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KÖY ENSTİTÜLERİ: ANADOLU RÖNESANSI*

Özet: “Cumhuriyetin Eğitim Devrimi” üzerine derinliğine yapılacak bir kuramsal  

çözümleme, çok kapsamlı, çok boyutlu bir yapısı olan bu savaşımın Anadolu için  

kültürel ve düşünsel alanda bir yeniden doğuş, Rönesans anlamına geleceğini  

gösterecektir. Bugüne değin kullanılan Anadolu Aydınlanması terimi, Köy 

Enstitüleri, Köy Enstitücülüğü ve onun ilk adımı olan “Eğitmenler Girişimi”nin  

toplumsal yapılanmasıyla örtüşmemekte, eksik ve yanlış anlamlar doğurmaktadır. 

Cumhuriyet Eğitim Devrimi’nin ana ilkesi, bir halkçılık ve devrimcilik programı  

olmasıdır. Cumhuriyet kuruluşu bu halkçı eğitim devrimi temelinden yapılanmıştır.  

Yüzlerce yıl kendi konuşma dilini yazıda kullanamamış, kendi kültürel değerleriyle  

üstyapıda, buluşamamış Anadolu toplumunda, Cumhuriyet’in Eğitim Devrimi’yle  

birlikte, modern üretim ilişkilerinin dil ve düşünce alanında getirdiği yeniliklerle  

yeniçağın iletişim ortamında yeniden doğuşa uğramış halk kültürü harman 

olmuştur.  Köy Enstitüsü temelli bu yeni kültürel yapılanmanın ilk ve en büyük  

adımlarından birisi de “Köy Eğitmenleri” girişimidir. 

Yapacağım konuşmaya aramızdan ayrılalı otuz yıl olmuş Hanaklı eğitmen, annemin 

dayısı Tevfik Kaya ile ilgili iki anımı anlatarak başlayacağım. 

Tevfik Eğitmen, ağustos ayına denk gelmiş bir ramazan günü oruç tutmaktadır. Ekin 

biçme zamanıdır. Ağustos güneşi yüksek Hanak yaylasına tüm gücüyle abanmıştır. 

Havanın sıcaklığı, biçilen tarladaki ekin saplarından ve yerden yükselen toz, 

susuzluğu iyice dayanılmaz kılmaktadır. Eğitmen sigara ve çay tiryakisidir. Sabahın 

erken saatlerinden itibaren aç susuz ve sigarasız dişini sıkmış, güneşin altında buram 

buram ter dökerek ekin biçmiştir. Tarlayı bitirmesine çok az kalmıştır. Yerel deyişle, 

iki üç koldan, birkaç tırpan açılımı bir biçme eyleminden sonra iş bitmiş olacaktır. 

Tarlayı biçen eğitmen de, arkasından biçilenleri toplayıp bir araya yığan ev halkı da 

evlerine gidip serin bir yerde iftarı bekleme olanağına kavuşacaklardır. Birden gök 

1



gürlemeye başlar. Kuzeydoğu Anadolu yaylalarına özgü bir hava değişimidir 

karşılaşılan. Gökyüzünü önce apak, sonra yağmur yüklü kara bulutlar kaplamaya 

başlar. Eğitmen elindeki tırpanı yere dayayıp gökyüzüne çevirir yüzünü. Yağmur 

yağması durumunda biçilen ekinler ıslanacak, çamura karışacak, büyük bir ürün 

yitimine uğrayacaklardır. Seslenir yukarıya: “Az izin ver; şurada iki kolum kaldı. 

Onu da biçeyim, yağacaksan ondan sonra yağ!”. Gürleyen, kararan gökyüzü, 

Eğitmen’i duymazdan gelir sanki… Az sonra bardaktan boşanırca bir yağmur 

düşmeye başlar yukarıdan. Atar tırpanı elinden Eğitmen: “Kız bana suyumu 

sigaramı getirin” der. “Aptallık bende ki sabah beri ağzımı bağlamış bunun için 

kendimi sıkıntıya sokmuşum” Suyunu içer, büyük bir özlem duyduğu sigarasını 

sarıp tellendirir; evinin yolunu tutar. 

