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BİTMEYEN ŞARKI: CİLAVUZ’UN KARGALARI 

Annemin ve babamın yetiştiği, yaşamla kavgaya tutuştuğu yerdir Cilavuz. Orada 

öğrendiler doğayı ve kendilerini sorgulamayı… Orada özgürlüğün korkulardan 

kurtulma olduğunu gördüler, orada yaşamın değişkenliğinin ve üretkenliğinin 

ayrımına vardılar…

Benlik kurulumumda, kendimi tanımamda Cilavuz’un çok ayrı bir yeri olmuştur… 

Çocukluğumda, burunlu otobüslerin buğulu camlarında heyecanla beklerdim 

Cilavuz’un önüme çıkıvermesini. Ya da koyunlarla, öküzlerle, atlarla birlikte 

bindiğimiz kamyon karasörlerinde, eli dirgenli, başı tavşallı köylülerin arasında dağ 

rüzgârlarından korunmaya çalışırken varırdım Cilavuz derelerine. O kocaman taş 

yapılarında, kırmızı sac çatılarında, ağaçsız çevre içinde yeşil bulut kümeleri gibi 

duran ulu söğütlerinde gizemli ve kutsal fısıltılar dolaşırdı sanki. En çok da karga 

seslerini dinlemeyi severdim. Bir başka öterdi Cilavuz’un kargaları… Şen, şakrak, 

alaycı… Tüm iktidar seslerine inat, yaşamı iyiden güzelden yana değiştirebilmek için 

ant içmiş kavruk köylü çocuklarının sesleriyle donanmış gibi…

Ölçek köyünün Dursun’u, Orta Hanak beldesinin Perihan’ı çok oldu oradan ayrılalı. 

Cilavuz Köy Enstitüsü’nün kırmızı sac çatılarının renkleri on yıllar önce soldu. Taş 

duvarlarının sıvaları döküldü… Köy Enstitüsü’nün adı, enstitü karşıtı Kazım 

Karabekir’in adı verilerek öğretmen okuluna dönüştürüldü.

Ama kargalar hâlâ o eski şarkıyı söylüyorlar. Köy Enstitüleri’ne “faşist” diyebilmeyi 

hüner sayan dangalak aydınlara, enstitüler yerine imam hatip okulları açarak kendi 

iktidarlarına dua edecek yığınlar yaratma çabasındaki din bezirgânlarına inat, 

yaşamın değişkenliğini, neşesini vurguluyor, kendini değişmeyen iktidar kılmak 

isteyen herkesle ve her şeyle dalga geçiyorlar…
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Yaşadıklarımız gözlerimizin önünden, avuçlarımızın içinden akıp geçti… Halk 

çocuklarına evrensel bilgi ve kültürün içinde yenidendoğma olanağı sağlamış 

enstitüleri kapatanlar o okullardan yetişmiş savaşçıların yapıtlarının genç kuşaklara 

ulaşmaması için de çaba gösterdiler… 

Halk kültürümüzle evrensel kültür ve bilginin buluşma yeri olan enstitü geleneğine 

en ağır darbeyi 12 Eylül faşizmi vurdu. 12 Eylül sonrası ülke kültür ve eğitim 

politikaları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu aracılığıyla ABD’nin CİA 

benzeri casusluk örgütü NED (National Endowment for Democracy) kasalarından 

beslenen Yeni Forumcu Aydınlar Ocağı ve Türkiye Gazetesi yazarlarına teslim 

edilmişti. Kemalizm’e karşı hiç de hoşgörülü olmayan Fransız tarihçi Etienne 

Copeaux bile yeni kadronun sözde Atatürkçü, özde karşıt bir politika içinde 

olduklarını görebilecek, bunların özel sohbetlerinde “Kemalizm’den kurtulabilseler  

mutlu olacaklarını”,  yazacaktı (Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden Türk-İslâm 

Sentezine, s. 88-89.)  Yeni Forum Dergisi’nin 1991yılında Bodrum Yenikavak’ta 

yapığı toplantıya Aydınlar Ocağı kurucularından başka CİA Türkiye ve Ortadoğu 

istasyon sorumluları Graham Fuller ve Paule Henze de katılacaklardı… Uğur 

Mumcu 1989 yılında Yeni Forum dergisine ABD’den NED aracılığıyla gönderilmiş 

50.000 Dolar’ın izini bularak büyük bir günah işlemiş olacaktı.

90’lı yılların sonuna doğru, Türkiye kültür ve edebiyat ortamında da “resmi tarih”i 

sorgulama gerekçesine yaslandırılarak yürütülen kampanyaların ABD’nin Irak ve 

Ortadoğu politikalarındaki alevlenmeyle birlikte daha da hız kazanmış olmaları çok 

ilginçtir. ABD, Irak’a doğru uçak gemilerini, acımasız ordularını yola çıkarmaya 

hazırlanırken, Asya ve Orta Doğu politikalarında kilit ülke Türkiye, kilit ideoloji ise, 

Batılı Şarkiyatçılar tarafından yeniden kurgulanmış yeni İslâmcılık olacaktır. 

