürlerinden sayılan 

eğitimci Pestalozzi’ye, Karl Marks’a kadar birçok Batılı düşünürün yapıtlarını, 

değişik ülkelerdeki eğitim uygulamalarını okuyarak ve görerek yetişmiş, aynı 

zamanda Gazi Eğitim Enstitüsü’nün işliklerinde ders araç gereçlerini, el işi 

laboratuarlarını kendisi kurup geliştirmiş bir köylü çocuğudur. Tonguç’un 

düşünceleri, döneminin yalnız eğitim programlarına değil, kültür politikalarının 



tümüne de damgasını vurmuş, hatta, kırsal alandaki ekonomik yaşama, tarım 

devrimi girişimlerine kadar uzanan geniş bir yayılım göstermiştir. Tonguç’un temel 

felsefesi “dışarıdan” ya da yukarıdan bir girişimle kırsal alana yeni bir kültür ya da 

eğitim politikası “indirme” değil, köyün canlandırılması, onda var olan öğelerin 

yeniden doğuşa uğratılmasıdır. “Köy sorunu, özellikle köy eğitimi işi köyün içinde  

çalışılarak geliştirilebilir. Köyü köyden alınacak ve rasyonel hareket edilerek yaratıcı birer  

varlık haline getirecek vatandaşlar aracılığı ile geliştirmek olanağı çıkacaktır… Köy öyle bir  

varlıktır ki, realiteye dayanmayan, gerçek gereksinimlere uymayan tüm girişimleri ve  

eylemleri sonuçsuz bırakır…” (İ. Hakkı Tonguç, Kültür Bakanlığı yayını, anan, Engin 

Tonguç, Bir Eğitim Devrimcisi, s. 349) 

İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’tan;

“Karaağaç Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursu Eğitim Şefliğine,

                                                                            24 Eylül 1937

Kurslarda bulunan eğitmenler tarafından yazılmış güzel yazılar bir araya toplanarak eğitmen 

kursları için bir (okuma kitabı) bastırılacaktır. Onun için aşağıda saptanan esaslar göz  

önünde tutularak eğitmenler tarafından muhtelif vesilelerle yazılmış yazıların asılları veya  

kopyaları toplanarak idaremize gönderilecektir.

Tahrir derslerinde eğitmenler tarafından yazılmış güzel yazılar:

a. Tasvir mahiyette yazılar, b. Mektup numuneleri, c. Senet ve zabıt varakası örnekleri

Eğitmenler tarafından yazılmış destanlar,

Eğitmenler tarafından oynanan temsillerin aynen tutulmuş zabıtları (Bu piyeslere  

hariçten hiçbir şey ilave edilmemelidir.) Bu esaslara göre vereceğiniz yazıları 15.10.1937 

tarihine kadar göndermenizi önemle dilerim.” (Ferit Oğuz Bayır, Köyün Gücü, Ulusal 

Basımevi, Ankara 1971, anan Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist 

Toplum, s. 96-97).



Demek ki, dışarıdan bir şey getirilip dayatılmamış, halkın eğitimi için halk 

kültürü öğeleri (hiçbir şey ilave edilmeden!) derlenip kullanılmış.

Eğitmenler için hazırlanan eğitim kılavuzları hem genel sosyal bilgileri içermekte, 

hem öğrencilere eleştirel akıl kullanımı için örnek çalışmalar yapılmaktadır. 

Üçüncü yıl eğitim kılavuzundaki derslerden birisinin konu başlığı “Suyu Dua 

Bulmaz, Fen Bulur”dur. Yazı, iki derste öğrencilere okutulmuştur; üçüncü saatte 

çocukların yazıdan ne anladıklarını yazmaları istenecektir. (Mevlüt Kaplan, 

Aydınlanma Devrimi ve Köy Enstitüleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, 

s. 32) 

Cumhuriyet’in ilk Milli Eğitim Bakanı İsmail Safa daha koltuğuna oturmadan 

eğitim konusundaki halkçı tutumunu açıkça belli etmiştir. 25.11.1923 tarihli 

genelgede halk ile okullar ve öğretmenler arasında yakın ilişkiler kurulması, 

toplumsal, ekonomik, ulusal sorunlarda öğretmenlerle halkın ortak kurullarda 

çalışması istenmektedir.  (Cevat Geray, Halk Eğitimi, İmaj Yayınları, Ankara 2002, 

s. 169, anan Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, s. 83).