Eğitmen Tevfik Kaya, eğittiği çocuklarla birlikte bir çocuk bahçesinde, oyun 

yerindeymiş gibi sürdürmektedir eğitimi… Okuldaki dersler sırasında yerel 

yaşamdan, hep birlikte yatıp kalktıkları danalarla, kuzularla, kazlarla ilgili örnekler 

vererek çocukları güldürmekte, kendisi de katıla katıla gülmektedir anlattıklarına. 

Çocuklar da eğitmenleriyle oyun oynamayı, onu şaşırtmayı çok sevmektedirler. En 

sık başvurdukları oyunlardan birisi de, yoklama sırasında sıraların altına, ya da 

sınıfta bulunan kapaktan aşağıdaki bodruma inip saklanmaktır. Gözleri ve 

gözlükleriyle arası pekiyi olmayan eğitmen durmaksızın sınıfı saymaktan, ikide bir 

değişen öğrenci sayısını denkleştirmeye çalışırken gülünç durumlara düşmekten 

usanmıştır artık. Yoklama işini pek de sıkı tutmamaktadır. Çocuklar da arada bir 

saklanarak eğitmeni şaşırtmayı pek seviyor olmakla birlikte okulda bir devamsızlık 

söz konusu değildir. Güle oynaya gelmektedirler sınıflarına. 

Sınıfa müfettiş gelmiştir bir gün. Sınıftaki öğrenci sayısını sorar müfettiş ve yoklama 

yapılıp yapılmadığını öğrenmek ister. Eğitmen, yoklamayı yapmış olduğunu, 

öğrencilerin hiç eksiksiz derste bulunduklarını söyler. Müfettişin kendisi de sayar 

sınıfı. Önce bir, sonra iki, en son yine bir eksik çıkar sınıf. Yeniden yeniden yapılan 
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tüm sayımlara karşın eksik öğrenci bulunamamaktadır. Müfettiş arka arkaya 

sormaktadır: “Sınıf eksik eğitmen, nerede bu öğrenci?”

Kaşlarını çatmış, bozuk bir yüz anlatımı takınmış müfettiş bir, üç, beş kez, aynı 

soruyu yöneltince, Eğitmen okkalı bir tokat indirir müfettişin omzuna:

“Ne bilem karda nere getmiş?... Hom yemedim ya itoğlitin cırbağasını?”

Gülmeceye dayalı halk kültürü, yerel kültürel zenginlikler ile simgelerin 

bellenmesine dayanan eğitim sisteminin ilk aşaması, öğrenci için yabancı, ürkütücü, 

anlaşılmaz olmaktan çıkmıştır… Eğitim, günlük yaşamın eğlenceli bir parçası gibi 

kolay izlenebilir, benimsenebilir bir şey olmuştur. Anadolu’nun o günkü yoklukları 

içinde önemli ve büyük bir adımdır eğitmenler aracılığı ile yapılan eğitim…

Cumhuriyet Eğitim Devrimi’nin ilk ışığı, eğitmenler girişimi, tüm Köy Enstitüleri 

eylemliliğinin önemli bir başlangıç aşaması olarak onun ruhunu aydınlatmaktadır. 

Eğitmenler, askerde çavuşluk aşamasına ulaşmış, zeki, becerikli, önderlik niteliği 

taşıyan köylülerdir. Tüm Anadolu köylerinde askerlik sırasında çavuş olabilenlerin 

hep ayrı, saygın bir yerleri olmuş ve eğitmen olsun olması, ömürleri boyunca 

“çavuş” diye anılmışlardır. Göçebe kökenli, askercil gelenekli halkımız için çavuş 

olabilmek önemli bir aşamadır. 

Batı kültürel kaynaklarını da kullanarak yapılacak bir değerlendirmede, Anadolu’da 

Cumhuriyet Devrimi’nin eğitim ayağının anlamlandırılması, kuramsal çözülmesinin 

yapılabilmesi için Rönesans ve Aydınlanma hareketinin halk kültürü ve özellikle 

grotesk halk gülmecesi karşısındaki tutumu ele alınmalıdır. 