Kilitlerin açılabilmesi için de, öncelikle Türkiye kültürünün Cumhuriyetçi ve 

antiemperyalist içerik taşıyan kuruluş felsefesi yok edilmeliydi…

Bu tarihlerde, Nobel ödüllü ünlü yazarımız Orhan Pamuk’tan sol görünüşlü birçok 

aydınımıza kadar, birçok çevreden yükselen, Cumhuriyet’in kültürümüzde bir 
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kırılmaya yol açtığına ilişkin söylemler iyice çoğalacak, kitapçı vitrinlerini 

Kemalizm’e, “Erken Cumhuriyet Dönemi” kültür ve eğitim politikalarına yönelmiş, 

ağır, soyut ve dayanaksız eleştiriler içeren cilt cilt kitaplar, dergiler doldurmaya 

başlayacaktır.  

Edebiyat çevreleri içinde saygın bir adı bulunan eleştirmen Orhan Koçak, Defter 

dergisindeki bir söyleşisinde ilginç şeyler söyleyecektir. Koçak, Defter Dergisi’nin 

yaptığı söyleşide 1950’lerdeki kendi evlerini anlatmaktadır. “Hatırlarım, bizim ev  

resmiyete pek saygılı, hatta bağnaz Kemalist sayılabilecek bir evdi, 50’lerde Tanpınar’ın  

Huzur’u bu resmiyetin dışında bir şey gibi, sanki kaçak olarak okunmuştu bu evde! (…)  

Tanpınar, bir yabancı yazar gibi okunuyor, yerlilik payesi de örneğin Fakir Baykurt’a uygun 

görülüyordu.” (Orhan Koçak, Defter, 1997, sayı 31, s 90.) 

Koçak’ın “Kemalist kültür” eleştirisinde resmi görüşün yazarı olarak adı verilen 

Fakir Baykurt, Köy Enstitüsü çıkışlı yoksul bir köylü çocuğudur, köy öğretmenidir. 

Gazi Eğitim Ensitüsü’nü kazandıktan sonra Gayret Dergisi’nde yazdığı bir yazı 

nedeniyle yargılanmıştır…1958 yılında ilk romanı Yılanların Öcü ile Cumhuriyet 

Gazetesi’nin Yunus Nadi Roman Ödülleri’nde birinci olmuştur. Ancak roman nedeni 

ile hem Baykurt hem Cumhuriyet gazetesi koğuşturma geçirmiştir. Cumhuriyet’teki 

bazı yazıları yüzünden öğretmenlikten alınıp Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri 

Bölümü’nde görevlendirilmiş, bakanlık emrine alınmıştır. Fakir Baykurt, altı ay 

açıkta kaldıktan sonra, ancak 27 Mayıs 1960’dan sonra Ankara’da İlköğretim 

müfettişliğine atanmıştır. Koçak tarafından Baykurt’u desteklediği savlanan “resmi 

görüş”le Baykurt’un ilişkisi budur.  

A. H. Tanpınar ise, aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi’nin el üstünde tutulan seçkin 

bir üniversite öğretim görevlisidir. Türk Dili ve Edebiyatı’nın en önde gelen adıdır. 

1953, 1955, 1957 yıllarında kendi isteğiyle ve devlet olanaklarıyla yurt dışı gezileri 

yapmış, çeşitli kongrelere katılmıştır. 

Tanpınar’ın yazın yaşamı baştan sona yakından incelendiğinde, kendi deyimi ile 

“yekpâre” bir bütünlük göstermediği de çok açıktır…   
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Orhan Koçak’ın başka bir yazısında devletin kültür ve eğitim politikalarının 

belirlenmesinde kendisine geriye çektiği, kültür ve sanata belli özerkliğin sağlandığı 

bir dönem olarak tanımladığı Demokrat Parti’li yıllarda bu özerkliğin (!) başka birçok 

belirtisinin yaşandığını da biliyoruz... 19 Kasım 1951 tarihinde Mecis’te yapılan gizli 

bir oturumda askeri yargıç Şevki Mutlugil olarak tanıtılan bir kişi, Meclis’e Köy 

Enstitüleri’nin nasıl bir komünist yuvası olduklarını açıklayan ayrıntılı bilgiler 

vermiştir! Bu bilgiler arasında ABD’de yerliler arasında ilkel site araştırması yapmış 

Niyazi Berkes’in Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’ne getirilip konuşturulduğu, 

Köy Enstitüleri’nde köy müziği bestelerinin sol elle yapıldığı, Hasanoğlan Köy 

Enstitüsü müzik salonunun orak şeklinde kurulmuş olduğu da vardır. Askeri 

savcının sunduğu kanıtlar (!) arasında, Çifteler Köy Enstitüsü’nde öğrencilere 

“Kiromozov Kardeşler” (dava dosyasına Karomozov adı Kiromozov olarak geçmiştir 

–bizim notumuz-) adlı komünizm propagandası yapan bir kitabı okutmuş Asiye 

Eliçin hakkında süren yargılama da bulunmaktadır.   

