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ANADOLU RÖNESANSI ESAS DURUŞTA!... 

“kültürde süreklilik ve gelenekçi tavır üzerine bir deneme” 

4 Ocak 2007 Perşembe akşamı NTV’de yayınlanan “Biri Bize Anlatsın” programında 

bir masa çevresine toplanmış “medyatik” sanatçılarımız Noel üzerine konuşurken, 

sonradan adının İpek Tuzcuoğlu olduğunu öğrendiğim sinema oyuncusu, “bizim 

gelenek göreneklerimizde böyle bir şey yok” diye atıldı, bölüverdi konuşmaları… 

Kahramanca bir çıkış yapmış, konuşmacıları “kendilerine dönme” konusunda 

uyarıvermişti!... Asmalı Konak adlı, çok tutulan ve teması geleneksel Anadolu 

yaşamıyla ilişkiliymiş gibi görünen bir dizinin de oyuncusuymuş hanım. Söylediği 

sözler ve konuşma tarzı, bir gerçeğin vurgulu biçimde anımsatılması gibi 

algılandıysa da, kültürler arasındaki ayrışmanın ipuçlarını ve düşmanlık kaynağı 

olarak kullanılışını da içinde gizlemekteydi. 

Noel’den öte, yılbaşı kutlamalarının da bizim kültürümüzde olmadığını, dinimizce 

bunun günah sayılacağını söyleyen dünya kadar açıklama da dinledik, gördük 

geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde.

Çağımıza yakın bir zamanda, ancak 19. yüzyılda moda olan Noel ağacı süslemesine 

Batı dünyasında ilk kez 1521’de Alcaste’da rastlanır. 24 Ocak’taki Adem ile Havva 

yortusunda Güney Almanya’da evlere bir cennet ağacı dikilmesi, üzerine kutsanmış 

ekmeği simgeleyen, ince, hamursuz ekmek parçaları asılması da bilinen bir gelenekti 
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zaten. Ancak 16. yüzyılda, bildiğimiz Noel piramidi olarak biçimlenme görülmüş ve 

bu süsleme sonradan tüm Batı dünyasına yayılmıştır. (Yıldız Cıbıroğlu, Adam Sanat 

Dergisi, Kasım 2004, sayı 226, Mumdan Gemiyle Ateşten Denizi Geçmek başlıklı 

yazı). 

Ağaç tapımı, mum ve meyveyle süsleme geleneği ise, çok eski tarihlere, pagan (çok 

tanrılı, animist) toplumlara kadar dayanmaktadır. Anadolu’da da belki binlerce 

yıldır süregelmekte olan bu gelenek, günümüzde de kimi yörelerde, düğün 

alaylarında, “nahıl bezeme”yle kendini göstermektedir. Batı kültüründeki Noel 

sözcüğü yerine Doğu’da “nahıl” kullanılmaktadır. Nahıl yerine “dodo”, “dudu 

dudu” ya da benzer sözcükler kullanan yörelerimiz de vardır. 

“Frigler dönemide Afyon ve Konya dolaylarında, yılın belli günlerinde, çoğu kez ilkbaharda  

yapılan dinsel törenlerde alaylar önünde nahıl taşınırdı; bu erkeklik gücünü simgeleyen  

phallustu. Bu simge bazen çelenk biçimini, bazen de çam dalı görünümünü almıştır.” 

(Özdemir Nutku, Tarihimizden Kültür Manzaraları, Kabalcı Yay., İstanbul 1995, s. 

70). Özdemir Nutku, Evliya Çelebi’den Osmanlı dönemiyle ilgili bir alıntı yapar: 

“Süleymaniye minaresi biçimindeki balmumundan, renk renk kâfurilerden ve tellerden  

göklere uzanan minareler gibi ışıklı, parlatılmış nahıllar yapılıyor ve her birini iki yüz  

prangalı tutsak taşıyordu” (agy, s. 70)

Yılbaşı kutlamalarıysa, ilkel toplumlardan bu yana, tüm dünyada mevsimsel bir 

tören, bir ritüel olarak yaşatılmıştır. Kışın yarılanmış olduğunu, günlerin artık 

uzadığını muştulayan bu ritüelde, Anadolu’da, Köse, saya, Arap oyunları 

düzenlenir, ateşli, kılık değiştirmeli, şölen sofralı şenliklerde tüm halk birlikte 

eğlenirdi. Metin And’ın Oyun ve Bügü adlı araştırma kitabından yılbaşından birkaç 

gün önceye denk düşen günlerde (25-28 Aralık gibi...) yılbaşı kutlamalarının 

Erzurum köylerini de içermek üzere Anadolu’nun birçok yöresinde yakın zamanlara 

kadar yapılageldiğini anlamaktayız. Artvin, Posof ve Ardahan köylerinde 31 Aralık 

gecesi yılbaşı kutlamaları yapıldığına ilişkin derlemeler de vardır (Mehmet Çokal, 

Artvin’in Madenler Köyünde Yılbaşı Karşılaması; Gülali Aydınoğlu, Poshof’un 
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Yaylaaltı Köyünde Yılbaşı, Türk Folklor Araştırmaları, sayı 127, 1960, anan: P. Naili 

Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, s. 285). 

“Kış yarısı”, yılbaşı ya da değişik adlarla kutlanan dönemsel bayram için 

Anadolu’da değişik tarihler kullanılmaktaydı. Sözgelimi, Divrik’in Çamşıklı 

köylerinde Kış Yarısı bayramı 15 Ocak’ta kutlanmaktadır (Feyzullah Çınar’dan 

alıntılayan Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Anadolu Folkloru, K Kitaplığı, s 284). 