Batı Rönesansı’nın ana özelliği, grotesk halk kültürünün yeniden doğuşa uğradığı, 

çeşitli sanat dalları, gösterge alanlarında ve özellikle yazın sanatında kendisi için 

imgelem alanları bulabildiği bir değişim ve dönüşüm çağı olmasıdır. Rönesans 

kültürü, çok eski dönemlerden bu yana halk kültürü içinde yaşayan çeşitli 

kuttörelerin (ritüel), dramatik oyunların, yarı ciddi yarı gülmeceye dayalı türlerin 
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biçimsel ve içeriksel olarak tüm düşünce alanlarına akmasını sağlamıştır. Bu kültür, 

deyim yerindeyse başka ve yeni bedenlerde “reenkarnasyon”a uğramıştır. 

Rönesansa özgü yapıtlarda gülmece ön plandadır. Tuhaflıkların bir araya geldiği, 

hiyerarşilerin ortadan kalktığı, kutsal olanın gülünçlemeye uğratıldığı, delinin tahta 

oturtulup sonra indirilip kovalandığı, yüz boyama, maskeyle herkesin bir başkası 

olma çabasına girdiği karnaval kültürüne ait öğeler bu dönem yapıtlarının ana 

malzemesini temsil etmekte, biçimini ve içeriğini oluşturmaktadır. Herkesin çok iyi 

anımsayacağı, Don Kişot romanı, dev haline gelen değirmenler, lord olan hancılar, 

asil leydi olan fahişeler, şövalye miğferi olmuş tıraş tasları, silah yerine konan mutfak 

gereçleri, orduya dönüşmüş koyun sürülerine ait imgelerle yüklüdür. Kültürel alanın 

çeşitli boyutlarında verilen birçok örnek yapıtın yanında, edebiyat alanında Rabelais, 

Cervantes, Shakespeare adları kendilerinden sonra gelecek kuşaklar üzerinde önemli 

etkiler bırakmış, edebiyat yaratıcılığı yapmış dehalar olarak anılmalıdırlar. (Bu 

saptama Fransız Romantiklerin’nden Chateaubriand’a aittir).  Dil, göstergebilim ve 

edebiyat üzerine önemli çalışmaları olan Rus edebiyat kuramcısı Mihail Bahtin, 

karnaval kültürünün en yoğun bir şekilde yazınsal alanda yeniden doğduğu, kendini 

yenilediği Rabelais romanını Rönesans için çok önemli bir yapıt saymakta, değişik 

sanat okullarının, kuramsal bakış açılarının Rabelais romanı karşısındaki tutumunu 

belirleyici bir etken olarak görmektedir. M. Bahtin’e göre, “Genelde Rönesans dönemi,  

özelde de Fransız rönesansı, edebi alanda her şeyden önce folk mizahının zen yüksek  

potansiyellerinin yüksek edebiyat düzeyine ulaşıp onu gübrelemiş olduğu gerçeğinin  

damgasını taşıyordu” (M. Bahtin, Karnavaldan Romana, s. 155).

Bahtin, değişik edebiyat çevrelerinin Rabelais romanı karşısındaki tutumlarını 

incelerken Rus Edebiyatında L. E. Pinsky’nin görüşlerini anılmaya değer bulur. 

“Rabelais için, Rönesans insanı için, gülme tam da yaşamın bilgisini karartan duygulardan  

bir kurtuluş yoluydu. Gülme, açık, berrak, tinsel görünün varoluşunu kanıtlar ve bahşeder.  

Hakikat, insan tasasız, keyifli, eğlenceli bir ruh halindeyken bir gülüşle açığa vurur kendisini.  

(…) Rabelais’nin gülmesinin en kayda değer özelliklerinden biri,  anlam çokluğu, nesnesiyle  
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olan karmaşık ilişkisidir. Samimi, dobra alay ve övgü, alaşağı etme ve göklere çıkarma, ironi  

ve Grek koro neşideleri Rabelais’de birleşir. (…) Tam da bu gülmenin havası, iki zıt ilkenin  

biçimde bile bir araya getirilebileceğini gösterir” Pinsky, ‘Realism of the Renaissance’, 

anan M. Bahtin, Karnavaldan Romana, s. 161).