Saltanat’ın kaldırılması, Latin harflerinin kullanılması, laik bir eğitim programı 

yürütülmesi, halk kültürünün önünün açılması için zorunlu girişimlerdir.

1928’de Latin harflerinin kabulü ile konuşma dilinin yazıya geçirilmesi ve okuma 

yazma etkinliği kolaylaştırılmış olmaktan başka, ilgili yasa ve yönetmelikler 

çerisinde, aynı zamanda sorgulamayı engelleyen, eleştirel aklı devre dışı bırakan 

“kutsal yazı” anlayışına da son verilmektedir. 

Arada ünlü yazarımız O. Pamuk’un kulaklarını çınlatmakta yarar var… Ona göre, 

Batılı gezginlerin İstanbul’a ilgili kitaplarında ne egzotik bulunmuşsa, o, 

Türkiye’deki Batıllaşma hareketlerinin hedefi olmuştur. Yeniçeri ocağının 

kaldırılması, tekkelerin kapatılması, hatta Arap harfleri yerine Latin harflerine 

geçişin arkasında böyle bir gerçeklik vardır (İstanbul, s. 229). 

Latin harflerine geçişle birlikte öğretmenler için hazırlanan rehber kitaptan:



“Yazı tatbikatı:

Gaye: Eski mektebin yazıda bir gaye katip yetişmek ve devrin itikatlerine ve terbiyesine  

intibak ettirmekti. Bunun içindir ki ‘Cenabı hah ve feyyazı mutlak padişahı alempenah’  

vs. gibi bir dua ile başlayan ve çocuğun alaka ve heyecanına hiçbir surette hitap etmeyen 

bir takım kölelik düsturlarıyla yazı vasıtasıyla talim ettirilirdi.

Bugünkü beşeriyetimizin ise, yazıda bedii bir kıymet aramak ihtiyacı kalmamıştır.” 

(Cemil Sena, Hususi Tedris Usulleri, s. 117, anan Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü 

Dergisi ve Kemalist Toplum, s. 78-79).

Dayatmacı olan yeni gelen, yeni kurulan değil de, aydınlarımızın üzerinde 

gereken özenle durulmadığı için ardından ağlaya ağlaya gözyaşı pınarlarını 

kuruttukları,  önceki dönemin kültürü, eğitim politikası olmasın sakın!

“7 yıllık Cumhuriyet balayı içinde en beklenmedik olay: İmam-Hatip okullarının  

(Necmettin Molla ve İngiliz casusluk teşkilâtının gerekince sarık takan elemanlarından  

rahip Fru emrinde) Kurtuluş hareketimizi arkadan hançerlemiş ağa ideolojisinin kaynağı  

olarak tepesi aşağı düşmesi, 29’dan 2 ye inmesidir. (…) Cumhuriyet’in 17. yılı bir tek  

İmam-Hatip okulu dahi kalmamıştır. Ecnebi casusluğunu Türkiye’de tanrı buyruğu gibi  

tatlılaştırıp organize etmeye yarayan Osmanlı yadigârı toprak ağalarının Ortaçağ  

fikriyatlarını sözde Din maskesi altında geliştirecek organlarına göz yumulmamıştır.” 

(Dr. H. Kıvılcımlı, Türkiye Köyü ve Sosyalizm, s. 39) .

Orhan Koçak’a göre “yerli bir kültürün oluşturulmasında Kemalist kültür  

politikalarının engelleyici tavrı ise özerk bir sanatın kurumsal esaslarının noksanlığına  

yol açmış”! “Özerk ve kurumsal esasları tam sanat” tanımı hangi dönemi daha iyi 

anlatıyor acaba: 

“Örneğin Tanzimat döneminde yazar ve ozanlarımızın %79,5’i İstanbul’da, %7,1’i  

Anadolu’da doğmuştur. Servetifünun döneminde ise İstanbul doğumluların oranı %73,  

Anadolu doğumluların oranı ise %11,7’dir. Cumhuriyetten yani 1923’ten sonra ise bu  

oranlarda büyük bir değişim ortaya çıkmış, İstanbul doğumluların oranı %29, Anadolu  



doğumluların oranı ise % 67 olmuştur.” (Emin Özdemir, Türk Edebiyatında Dönemler-

Yönelimler, Bilgi Yayınları, Üçüncü Basım, s. 186-187). 