Saygın edebiyat eleştirmenimiz Koçak da, bu iktidarı, kültür ve eğitime özerklik 

tanıyan bir iktidar olarak tanımlamaktadır! 

12 Eylül 1980 sonrasının en önemli olgularından birisi, Köy Enstitüsü çıkışlı 

yazarların edebiyat çevreleri tarafından bir tür aforoza uğratılmaları, “Tanpınar’ın 

yeniden keşfedilmesi”dir. 

Tanpınar, kendi deyimiyle, “Maruz ve müşahit” olmayı yeğlemiş bir sanatçıdır. 

Tanpınar’ın yazınsallığı, hangi bütünselliği temsil ettiği kendi sesinde de çok açıkça 

vurgulanır: “Mallerme bu işi bir estetiğe veya estetiğini bir tabiat hadisesine bağlamış. Ben  

bunu yapamadım. Bir çeşit halita (melez) oldum. Tesirler mulahassası (etkiler bileşkesi).” 

(Tanpınar’dan aktaran Nurdan Gürbilek, Büyük Tıkanma, Virgül, Mayıs 2008, Sayı 5, 

Yıl 11.) Çoğul halk kültürünün gücünü sanatının olgunlaşma döneminde görememiş, 

uzun süre Divan edebiyatı’nda ve aruzda ısrar etmiştir… Süreç içinde, Anadolu halk 

kültürü üstkültürde de kendini temsil etme olanağı bulduğu ölçüde, Tanpınar’ın 

bakış açısı da genişlemeye başlamış, ama olup biteni çağının bir tanığı olarak izlemek 
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ve bir tür kayıt altına almak durumunda kalmıştır. Tanpınar’ın “romansal deha”sı, 

ancak 1961 yılında yazdığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ortaya çıkabilmiştir…

 “Erken Cumhuriyet Dönemi” kültür ve eğitim politikaları bir kırılma olarak görüp 

gelenekçi çizgi olarak Yahya Kemal-Tanpınar’ı seçenek sunanların göremedikleri 

nokta, Y. Kemal ve Tanpınar’ın uzun süre ısrarla savundukları Osmanlı dil ve Divan 

Edebiyatı’nın halka ve Anadolu coğrafyasına yabancılığıdır. Yüz yıllarca, halkı ve 

halk kültürünü görmezden gelen, hatta ezen bu eklektik kültür, kendisini yeni 

dönem içerisinde de var etmeyi, sürdürmeyi başaramamışsa, burada kabahatli olan 

Cumhuriyet’i kuran, kültür ve eğitim politikalarına el yordamıyla yön vermeye 

çalışanlar değil, o “eski”nin kendisi, toplumsal iletişim içindeki yeri olmalıdır. 

“Erken Cumhuriyet Dönemi” kültür ve eğitim politikalarına eleştiriler yağdırma 

konusunda yarış eden kimi aydınlarımızın kendi tarihimizi bize çarpıtarak yeniden 

öğrenmeye çalışan kimi Batılı Şarkiyatçı yazarlarla benzer şeyleri söylüyor olmaları 

da oldukça ilginçtir. Bu Şarkiyatçılar’ın başında, “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi” 

adlı yapıtıyla Hollandalı Türkolog Erik Jan Zürcher gelir… Zürcher’in yapıtı İletişim 

Yayınları tarafından basılmış ve bugüne kadar her biri 2.000-3.000 adet basılan tam 

yirmi baskı yapmıştır. Bu yapıtın yalnızca İstanbul’daki bazı vakıf ve özel 

üniversitelerde kaynak kitap olarak öğrencilere önerilmiş olduğunu sanıyor ve on 

binlerce gencimizin tarihi çarpıtan bir kaynaktan etkilenmiş olmaları nedeniyle 

üzülüyordum. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci olan yeğenim bu kitabın 

kendilerine de ders kitabı olarak verildiğini söyleyince diyecek söz bulamadım. Aynı 

döneme ilişkin somut verilerle donatılmış ve tarihe canlı tanıklık yapmış Niyazi 

Berkes’in kaleminden çıkmış ”Türkiye’de Çağdaşlaşma” adlı yapıt ise Zürcher’in 

kitabının onda biri kadar ancak dağılabilmiştir. 