Rönesans’tan sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan Aydınlanmacılıksa, soyut ve akılcı bir 

ütopyacılıkla mekanik bir maddecilik anlayışına sahiptir. 17. yüzyıldan itibaren 

gülmece kültüründe önemli bir duralama, bozulma yaşanmıştır. Gülmenin alanı 

daralmış ve evrensel niteliğini yitirmiştir. Gülme, kişisel sözlü saldırıya 

indirgenmiştir. Karnaval gülmecesinin evrensel özelliği anlaşılamaz olmuştur. “Bu 

süreç 18. yüzyılda son şeklini aldı. Dünyanın görünümü değişmişti. Genelin yanı sıra, tekil  

yalnızca genelin bir numunesi olarak anlam kazanarak, yalnızca tipik, ortalama olduğu ve  

genelleştirilebildiği ölçüde bakiydi artık. Öte yandan, tekillik tartışılmaz bir şey haline  

gelmişti; hiçbir itirazda bulunulamayan bir olgunun önemini haiz olmuştu. Dolayısıyla, basit  

belgecilik eğilimine bürünmüştü. Belgelenmiş tekil olgu, genel ve tipik olanın eşliğinde,  

dünyanın kavranmasında yol göstericilik rolünü üstlenmeye başlamıştı. Bu model en çarpıcı  

biçimde (özellikle on sekizinci yüzyılda) sanatsal yaratımda sergilendi ve Aydınlanma 

çağında gerçekçiliğin özel kısıtlamalarını doğurdu.” (M. Bahtin, Karnavaldan Romana, 

Çeviren Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları 2001, s. 135)

Aydınlanmacılar halk kültürü karşısında yavan, yüzeysel, tekil değerlendirmeler 

yaptılar. Aydınlanmacılar’a göre Rabelais, ‘vahşi ve barbar on altıncı yüz yıl’ın tipik 

bir temsilcisiydi. Voltaire, Felsefi Mektuplar’da, “Rabelais’i aklın ötesindeki anlaşılmaz  

kitabında uç boyutta bin neşe ve uç boyutta bir küstahlık sergiliyor, bilgililiği, kaba saba  

sözlerle ve can sıkıntısıyla sıvıyor…” der (Voltaire, Felsefi Mektuplar, s. 106, anan 

Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana, s. 136). Onu “yalnız sarhoş olduğunda yazan  

sarhoş bir felsefeci” olarak tanımlar. Bilgece ve özgür konuşma ile yiyecek ve şarap 

arasındaki özel sofra sohbeti hakikati arasındaki özlü geleneksel bağlantıyı 

yadırgar… “Zevklilik Tapınağı” adlı yapıtında (1732) tüm kitapların esin perileri 

tarafından özetlenip düzeltildiği “Tanrı’nın Kütüphanesi”ni anlatır. Bu kütüphanede 
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Rabelais romanı sekizde bir oranında kısaltılmıştır. Aydınlanmacı bakış 

özetlemecidir, tekil düşünceler, değişmeyen gerçeklikler ardındadır. 

Engels’e göre, “Aydınlanma çağında uslamlayıcı akıl var olan her şeyin ölçütü haline  

gelmiştir.” (Karl Marks ve F. Engels, Works, 5. Cilt, s. 16, anan M. Bahtin, 

Karnavaldan Romana, s. 138). Tarihsellik karşıtlığı, genelleme ve diyalektik olmayan 

düşünceye yönelik bir eğilim, olumsuzlama ile olumlama arasındaki kopuş, çağa 

damgasını vuran ansiklopedici anlayış, eğlenceye özgü zıt duygular barındıran 

gülmenin içeriğini teorik olarak kavramalarını engellemiştir. Çelişkili, sürekli 

oluşum ve tamamlanmamış varlık imgesi aydınlanmacıların akıl kavramında 

kendine bir yer bulamamıştır. Voltair’in ünlü gülmesinde, gülme, alaycılığa 

indirgenmiştir. Üretici ve yenileyici gücünden yoksun bırakılmıştır. 