Sayıları 17. 000 dolayında olan Köy Enstitüsü çıkışlı “Cumhuriyet devrimci üretimi” 

öğretmen arasından 123 yazar ve şair, 47 parlamenter çıkmış. Bunların tümü de Köy 

Enstitüleri’ne adım attıklarında üstleri başları yamalı, yırtık, karınları aç birer halk 

çocuğudur. İçinde doğup büyüdükleri kültürün olanaklarını kullanan devrimci ve 

üretimci eğitim sistemleri, onların içlerindeki tözü açığa çıkarmış, her biri 

mücadeleci, özgür ve eleştirel düşünen birer örnek insan olarak yetişmişlerdir. 

Sayıları 21 olan Köy Enstitüleri’ndeki kitap sayısı 100.000’dir. “Bunlardan 75.000’i  

geriye dönüş döneminde, 25.000’i kapandıktan sonra siyasacıların buyrukları ile  

yasaklanarak mutfak hamam ocaklarında yaktırılmıştır.” (Halil Oran, Köy Enstitüleri, 

anan Mevlüt Kaplan, Aydınlanma Devrimi ve Köy Enstitüleri, Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Birinci basım 2002, s. 160). Bu kitapları alan, tüm okullarda günde en az bir 

saat serbest okuma saati koyan, her türlü kitabın kuramsal tartışması için özel ders 

ve tartışma toplantıları hazırlayan kim: Cumhuriyet döneminin “tepeden inmeci”, 

“dayatmacı” “ulusalcı-Kemalist” yöneticileri… Toplatan, yasaklayan, kitapları 

yaktıran, kitap okuma saatlerini kaldıran, Köy Enstitülerini kapatıp yerine imam-

hatip okulları açan kim?: “çok demokratik”, “Amerikancı”, “halk çoğunluğu”nun 

oyuyla iktidara gelmiş Demokrat Parti ve CHP içinde etkin duruma geçmiş toprak 

ağalığı, finans kapital temsilcileri.

Bu durum, 2007 Türkiyesi’ndeki demokrasi, Cumhurbaşkanı seçimi, ulusalcılık vb. 

tartışmalarına da iyi ışık tutuyor doğrusu… 

Cumhuriyet döneminin kültür ve eğitim programlarının önemli bir yanı da inanç 

sistemlerini günlük yaşamın belirleyicisi olmaktan çıkarmaktır. 1940’lara kadar 

laiklik “din ile dünya işlerinin ayrılması” olarak tanımlanır. 1940’lardan sonraysa, 

bu tanım, “din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması” değişikliğine uğrar.



1940’lı yıllardan sonra da Tonguç’u desteklemeyi sürdüren, sık sık 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne akşam yemeklerine çağıran, onu tarım devrimi 

alanına da sokmaya uğraşan İnönü’nün “çok partili demokrasi” çalışmalarıyla ve 

Batı emperyalizminin türlü oyunlarla yeniden Türkiye’de karar 

mekanizmalarında etkili konuma geçmesiyle birlikte Tonguç’un durumu da 

değişmeye başlayacaktır. CHP içerisinde toprak ağalarının sesi daha çok çıkar 

olmuş, laiklik karşıtı davranışlar ve karşıdevrimci düşünceler güçlenmeye 

başlamış, eğitim devrimi programı merkezi bir yönergeye sahip olmadığı, Türk 

devrimi ilkelerini öğretmediği gibi gerekçelerle eleştiri yağmuruna tutulur 

olmuştur.  

Tonguç’a bir yandan dostluk gösterileri sunan, bir yandan karşıt muhalefetin 

ideologluğuna soyunan H. F. Kanad’a göre, Köy Enstitüleri’nde uygulanan iş 

eğitimi programı yalnızca Sovyetler Birliği’nde uygulanmaktadır (Dr. Engin 

Tonguç, agy, s. 65)... Pedagoji ve öğretmenin öğrenci üzerindeki yöneltici etkisi 

geri plana atılmış, üretim öne çıkarılmıştır… Öğrenciler ağır iş yükü altında 

kalmışlardır…

Kanad’ın bu eleştirilerine Kemal Tahir’in “Bozkırdaki Çekirdek” romanındaki 

öğretmen kahramanları da katılacaktır! 