Yakın tarihlere kadar, 24 Aralık’tan 15 Ocak günleri arasındaki değişik günlerde 

şenlikler düzenlenirdi. Tarih konusunda Hıristiyan Batı dünyasında da tam bir birlik 

yoktur. Katolik ve Protestan kiliseleri İsa’nın doğum günü olarak 25 Aralık’ı kabul 

ederken Ortodoks kilisesi için bu tarih 7 Ocak’tır. 

Batı dünyası, kendi kültürünü Roma-Yunan kültürüyle, hatta Anadolu ve Sümer 

mitolojisindeki kimi öğelerle bütünleştirip kendi içinde kültürel bir süreklilik 

kurmuş gibi görünmektedir. Hıristiyan inancındaki İsa’ya ilgili birçok tarihle, pagan 

dönemden bu yana sürdürülmüş mevsimsel ve dönemsel ritüeller koşutluk 

göstermektedir. İsa’nın doğumu kış yarısı kutlamalarına, İsa’nın ölümü ve yeniden 

dirilişi Nevruz öncesi ve sonrası (21 – 25 Mart) denk gelmektedir. Doğu 

toplumlarındaki derebeylik kesintileri nedeniyle bu süreklilik sağlanamamıştır. 

Sözgelimi, bereket tanrısı İnonna ile çoban tanrısı Dimuzi’nin yeniden buluşmalarını, 

bereketi, baharı anıştıran Nevruz kutlamaları yalnızca bir kültürel gruba, bir 

etnisiteye (açıkçası, Kürtlere…) aitmiş gibi davranılmakta, iktidar mücadelesi için 

simgesel dayanak yapılmak istenmektedir. Oysa ki, aynı tarihler, İran için ulusal 

bayram, Tahtacı Alevileri için Ali’nin doğum günü, Kars Alevileri için Ali’nin halife 

oluşunun yıldönümü olarak kutlanmaktadır. 

İslamiyet, tarihi kendisinden önceki Cahiliye dönemi ile başlatır, daha önceki Sami-

Arap kültür ve sanatını yok sayar. Bugünün İran İslam Cumhuriyeti yönetimi de 

İran kültür ve sanatını İran İslam Devrimi ile özdeş kılma, kendisinden öncesini 

olmamış görme eğilimindedir. Anadolu’daki kültürel çoğulluk içinde, Alevi yaşam 

biçimi, semah gösterileri, aşure yemekleri, taziye, Nasreddin Hoca fıkraları, Dede 
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Korkut hikâyeleri gibi İslamiyet öncesi döneme ait geleneksel öğeler, genel kültür 

içinde de yer bulmuş olmakla birlikte, iktidar olanaklarını kullanan Sünni İslami 

kültür ve kültür endüstrisi egemenliği altında giderek değer yitimine uğramışlardır.  

Aslında tasavvufa, varlığın birliğine, birden çıkan ikilik düşüncesine uygun 

birleştirici, çoğulcu, hoşgörülü felsefe ve düşünce geleneğine sahip Doğu’nun 

kültürde sürekliliği sağlayamamış olması,  ayrıştırıcı, iyi-kötü, güzel-çirkin dualizmi 

ile Zerdüşt felsefesinden kaynaklanmış Batı kültürünün ise bu sürekliliği sağlamış 

görünmesi, önemli bir karşıt durumu yansıtmaktadır. 

Bugün, Batıcı, egemen ülkeler iktidarlarına ait Şarkiyatçı bakış açısı, Doğu’yu “geri, 

saldırgan, kurtarılması gereken” bir imge olarak kurmakta, kendi halklarına bu 

saldırganlık karşısında savunmacı, özgürlük ve demokrasi dağıtıcı bir rol üstlenmiş 

görünmektedirler. Kültürler arasında alt-üst, ileri-geri, modern-çağdışı gibi 

karşıtlıklar oluşturulmakta, medeniyetler çatışması gerginliği ile iktidarların sonsuz 

kılınması uğraşı verilmektedir.  

KÜLTÜR “YARATICILIĞI” YA DA “DAYATMACILIĞI”…

Kültürel birlikten ya da süreklilikten söz açılınca, kaçınılmazca, günümüzde de 

önemli bir tartışma konusu durumuna gelmiş Cumhuriyet kuruluş yılları eğitim ve 

kültür politikaları üzerine konuşma gereği de hemen doğmaktadır. Genç Türkiye 

Cumhuriyeti de o içinden çıkıp geldiği Doğu derebeyliklerinin tarihi ve kültürü 

kendisiyle başlatma hastalığına yakalanmış olmasındı sakın?

"(....) Türkiye'de hâlâ kapalı, hâlâ yarı yarı, pre-modern olan bir topluma pozitivist ve yararcı  

düşünce gelince ve toplumun geçmişindeki tasavvufi veya manevi değerler de modernleşme  

çabası ile, Atatürk reformları ile yıkılınca, Cumhuriyet döneminin kuşakları sanatın kendisi  

için yapılabileceğini düşünmeyi bile bir skandal olarak kabul eder oldu. " diyor Nobel 

ödüllü, ünlü yazarımız O. Pamuk. (19) 19. O. Pamuk, Kitaplık, Kasım Aralık 2002, sayı  

56, söyleşi, s. 114
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Demek, “kendisi için sanat”ın karşılığı, “manevi ve tasavvufi değerlerdir”. Binlerce 

yıllık halk türküleri, koşmalar, ritüeller, seyirlik köylü oyunları, Karagöz, Ortaoyunu, 

masallar, Nasreddin Hoca – Bektaşi fıkraları içerisinde hep “başkası” ya da “toplum 

için” sanat varmış. Bu ifadeden böyle bir anlam çıkıyor.