Fransız devrimi önderleri ise Rönesans romanının en önemli yazını, Rabelais 

romanının devrimci özünü iyi kavramışlardır. Ginguene’nin 1791 yılında yayınlanan 

“Çağımızdaki Devrimde Rabelais’in Etkisi ve Ruhban Sınıfı Hakkındaki Hüküm Üzerine” 

başlıklı kitabı Rabelais düşüncesiyle ilgili kimi yanlışlıklar ve eksikliklerine karşın 

önemli bir örnek olarak verilebilir. “Genelde Rönesans dönemi, özelde de Fransız  

Rönesansı, edebi alanda her şeyden önce folk mizahının en yüksek potansiyellerinin yüksek 

edebiyat düzeyine ulaşıp onu gübrelemiş olduğu gerçeğinin damgasını taşıyordu” (M. 

Bahtin, Karnavaldan Romana, s. 155).

Aydınlanmanın ve klasizmin kendine ait kıldığı soğuk akılcılık, resmi şekilci ve 

mantığa dayalı buyurganlığa karşı bir tepki olarak çıkmış Romantizmin grotesk 

anlayışında Shakespeare ve Cervantes’ten büyük bir etkilenme olmuştur. 18. yüzyıl 

sonlarında filizlenen yeni öznel groteskçilerin içinde Sterne’in Tristram Shandy’si 

önemli bir yer tutar. 

Romantik kuşak, grotesk halk kültürü karşısındaki tavırlarıyla Aydınlanmacılardan 

bir adım öndedirler. Genişletilmiş bir gerçeklik kavramını benimsemişlerdir. Ancak, 

onlar da yoğun kullandıkları fantezi ile mistisizmi ön plana çıkarmışlar, asla var 
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olmayan şeyleri gerçekliğe eklemek çabasına girmişler, insan özgürlüğünü 

zorunluluktan koparıp madde üstü bir güce dönüştürmüşlerdir. 

Her şeye karşın, ilk romantiklerin Rönesans edebiyatına bakışları çok daha nesnel ve 

gerçeğine yakındır. Chateaubriand’a göre, tüm dünyada sayıları beş altıyı geçmeyen, 

bir ulusun tüm diğer yazarlarını yetiştiren ana dehalarından birisi de Rabelais’tir. 

Rabelais, Fransız edebiyatının yaratıcısıdır. 

Hugo, Dante’nin cehennemi ile Rabelais’in pisboğazlığı arasındaki bağlantıyı görür. 

Rabelais, Dante’nin cehenneme batırdığı dünyayı bir fıçıya yerleştirmiştir. Başlangıç 

şiirlerinde Rabelaisci imgeleri kullanan Hugo, sonraki dönemlerde bu anlayışını 

değiştirir, Rabelais’i kısa ömürle ve geçici bulmaya başlar. 

Romantik grotesk, Rönesans groteskinin tersine mahrem bir salon özelliği 

kazanmıştır. Bireysel bir karnaval havası, yoğun bir tecrit duygusu, idealist bir 

felsefe; grotesk, artık ortaçağ karnaval kültürü ve Rönesans’ta olduğu gibi tek, 

tüketilemez bir varoluşun bedensel somut deneyimi değildir. Gülme soğuk bir 

gülmece anlayışına, iğneleyici bir küçümsemeye dönüşmüştür. Gülmenin yeniden 

yaşam veren gücü en aza indirgenmiştir. Romantik grotesk dünyası dehşet dolu, 

insana yabancı bir dünyadır. Dünyayla uzlaşma, mistik, lirik, öznel bir uzamda 

gerçekleşir. Romantik grotesk imgeleri dünyaya duyulan korkuyu ifade eder, 

okuruna bu korkuyu geçirmeyi hedefler. Halk kültürü imgeleriyse korkudan 

arınmıştır. Rabelais romanı dünya edebiyatının en korkusuz kitabıdır diyor Bahtin… 

Karnaval kültürünün sıcak, değiştirici, maske, şeytan gibi öğeler romantizmde 

değişik nitelikler, yabancı, gizleyici, korkutucu özellikler kazanmışlardır. 

1820’lerden itibaren Yunan mitolojisindeki dokuz başlı canavarları andıran 

Hydra’larla (bizdeki ejderha), harpylerle, tepegöz ve benzer arkaik öğelerle grotesk 

yeniden canlanışı gözlenmiştir… Romantizmin kültür dünyasına getirdiği yenilikse, 

ortaçağ ve Rönesans kültürü tarafından bilinmeyen insanın içsel sonsuzluğunun 

araştırılması, yapıtsal alanda çözümlenmesidir. 
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Grotesk, değişik düşünürler tarafından farklı bir şekilde tanımlanmıştır. Hegel, 

groteski farklı doğal evrelerin birbiri içinde erimesi, ölçülemez, abartılı boyutlar, insan  

bedeninin farklı uzuv ve organlarının çoğalması (Hint tanrılarının elleri, ayakları, gözleri)  

olarak tanımlar. Gülmecenin grotesk içindeki yerini göz ardı eder ve groteski 

gülmeceden ayrı bir şeymiş gibi inceler.

Romantizmin gerilemesiyle birlikte gerileyen grotesk, 20. yüz yılda karmaşık ve 

çelişkili bir yapıyla yeniden canlanır. Alfred Jarry’nin temsilcisi olduğu modernist 

hat ile aralarında Thomas Mann, Berthold Breht, Pablo Neruda’nın bulunduğu 

gerçekçi kol birbirinden ayrı grotesk imgeler kullanırlar. Gerçekçi grotesk 

kullanıcıları grotesk halk kültürü ile ilişki kurmuşlardır. 

Modernist groteskin önemli temsilcilerinden Wolfgang Kayser, 1957 yılı yayınlanmış 

Resim ve Şiirde Grotesk adlı yapıtında kendi grotesk tanımı açıklar.  Kayser, 

romantik çağı kendi merceğinden görür, öznel bir değerlendirme yapar. Kayser’in 

grotesk dünya tanımında kasvet ve dehşet verici tonlar vardır. Aslında kasvet 

Romantik döneme kadar dünyanın gelişimine yabancı bir şeydir. Groteskin 

modernist bir formu sayılan bu Kayser yorumu, Romantik döneme tamamen 

uymamaktadır. Aslında Romantik biçimini de kapsamak üzere, grotesk, tamamen 

farklı bir dünyanın, başka yaşam biçimlerinin olanaklı olabileceğini gösterir. İnsanı 

görünürde olanın sınırlamalarından kurtarır, sabit ve değişmez olandan uzaklaştırır. 

Groteskle dünya yeniden hayat bulmak için yıkılır, insan kendine döner, ölürken 

doğurur. Var olan her şeyin göreceli doğasında, her zaman neşeyi egemen kılar. 

Kayser, groteski “id”i anlatan bir biçim olarak görür. “İd”i Freudcu değil, varoluşcu 

anlamda kullanır. Ona göre “id”, dünyayı, insanların yaşamlarını yöneten, yabancı, 

insanlık dışı bir güçtür. Delilik ve kukla temalarını bu yabancı güce indirger. 

Kayser’e göre, “grotesk, ölüm korkusunu değil, yaşam korkusunu ifade eder” 

Böylece ölümle yaşam arasında bir karşıtlık kurar. Tüm tekil bildirimler, iktidar 

dilleri ölümü insanı korkutan, kendi bildirilerine sığınmaya çalışan ürkütücü bir öğe 

olarak kullanırlar. 
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Grotesk imgeler sistemindeyse ölüm yaşamın bir parçasıdır; sürekli gençleşmenin, 

tazelenmenin koşuludur. Mezar, dünyanın hayat veren rahmiyle ilişkilidir. 

Goethe’nin Faust’unda, Dünyanın Ruhu bölümünde şunlar söylenir: “Doğum ve  

mezar/ ölümsüzlük denizi uçsuz bucaksız / her an yeni bir ufka varış/ ateşli, coşkulu bir  

arayış” (Hasan İzzettin Dinamo çevirisinden, Yazko 1983, anan Sibel Irzık, M. Bahtin, 

Karnavaldan Romana, s. 78).