Nerede okuduğumu tam anımsamadığım bir tabloyu bu ikilem içinde aktarmanın 

yararı olacak: İlkel bir kan topluluğuna ait bir tür şölene tanık olmuştur anlatıcımız. 

Bir ateşin çevresinde toplanmış, birlikte eğlenip şarkı söylemektedir topluluk üyeleri. 

Tüm bireylerin söyledikleri şarkı aynıdır: Ben bu boyun en yiğit savaşçısıyım/ Ben bu 

boyun en iyi avcısıyım/ Ben bu boyun en iyi at binicisiyim/ En güzel kızı ben 

severim… Şarkı benzer ve tüm bireylerin birlikte yineledikleri sözlerle sürüp gider. 

Bir tür kutsal “âyin” de sayılabilir bu toplantı, bir sanat etkinliği de, topluluk sosyal 

yapısını gösteren siyasal bir gösteri de… 

Bu şölende bireyle toplum arasındaki ilişkinin en yalın ve içtenlikli durumu 

gözlenebilir. Topluluk üyeleri ne kadar kendileri için, ne kadar toplum için sanat 

yapmaktadırlar acaba?

Romantizmin toplum karşısında aşkınlaştırdığı ve içyapısına yöneldiği “birey” 

kavramı, insanı modernizmin sorumluluklar ve rasyonel kurallar çemberinden 

kurtarmaya çalışırken, “toplumsal olan”la arasına zor aşılacak duvarlar örmüş 

olduğu da söylenebilir. Kaç yüzyıldır toplum-birey karşıtlığı üzerine kara kara 

düşünür olduk…  

Tüm dünyada edebiyat ve kültürümüzü “temsil” hakkını Nobel gibi kocaman bir 

ödülle kazanmış Orhan Pamuk, İstanbul –Hatıralar ve Şehir– adlı yapıtında 

İstanbul’da tanığı olduğu değişik kültür grupları ve zümrelere ait düşüncelerini 

açıklarken Batılılaşma yanlılarının düşman gözüyle gördükleri bir kesimden söz 

eder: “Bizler kaybetmekte olduğumuz mallarımızı, mülklerimizi, ayrıcalık ve rahatlıklarımızı  

Batılılaşmış olduğumuz için hak ediyorsak pek çok manevi konuda (o zamanlar ne  

Mevlana’dan, ne tasavvufun inceliklerinden, ne de büyük Fars kültüründen haberdardım)  

şoförler ve aşçılar gibi düşünen ve askeri darbe kışkırtıcılığı yapan bazı solcuların ‘hacıağa’  
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dediği bu kişilerin zenginliği nasıl açıklanacaktı? (…) Yavaş yavaş din yerine, onunla  

sanıldığından çok daha az bir ilişkisi olan siyasal İslâm’ın ve askeri darbelerin dünyasına 

girip bu kitabın ahengini bozmaktan korkuyorum.” (Orhan Pamuk, İstanbul, YKY, 2. 

Baskı, İstanbul Ocak 2004). 

Yaptığımız alıntıda sözü geçen “siyasal İslâm”ın dinle ve yazarımız Orhan Pamuk’la 

ilişkisinin arka planını şimdilik bir yana bırakalım. Orhan Pamuk için, devlet güçleri 

dışında, İstanbul’da ve elbette ki onun bilebildiği ülkemiz sınırları içinde, aralarında 

yetiştiği Batılılaşma özleminde bir kesim vardır, bir de, hep dışlanmış, uzağında 

kalınmış, geleneksel ve inanç öncelikli yaşam tarzını sürdüren diğer kesim… Bu 

diğer kesimin manevi değerleri arasında da yazarımızın o zamanlar henüz tanımış 

olmadığı Mevlana, Fars kültürü kalıtları, tasavvuf anlayışı vardır. Orhan Pamuk, bu 

manevi değerlerle üç yıla yakın yazarlık eğitimi aldığı ABD’nin İowa kentinde 

tanışacaktır. 

Kültürel süreklilik üzerine özellikle de, 12 Eylül 1980 sonrasında çok sayıda makale 

ve kitap yayınlanmış, genç Cumhuriyet’in “jakoben tarzı”, yansız, “demokrat ve 

özgürlükçü” görünen bazı bakış açılarının da eleştirisine uğramıştır. Bu eleştiriler, 

neredeyse bir merkezden yöneltiliyormuş kanısını verecek ölçüde giderek sistemli ve 

örgütlü bir duruma gelecek, “Kemalizm sorunu” olarak genç kuşakların karşısına 

çıkacak, kültürel tartışmaların ortasına oturacak ve kafaları karıştıracaktır.

Edebiyat eleştirmeni Orhan Koçak,  Kemalizm’in kurucu ideologu saydığı Ziya 

Gökalp ile Yahya Kemal’i karşılaştırır. “Gökalp için kültür ve estetik, ulusun 

kurulmasında bir araçtı; Yahya Kemal ise ulusu ve tarihini öncelikle estetik bir gerçeklik  

olarak kurguluyordu.” (Orhan Koçak, 1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları, İletişim 

Yayınları 2001, Cilt 2, s. 395) 

Koçak, hayatını edebiyat adamış olduğunu söylediği Tanpınar’ın bu konudaki 

yaklaşımını destekleyen, öne çıkaran bir anlayış içerisindedir. “Aslında Türk  

ulusçuluğuna bağlı olup da sadece daha geniş ve daha dolayımlı bir yerlilik düşünmeye  

çalışan Tanpınar, bir yabancı yazar gibi okunuyor, yerlilik payesi de örneğin Fakir Baykurt’a  
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uygun görülüyordu.” (O. Koçak, agy, s. 90, anan Ali Galip Yener, Eleştirinin Eşiğinde 

Edebiyat, Hece Yayınları, Ocak 2006, s. 98).