Ortaçağ ve Rönesans groteskini Romantik ve modernist groteskten ayıran tipi 

özellik, varoluşa dair gerçekçi bir kavrayışa sahip oluşudur. Rabelais, Cervantes, 

Shakespeare’nin grotesk imge dokusu Stendhal, Balzac, Hugo, Dickens gibi yazarları 

da etkilemiştir. 

Herman Reich’in 1903 yılı yayınlanmış Der Mimus adlı yapıtı Avrupa halk kültürü 

üzerine ayrıntılı kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. Herman Reich’in gülmenin 

maddi bedensellik ilkesini modernleştirip yok etmesi ve gülmece kültürünün tarihini 

pandomim tarihine indirgemesi ise Bahtin tarafından eleştirilen noktaları olmuştur. 

Yüksek edebiyata sızmış folk mizahının, grotesk halk kültürünün anlaşılamaması, 

Rabelais’in anlaşılamamasını getirmiştir diyor Bahtin. Bizim Tanzimat 

edebiyatçılarının İstanbul halk kültürü karşısındaki tavrı da budur. Namık Kemal’in 

Karagöz ve Ortaoyunu için “Rezaletler mektebi” dediğini biliyoruz. Onlar için, 

“Mülkümüzde pek kesretli olup da hiçbir sebeb-i ma’kule haml olunamayan münasebetsiz  

göreneklerdendir” der (Tasviri Efkâr, 9 Ocak 1283, no. 353; anan: Metin And, Metin 

And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, s 303).  Şemsettin Sami, halk hikâyelerimiz için 

konuşurken “Mecnun’un etrafında toplanmış kurt ile kuzu, arslan ile ceylan gibi muhtelif  

hayvanların ortasında oturup onlarla lakırdı ettiğini veya Leyla’nın mumla konuştuğunu bir  

ufak çocuk bile severek ve beğenerek okuyamaz” diyerek belirtir görüşlerini (Yeni Türk 

Edebiyatı Antolojisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1979, Cilt 3, s. 

321-23). Bizim bir gözü Batı’da, bir ayağı kutsal metinlerde, iki arada bir derede 

kalmış edebiyat çevrelerimiz kendi kültürüne böyle bir aşağılanma duygusu içinde 
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bakarken, Batılı başka şeyler bulmaktadır aynı yerde... Mimus’un yazarı Herman 

Reich’ın Karagöz değerlendirmesi bu bakımdan çok anlamlıdır: 

“Müslüman Doğu’daki gölge oyununun ve Türkler’deki Karagöz’ün, Almanların Kasperl  

oyununa, veya commedia dell’arte’ye, Aristophanes’in komedyalarının kaba sahnelerine,  

Arlecchino, Pulcinella, Scappino ve Turlupin’e, Macarların Paprika-Jancsi’sine benzediği  

ileri sürülmüştür. Yalnız, Karagöz bunlardan daha yüksektir, commedia dell’arte düzeyine  

yaklaşır, ondan aşağı da pek düşmez.” (Anan: Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, s. 

489) M’ery adlı bir gezginin İstanbul’da tanığı olduğu Karagöz oyununu Bocaccio, 

Rabelais, Petrona, Marfario, Arlequin karışımı olarak değerlendirmesi de çok 

ilginçtir. (Anan: Metin And, agy, İnkılâp Yayınevi, 1985, s. 298.)

Anadolu Aydınlanma’sı diye bir terimi mutlaka kullanmak gerekecekse, Cumhuriyet 

Devrimi ve Köy Enstitüleri’nden çok Tanzimat çıkışları, İttihat ve Terakki dönem ve 

örgütlenmeleri örnek olarak verilebilir. Mutlak metinci, pedagojik biçimciliği ağır 

basan Tanzimat düşüncesi tekil dillidir, değişmeyen tek gerçeği birilerine öğretmek 

çabasındadır. 