Hasan Bülent Kahraman da, “Türkiye’de Kültürel Söylem Kurguları: Kopuştan 

Eklemlenmeye ve Geleneksizliğin Geleneği (Doğu Batı Dergisi, 1999, Sayı: 9, s. 126)” 

başlıklı yazısında, “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” diyor. 

Ali Galip Yener, Kahraman’ın bu yazısından, “Cumhuriyet yönetimi, ülkemizde  

kurulma aşamasında yarattığı kültür kökenli yenilikçi hareketlere meşruiyet sağlamak için  

ciddi bir inkârcılığı ve reddiyeyi hiç çekinmeden denemiş bir yönetimdir” yorumunu 

çıkarıyor. 1930’larla birlikte ağırlık kazanan dönem, 1960’ları özel bir vurgu ve 

yorumla öne çıkaracak, 1970’leri tamamen kaybedilmiş bir on yıl olarak gösterecek 

biçimde ele almayı gerektirecektir (Ali Galip Yener, Eleştirinin Eşiğinde Edebiyat, 

Hece Yayınları, Ocak 2006, s. 78).  

Cumhuriyet dönemi kültür politikalarına yönelik eleştiriler özellikle “Yerli kültürün 

oluşturulması” odağında yoğunlaşıyor. Eleştirilere bakılırsa, dışarıdan bir yerlerden, 

ısmarlama, tepeden inme bir şeylerin kültür olarak getirilip toplumun önüne 

sunulmuş hatta dayatılmış! Bu eleştiri, kimi edebiyat ve kültür çevrelerinin ana 

sorunsalını oluşturacak Kemalizm karşıtlığının da can alıcı noktasını oluşturur.  Bu 

“yaratılmış” ve “dayatılmış” kültür çalışmalarının sorumlusu da daha çok Ziya 

Gökalp olarak bildirilir. 

Günümüzde “ulusalcılık” ve “milliyetçilik” tartışmaları içinde, özellikle 1940’lı 

yıllardan sonra sol karşıtı saldırgan bir politika izlemiş “milliyetçi-muhafazakâr” 

kanat ile Cumhuriyet kurucusu düşüncenin temellerini oluşmasında ağırlığı olmuş 

“halkçılık ve devrimcilik ayaklarına basarak yükselmiş Türkçü düşünce” arasında 

önemli ayrılıklar vardır. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış dönemi ortaya çıkan 

Türkçü düşünce, döneminin Rus Narodniklerinden etkilenmiş, Anadolu köyünün 

göçebe geleneklerinde yaşayan özgün imececi, paylaşımcı, dayanışmacı yapısından 
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da etkilenerek, halkçı, köylücü bir politika sürdürmüş, Kuvayımilliye ile birlikte 

“antiemperyalist” nitelik kazanmıştır.

“Cumhuriyet kuruculuğu” eylem ve etkinlikleri içinde çoğu zaman tek başına 

kararlar vermiş olduğu bilinen Mustafa Kemal’in, İttihat ve Terakki ile olan ilişkisi 

nedeniyle Ziya Gökalp’e belli bir aralıkla durmuş oluşu, Yusuf Akçura gibi bağımsız 

davranan adlarla daha yakın ilişkide bulunması bir tarafa, Ziya Gökalp’in düşüncesi, 

kültürel tasarımları içerisinde de bir “yaratma ve dayatma”cılık bulmak da oldukça 

öznel bir yaklaşım olur… 

Gökalp’e göre Türk kültürü, halk kültürüdür; zaten vardır ama geriye itilmiştir… Bu 

geri itilmenin sorumlusu da Osmanlı uygarlığıdır. “Karagözle Ortaoyunu’na gelince;  

bunlar da halk seyirlik sanatları, yâni geleneksel Türk tiyatrosudur. Karagözle Hacivad’ın  

çekişmeleri, Türk’le Osmanlı’nın, yani o zamanki uygarlığımızla kültürümüzün 

çekişmesidir.” (Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Borda Siyah Yayınları, İstanbul 

2006, s. 65).

Ziya Gökalp’e göre Tanzimatçıların Batılılaşma hareketinin başarısız oluş nedeni, 

Tanzimatçıları’ın ulusal üretimi çağdaşlaştırmadan tüketim biçimleriyle (giyinme, 

beslenme, bina vb.) uğraşmaları, bağdaşmayacak iki uygarlığın sentezini yapmaya 

çalışmalarıdır. Gökalp’e göre Osmanlı topraklarında halk ilkçağı yaşarken medreseli 

Osmanlı ortaçağı, yeni kurulan modern okullar ise Batı’ya yakın bir çağı 

yaşamaktaydı. Gökalp’e göre Batılıaşma için, bizim de onlar gibi işbölümü esasına 

dayalı bir toplum oluşturmamız, Osmanlı Ortaçağı’nı aşmamız gerekecektir.

Ziya Gökalp, Durkheimci tarih ve toplum kuramını yapılandırırken Anadolu 

gerçeğini de kendisine göre çözümler, “dayanışmacı toplum” özünü Anadolu halkı 

içinde bulur. Narodniklerin Rus köyüne bakışı da benzer içerikler taşımaktaydı.      

Görülebildiği kadarıyla, ortada bir “yaratma” ya da “dayatma” filan yok. Tüm 

dünyanın yaptığı gibi, konuşma dili, aynı zamanda yazı dili olunca sorun bitiyor. 

“Dayatma” ya da “yaratma” olmaması Ziya Gökalp’in doğru bir çözümleme ve 
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önerme içinde bulunduğunu göstermiyor elbet… Yine de, Gökalp’i salvo ateşine 

tutan kimi düşünürlerimizin seçkinci, eklektik derebeyi dilinin arkasından gözyaşı 

dökmeye kalkmaları boşa düşüveriyor…  

Cumhuriyet dönemi kültür ve eğitim politikalarının yapılanmasında çok değişik 

siyasal görüş ve bakış açısının bir araya gelişi, parçalanmakta olan savaşlardan yenik 

çıkmış, siyasi merkezini yitirmiş bir ülkenin zorunluluklar karşısında, kimi kez el 

yordamıyla bulmaya çalıştığı çıkış yollarının bulunması söz konusudur. 

Cumhuriyet öncesi dönemde yenilikçi akımların temsilciliğini yapmış “Türk Yurdu” 

deirgisi yazarları arasında Ziya Gökalp’ten başka daha sonra Bak’da kurulacak TKP 

yöneticisi olacak ve Mustafa Suphi’yle birlikte öldürülecek Ethem Nejad, sosyalist 

Parvus Efendi gibi adların bulunduğu da unutulmamalıdır. 

“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 eklektik, halk için anlaşılmaz 

Osmanlı eklektik üstkültür yapısı olduğunu görebiliriz. Yeni “yaratılan” kültürün 

kaynağı nedir sorusuna yeniden dönüp Cumhuriyet dönemi eğitim ve kültür 

politikalarının ana öğelerine bakabiliriz. Bu dönemin en belirleyici eylemlerinden 

olan “eğitmenler hareketi”, eğitmenlerin eğitiminde neleri kullanıyormuş bir 

bakalım…

İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’tan;

“Karaağaç Köy Eğitmeni Yetiştirme Kursu Eğitim Şefliğine,
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                                                                            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 
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çalışması istenmektedir.  (Cevat Geray, Halk Eğitimi, İmaj Yayınları, Ankara 2002, 

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

Gelenekçiymiş gibi görünen, “muhafazakâr” kesimin bildiğimiz diğer temsilcileri de 

genç Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında coşkuyla uygulamaya koyduğu halkçı ve 

devrimci politikalarına karşı altmış yıldır benzer şeyleri söylüyorlar. Bu kesimin 

“gelenekçi” tanımlaması içinde Anadolu halk kültürü hiç yer alamaz her nedense. 

Tasavvufun Yunus Emre kolu, halk anlatıları, Pir Sultan, Dadaloğlu, Karacaoğlan, 

Dede Korkut, Köroğlu, hatta Karagöz, Ortaoyunu yoktur… Bu ülkede yüzlerce yıldır 

toplum kendi konuşma dili Türkçe’yi yazıda kullanmaktan yoksun bırakılmamış, 

Anadolu’nun diğer kültürleri yok sayılmamıştır sanki... Dili kendisine 

yasaklanmamış, İslamiyetle göçebe toplum geleneklerini, Şaman inancını birlikte 

taşıyan Alevi yaşam biçimi iktidarların baskılarına uğramamış, kitlesel büyük 

kıyımlar, yer değiştirtmeler uygulanmamıştır…  

Mevlana’da, Divan Edebiyatı ve saray kültürüne yakın “tasavvuf kolu”nda da halk 

kültürünün önemli etkileri olduğu yadsınamaz… Bu tartışmayı da bir kenara 

bırakalım şimdi… Yüzlerce yıl üstyapıda egemen olan Arap-Fars kültürü eklektizmi 

de sayılabilecek Divan Edebiyatı çok yakın zamanlara kadar orta öğretim ve liselerde 

edebiyat derslerinin en ağırlıklı bölümünü oluşturmuyor muydu? Bugün, 

ülkemizdeki hemen tüm Eğitim ve Edebiyat Fakültesi’nin ağırlıklı ders konuları da 

Osmanlı dönemine aittir. Fuzuli’den bu yana geçebilen, güncel edebiyatı tartışabilen 

çok az bölüm görülebilir. Anadolu’da konuşulan dille, halk yaşamıyla önemli bir bağ 

kuramamış Osmanlı yozlaşma ve yıkılış dönemine ait bu kültür ve Anadolu 

dışındaki kültürlerin davranış biçimleri, giyinişinden konuşmasına kadar, bugün de 

iktidar sahiplerinin tüm politik söylemlerinin, programlarının ana yörüngesini 

oluşturmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yirmi beş yılında uygulanan eğitim ve kültür 

politikası, Anadolu’daki değişik kültürlerin varlığını sürdürebilmesi ve kendilerini 

geliştirebilmesi için yeterli duyarlılığı gösterememiş olmakla eleştirilebilir ama, 
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Osmanlı saray kültürü ve Divan Edebiyatı karşısında çok da dışlayıcı bir tavır 

takındığı söylenemez. Bu döneme ait eleştiriler, zamanın koşulları düşünülerek 

yapılmalıdır. 1940’ların sonuna doğru iktidardaki ağırlığını arttıran ve diğer 

kültürlere karşı saldırgan davranışları körükleyen Türkçü söylem, Cumhuriyet 

eğitim devrimine, Köy Enstitüleri’ne karşı da tavır almış, kendisini Sünni İslami 

kültürden ayırmamış, Türk-İslâm sentezcisi, “milliyetçi-muhafazakâr” bir politika 

izlenmiştir.  

12 Eylül sonrası Türkiye’de en önemli gelişmelerden birisi de Kemalizm’in sistemli 

bir şekilde Türkiye düşün ortamının tartışma odağı durumuna getirilmesidir. 