Bugünkü kültür dünyasında gerçekçilik karşıtlığı, Aydınlanmacılığın kaba 

gerçekçiliğinin eleştirisi üzerine dayandırılmaktadır. Aydınlanma’nın yavan ve 

yüzeysel, tek yönlü gerçekçiliği, gerçekçilik evriminde belirli bir dönem etkili 

olmuştur ama onun tümüymüş gibi gösterilmek istenmektedir. 

Genç Türkiye Cumhuriyetinin eğitim ve kültür politikalarına yönelmiş tüm 

“muhalif” eleştirilerde, Osmanlı divan edebiyatı ve saray kültürünün yadsınmış 

olmasını ana sorun olarak öne çıkarılmaktadır. Osmanlı kültürünün kendisinden 

önceki Türk kültürünü yok sayması, onun konuşma dilini bile yazıda kullanmamış 

olması, Anadolu çoksesliliğini ve çok renkliliğini oluşturan diğer kültürler, genel 

olarak halk kültürü üzerindeki yok sayıcı egemenliğini de görmezden gelmiş olması 

ise unutulur… Osmanlı kültürü, dini temele dayalı, tekil söylemli, kendi kurucusu 

boyu olduğu kadar kadını da yok sayan bir iktidar kültürüdür.  Bu kültürü baş tacı 

tutan ve Cumhuriyetin ilk yirmi yıllık devrimci atılımını kıyasıya eleştiren çevreler, 
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Anadolu kültür ve tarihini, Osmanlı kesim düzenine, derebeylik yozlaşmasına 

indirgerler. Yazınsal alanda da, Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 

yaklaşımları tarihle, kendi kültür geçmişimizle barışık olmanın tek çıkış yolu olarak 

gösterirler.  

Bugün kendi kültürümüzmüş gibi sunulan ve her türlü olanakla Anadolu’nun en 

kuytu köşelerine yerleştirilmiş olan iktidar kültürü de aynı kültürüdür. Anadolu 

Rönesansı yıkıma uğratılmıştır.  

Bu itiraz ve eleştiriler karşısında, Mustafa Kemal ve Kuvayımilliye düşüncesinin 

halkçılık ve devrimcilik ayakları yok edilmiş, tepeden inmeci bir “Aydınlanmacılık” 

gösterisine indirgenmesi, “leblebi, rakı, balo” biçimciliği içinde, Rotariyen, Lions 

kulüpler koşutluğunda tanımlanması, halk karşıtı, seçkinci, gerici, dogmatik güçlerin 

eline büyük kozlar vermektedir. 

Köy Enstitüleri ve Eğitmenler yetiştirme girişimi, halk kültürünü anlayabilen, onun 

yeniden doğuşunu, yenilenmesi ve gelişmesini destekleyen bir bakış açısının ürünü 

olabilirdi. Cumhuriyet Eğitimi’nin Köy Enstitüleri girişimi, Eğitmenler ilk ışığından 

sonra Yüksek Köy Enstitüsü ile ikinci büyük adımını atmıştır. Kendi kaynaklarına 

yönelmiş eğitim çalışması halk kültürüyle içli dışlı olabilme olanağını, o kültürü yeni 

beden ve ruhlarda yeniden doğuşa uğratma olanağı bulmuştur. Hemen hiçbir 

modern bilgi eğitiminden geçmemiş, halk kültürünün bire bir temsilcisi sayılabilecek 

halk âşıklarının enstitü enstitü dolaştırılıp birer müzik öğretmeni gibi öğrencilere 

eğiticilik yaptırılması bu dönem ruhunu alabildiğine temsil eden bir tutumdur. Âşık 

Veysel, Âşık Ali İzzet, Müdâmi, Tâlibi Coşkun birer öğretmen olmuşlardır Köy 

Enstitütüleri için. Her Köy Enstitisü’nde kendi bulunduğu yöreyle ilgili özel 

çalışmalar yapılmıştır; yörenin tarım gereçleri kullanılmış, yöredeki yaşam enstitütü 

içinde bir kez daha canlandırılmıştır. Yöreye özgü eğlenceler düzenlenmiş, yöre 

halkıyla sıcak ilişkiler kurulmuştur. Daha sayısız örnekle taçlandırmak, 

ölümsüzleştirebilmek olasıdır büyük Anadolu Rönesansını… 
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