Kendisi de Atatürk pozlarında görüntü vermiş bir cunta yöneticisinin bu ortamın 

oluşmasında hangi katkıları vardır, bu ayrı bir tartışma konusu olabilir. Okullarda 

din dersi eğitiminin zorunlu duruma getirilmesi, Batı dünyasının İslam’a ilişkin 

yatırımlarına özel din görevlileri göndererek ve bu görevlilerin Batılı güçlerce 

ücretlendirilmesine olanak sağlayarak (Uğur Mumcu’nun belgelediği ünlü Rabıta 

olayı). 12 Eylül öncesinin solunda “bağımsızlık” önemli bir vurgu iken giderek 

geriye düşmüş, “ermeni ve kürt sorunları öne çıkarılmaya başlanmıştır. 

Kemalizm tartışmaları toplumun her kesimine yayıldı. Engin Ardıç ta katıldı bu 

tartışmaya…. “Köy Enstitüsü Faşist Bir Müessesedir!” (29.04. 2007; Akşam Gazetesi)

… “Halkevi de Faşist Bir Kurumdur!” (29.04. 2007; Akşam Gazetesi). Tartışmaların 

vardığı yeri Engin Ardıç’ın kullandığı biçem de biraz gösteriyor sanki:  Ardıç “Tek 

parti diktasının tasarruflarına övgü düzme yarışında, hadi bozkır çemişlerini anladık 

da, ‘aristokrat lezzetinde’ bir İstanbul çocuğuna girip çıkan nedir?” diye bitirmiş.

Alman faşistleri, Berlin’in ortasına dağlar gibi kitabı yığıp ateşe verirken, Engin 

Ardıaç’a göre Alman faşizminden esinlenerek kurulmuş bu Halkevleri nasıl bir faşist 

kuruluşsa, bakın neler yapmış: “Halkevlerinin onuncu kuruluş yıldönümüne gelindiğinde  

bilanço şöyledir: -On binlerce kişiye okuma yazma öğretilir- çeşitli kurslara katılır, yirmi beş  

bin konferans, on beş bin temsil, dört bin ders ve kurs verilir. Bin beş yüz sergi açılır.  

Halkevlerinin kurulduğu ilk sekiz yılda, iki milyonun üstünde kişi, Halkevi  
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kütüphanelerinden yararlanır. Bu sayı, o günün okuryazar oranı göz önünde tutulursa;  

okuryazar nüfusun yüzde altmışıdır.” (Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist 

Toplum, s. 139). 

Yalnızca Ankara Halkevi’nin 1935 yılında sahip olduğu kitap sayısı 20.000 cilttir. Bu 

Halkevi’nin kütüphanesine günde 500 kişi gelmektedir. “Köycülük şubesi Cumhuriyet  

Bayramı nedeniyle kentte bulunan köy öğretmenlerini toplayarak, onlara bir çay ziyafeti  

vermiş, köylünün toplumsal, ekonomik, kültür işleri üzerine nasıl çalışılması gerektiği  

tartışılmıştır. Balkat köyünde yaptırmış olduğu üç odalı bir ‘okuma evi’nin açılış töreni  

yapılmıştır. Bu evin kurdelasını köyün en yaşlı kadını kesmiştir. (…) 1933’te Halkevleri’ne  

5000 bin yurttaş gelirken 1938’de bu rakam 6 milyon 642 bine ulaşmıştır. 1937 yılında 95  

bin 253 faal üyenin 8 bin 877’si öğretmen, 15 bin 577’si çiftçi, 23 bin 935’i işçi, 5 bin 113’ü  

tüccar, 1551’i doktor, 1904’ü avukat ve diğerleri de başka sanat ve mesleklere mensup 

yurttaşlardır.” (Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, s. 374-378). 

1941 yılında, Balkanlar’a inmek için Türkiye’de kendilerine bağlı bir siyasi ekip 

oluşturan Almanlar kesenin ağzını açmışlardı. O dönem Ankara’da Alman 

faşizminin gözde adlarından Büyükelçi Von Papen’in dağıttığı 5 Milyon Mark’ı 

paylaşan yüzde yüz yerli faşistlerimiz, 3 Mayıs 1944 günü, bugün bazı ileri görüşlü 

gazeteci ve demokratlarımız tarafından Alman faşizmince örgütlendiği savlanan Köy 

Enstitüleri, Halkevleri ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e karşı 

gösteriler düzenlemişlerdi. 

3 Mayıs’ın bugün Türkçülük günü olarak kutlanıyor olması da ne büyük bir ironidir! 

Yarım kalmış Anadolu Rönesansı’nın bayraktarlığını yapmış, yüzyıllarca Osmanlı 

derebeyliği altında dışlanıp “tü-kaka” sayılmış halk kültürünün ve dilinin önünü 

açmış, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), Türkiye İşçi Partisi (TİP), ve Fikir 

Kulüpleri Federasyonu öncülüğünde gelişen gençlik hareketlerine birebir kaynak 

olmuş Köy Ensitüleri’nin bu ülkedeki işlevleri üzerine çok duruldu, durulacak da. 

Adından daha az söz edilen ve 22 Mayıs 1951 günü kapatılan Halkevleri’nin, 478 

Halkevi Merkezi, beş bin Halkevi şubesi, dört bin Halk Odası vardı. Ülkeyi 
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baştanbaşa sarmış bu örgütler, edebiyatçıların, halkbilimcilerin, halk ozanlarının 

yazılarını yayınlamak, hem de tiyatro oyunları, konferanslar - konserler düzenlemek 

gibi etkinlikleri vardı. Yurtsever şairimiz Ceyhun Atıf Kansu, ilk şiir ve yazılarını 

Sinop Halkevi’nin yayın organı Dranas’ta yazmıştır. Ankara Halkevi’nin merkezi 

yayın organı Ülkü’de Âşık Veysel’in, Pertev Naili Boratav’ın, Ahmet Hamdi 

Tanpınar’ın, İsmail Hakkı Tonguç’un, İlhan Başgöz’ün, Enver Gökçe’nin, daha Köy 

Enstitüsü öğrenciliği yıllarından başlayarak Mehmet Başaran’ın yazı ve şiirleri 

yayınlanmaktadır. 

Halkevleri kapatılmış, kapatılmakla kalınmamış yağmalanmıştır. 

Engin Ardıç denen pislik makinesi, Halkevleri’nin kapatılan Türk Ocakları yerine 

etkinliğe başladığını, onun yapılarını kullandığını “mal bulmuş mağribi” gibi bin 

cakayla duyuruyor. Türk Ocakları’nın İtalyan faşisti Mussolini’yi öven kimi 

yöneticilerinin tutumu yüzünden (kendini feshederek) kapatılmış olduğunu 

yazmıyor nedense… 12 Mart darbesinden sonra, Köy Enstitülü yiğitlerin kurup 

geliştirdiği Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın kapatılarak mallarına el konmuş 

olduğunu, 12 Eylül faşizminin TÖS’ün devamı gibi uğraş vermeye çalışan 

TÖB_DER’in mal varlığını yağmaladığını bilmezden ve görmezden geliyor. 

Engin Ardıç yalnız da değil… Solumuzdan bir kesim, Cumhuriyet kurucusu 

antiemperyalist, halkçı-devrimci düşünceyi, Alman ve ABD emperyalistlerinin 

örgütlediği, zamanında tepe tepe kullandığı ve günümüzde de kısmen kullanmayı 

sürdürdüğü, sık sık da “Tekbiiiir!”li gösterilerle televizyon ekranlarında arz-ı endam 

eden, halkın inanç gün ve törenlerini istismarı pek seven başka türlü “milliyetçi-

muhafazakâr” çizgilerle aynı kefeye koymaktadır. Yanı başımızdaki coğrafyalar 

petrol için insanlık düşmanı emperyalistler tarafından işgal edilmişken, her gün 

yüzü aşkın insan bombalar ve kurşunlar altında parçalanıp ölürken, günahsız 

çocukların, kadınların cesetleri sergilenirken, bu kan ve ateş, yıllardır bizim ülkemize 

doğru yayılmaya çalışıp canlarımızı götürürken, emperyalist “Büyük Ortadoğu 

Politikası”nın bir zamanlar “Komünizmle Mücadele Derneği” kuruculuğu yapmış 
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ılımlı İslamcı kültür ve siyaset temsilcileri ABD kentlerinde koruma altında yaşar, 

ülkemizde her gün bu politikanın örtülü-açık propagandasını yapan yüz binlerle 

gazete parasız pulsuz dağıtılırken, en Batı’daki anakentlerden en uzak Anadolu 

kasabasına kadar, gencecik beyinler tarikat yurt ve evlerinde birer militan olarak 

yetiştirilir, kızlara başlarını türbanla örtmeleri karşılığı özel aylık bağlanırken, 

Anadolu’ya baştanbaşa tekil bir dogmacı söylem egemen kılınmaya çalışılırken… 

Tüm bunlar olup biterken, kendilerini demokrat sayan birileri, “Ulusalcılık”la ve 

“Kemalizm’le hesaplaşma” hezeyanları içinde debelenip duruyor. 

Özellikle de ABD’nin Ortadoğu politikalarında önemli sıçralamalar gözlenen 2000’li 

yıllardan başlayarak Türkiye’de de Kemalizm tartışmalarının öne çıkmış olması 

ilginç bir koşutluk göstermektedir.  ABD’de 1946 yılında kurulmuş Ortadoğu 

Enstitüsü görevlilerinden Harold Lasswell’in propagandıcıya yönelik önerileri 

ilginçtir. Kitlelerin ne düşündüğü değil, düşüncelerinin hangi şekle sokulacağı 

düşünülmelidir! “Kitlesel eylem gerektiren ayarlamalar söz konusu olduğunda  

propagandacının görevi, hem benimsenmeyi hem de uyarlanmayı kolaylaştırmak için çifte bir  

işleve hizmet eden hedef simgeler geliştirmektir. Simgeler, kendiliğinden kabullenmeyi teşvik  

etmelidir.” (Edward W. Said, Şarkiyatçılık, Çeviren Berna Ünler, Metis Yayınları, 

Dördüncü Basım, Mayıs 2004, s. 306). Hem tüm Ortadoğu’da hem Türkiye’de siyasal 

ayrılıklara, tartışmalara ve iktidar yürüyüşlerine hedef olmuş kimi simgelerin 

kendiliğinden doğduğunu, her geçen gün artan dinsel kabarmanın doğal bir kültürel 

gelişme olduğunu kim söyleyebilir ki? 

“İnsan hakları”, “özgürlükler” gibi kavramlar çevresinde örgütlenip kültürel 

etkinliklerde bulunan yayın organları ve gruplar içerisinde Kemalizm’in çok önemli 

bir sorun olarak öne çıkarılmış olması da böyle merkezi bir işaretle başlatılmış 

olmasın sakın sorusu geliyor insanın aklına. 

Kim ne derse desin… Bugünkü zengin kültür ve edebiyat varlığımızın temelinde, 

çoksesli, yüzlerce yıl değişik kültürlerin bir arada yaşama olanağı bulduğu Anadolu 

toprağıyla, halk kültürünün genç Cumhuriyet’in halkçı, devrimci bazı çıkışlarından 
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sonra, kendisini üstyapıda da temsil olanağı bulması, bir tür yeniden doğuşa 

(Rönesans) uğraması gerçeği vardır. Sözün burasında, “halk” sözcüğü ile kültür ve 

sanatı pek bağdaştıramayacak bir düşünce yapısının varlığını da unutmamalıyız. 

Böyle bir düşünce yapısı içinde olanlar, yerli, yani bize ait açıklamaları yeterli 

bulmayacak olabilirler. Octavia Paz konuşsun: “Halk sanatını ortaya çıkaran 1910 

devrimi, çağdaş Meksika resminin temelini attığı gibi, Meksika dilini dirilterek yeni bir şiir  

yarattı.” (Octavi Paz, Yalnızlık Dolambacı, Can yayınları 1999, s. 39).

Genç Cumhuriyetin eğitmenler girişimi, Köy Enstitüleri yapılanmasına dayanan 

eğitim devriminin sonuçları, yalnızca ülkedeki okuryazarlık oranının, kültür 

düzeyinin yükseltilmesi, halk yığınlarının günlük yaşama etkin olarak katılma 

olanaklarının sağlanmasıyla sınırlandırılamaz. Sanat ve edebiyatla uğraşan bireylerin 

kökenlerinde önemli bir değişim gözlenir. “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). 

Değişim ve yenileşme, toplumun düşünce yapısına, düşünsel imge kurulumuna da 

uzanacaktır. Sadık Aslankara, Köy Enstitülü yazar ve şairler üzerine yazdığı “Enstitü 

Beşlisi” başlıklı yazıda, (Cumhuriyet Kitap Eki, 12 Nisan 2007, sayı 895) bu yazarların 

yazınımıza getirdiklerini sıralarken “Köy Enstitülü yazarlar, kendilerine yabancı 

gelebilecek bir alandan içeri adım atarken, bu arada yabancı yazarları okurken dut 

yaprağından ipek üreten ipekböceklerinin yaptığına benzer biçimde bize özgü yazın 

üretebiliyor (…) Halkın yazınla güncel bağlamda ilişkisini yoğunlaştırıyor” 

saptamalarını sıralıyor. Aslında, onların yaptığı bu sayılanlardan çok daha önemli ve 

“çağ açıcı” özellikler taşır. Anadolu halk kültürüne ait çokseslilik, bu yazar ve 

şairlerle birlikte kültürel üstyapıya taşınacak, dilde ve düşüncede yenilikler 
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doğuracaktır. Sözgelimi, Fakir Baykurt’un Irazcasına, Dursun Akçam’ın 

Kanlıderenin Kurtları’ndaki Telli Ana’sına, kadar, edebiyatımızda yozlaşan 

toplumsal yapıyla kavgalı, kadın kimliğini ortaya koyarak direnen kadın tiplemeleri, 

karakterleri olmamıştır. Anadolu kadını, kendi kültürel gerçekliği içinde yazın 

alanında yeniden yaratılamamıştır. Bu dönemle birlikte, sanatın ve edebiyatın 

yaygınlaşmasının yanında önemli biçim ve içerik değişimleri de yaşanmaya 

başlamıştır. Ömer Seyfettin’in Yalnız Efe’sinde mücadeleci kadının hedefi kendi 

toplumu değil düşmandır; Halit Ziya’nın Halide Edip’in, Reşat Nuri’nin, 

yapıtlarında kadının ezilen cins olarak temada yer aldıklarını görürüz. Sabahattin 

Ali, Orhan Kemal, hatta Yaşar Kemal’de de kadın, kendini çevreleyen toplumun 

giderek bezirgânlaşan yapısına, kapitalist sistemin özellikle kadın üzerinde 

yoğunlaşan sömürüsüne karşı ayrı bir varoluş savaşımı vermez, toplumsal önderliğe 

soyunmaz. İmgesel alanda devrim sayılacak bu yeniliği sanat ve edebiyat alanına asıl 

taşıyanlan, Köy Enstitülü yazarlar olacaktır. 

Günümüz Türkiyesi’nde ise tersine bir sürecin yürürlükte olduğunu görüyoruz. 

Halk edebiyatı, kültürü, dışlanmış, küçük görülmüş, kent merkezlerindeki 

“türkübar” sarhoşluğuna sıkıştırılmıştır. Kadınımız, Osmanlı ve derebeyi 

kültüründeki edilgen konumuna mahkûm edilmeye çalışılmaktadır. Holdinglerin 

başını çektiği, yönlendirdiği kültürel alanda, kendi kültürüne yabancı, en azından 

toplumsal sorunlar ve yaşam karşısında duyarsız, yüzeysel kalarak tek sesli iktidar 

politikalarının yağdanlığına soyunan yazar ve sanatçılar kaplamıştır ortalığı. 

Dünyanın dört bir yanında kültürel farklılıklar üzerine temellendirilmeye çalışılan 

adaletsiz savaşlar sürüyor. İnanç ve kültür ayrılıkları kitlesel ölümlerin, çocuklara 

bomba atmaların, inanç uğruna kendisiyle birlikte günahsız insanların da yaşamına 

son veren canlı bombaların çağındayız. Hâlâ, kültürel süreklilikten ve gelenekçi 

tavırdan söz ederken, bir ve büyük insanlık kültürü yerine, iktidarların oluşturduğu 

ayrılıkları sonsuzlaştırmaya çalışanlar ve körükleyenler, kimin değirmenine su 

taşıyorlar acaba?  
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alperakcam@gmail.com , alakcam@yahoo.com 
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