Zürcher’e göre, Abdülhamit ve Saidi Nursi “gelenekci modernist”tirler. Mustafa 

Kemal ise aile hayatına müdahele etmiş, “tepeden inmeci” bir politika izlemiştir!... 

Zürcher ve Batılı diğer Şarkiyatçılar’a göre Doğu ülkelerinin milliyetçi ve laik 

düşünce biçimlerini benimsemeleri yanlıştır; Şark ülkeleri İslâmi inanç felsefesi 
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içinde kalmalı, Batılı efendilerine hizmet etmelidirler! Bu koroya Hıristiyan 

kendinibeğenmişliğinin patronu Papa 16. Benedik de katılmaktadır. Türklere yönelik 

saldırıların birbirini kovaladığı Almanya’da Papa 16. Benedik’in Papa olmadan önce 

Kardinal Ratzinger olarak yazdığı, İslam ve Türk karşıtı anlatımlarla dolu kitapları 

Herry Potter’den daha fazla satılmaktadır. Türkler’e yönelik saldırıların arkasında 

böyle bir dinsel arka plan da vardır…

Batılı Şarkiyatçı düşünür ve din adamlarına yakın bir bakış açısıyla, Cumhuriyet 

kurucusu düşünceye karşı “işkembe-i kübra”dan demokratik yıldırımlar yağdıran 

yazar ve aydınlarımızın içinde bulundukları durum gerçekten de içler acısıdır. Yine 

edebiyat eleştirmenlerimizden Ömer Türkeş, İletişim Yayınlarının 2001 yılında 

yayınlanmış Kemalizm adlı cilt yapıtına yazdığı yazıda “Kemalist Bir Edebiyat 

Kanonu”ndan söz eder. Ö. Türkeş’e göre, “Kemalizm’e akraba” yazarların (bunların 

arasında Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Kemal Tahir gibiler var, sonradan Fakir 

Baykurt, Dursun Akçam ve diğer Köy Enstitüsü çıkışlılar da katılacaklar) feodalite ve 

mütegallibeye karşı verilmekte olan kavganın kazanılacağına ilişkin umutları 

Kemalist ideolojinin yeniden üretilmesine yol açmaktadır! (Ö. Türkeş, agy, s 444.) 

Ömer Türkeş, “Güdük Bir Edebiyat Kanonu” adlı yazısında, dönem yazarlarının 

“Cumhuriyet’in yaratmak istediği yeni insan tipini, kadın-erkek ilişkileri, aile yapısı ve  

toplumsal yaşantı etrafında canlandırmayı millî bir görev telakki etmişlerdir” diyor (Ö. 

Türkeş, agy, s 440.) Bulundukları ikilem içerisinde, dört karılı evlenmeyi, imam 

nikâhını, kadının mirastan yoksun bırakılmasını, Arapça eğitimi sürdüren 

medreseleri mi savunsalardı yoksa? Bu yazın türü ve Ömer Türkeş’in “güdük” 

bulduğu kanon içindeki yazarların kendi içinde bulundukları koşullar ve toplumda 

tanığı oldukları değişimi benimseme, içselleştirme, yapıtlarında “yeniden kurma” 

hakları yok muydu acaba? 

Dilde arılaşma çabalarının ve Kemalizm’in kültür ve eğitim politikalarına 

aydınlarımızın hangi öngörülerle baktıklarının örneklenebilmesi açısından Ali Galip 

Yener’in Virgül Dergisi Kasım 2006 tarihli 101. sayısındaki bir yazısına bakalım. 
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Yener, “Mavi Anadoluculuk çıkmazı” başlıklı yazısında Sabahattin Eyüboğlu’ndan 

söz eder. “Arapça kelimelerin Türkçe karşılıkları konusunda ise denemeci, ‘Atatürk’ün  

sağlığında oturum yerine in’ikad demeye yürek isterdi derken, ‘halk için halka rağmen’  

deyişinde özetlenen, dil konusundaki Kemalist tepeden inmeci tutumu şöyle savunur: ‘İşin  

gerçeği şu değil mi? Oturum sözü demokrasiye uygun bir Türkçe politikasının, zorla da olsa  

doğurduğu, in’ikad sözü ise bir politika Türkçesinin, hürriyet adına da olsa hortlattığı bir  

sözdür. Türkçe politikasına karşı politika Türkçesi.’“ Sabahattin Eyüboğlu’nun in’ikad 

sözcüğünün “politika Türkçesi ile hürriyet adına” dile girmiş olduğu saptamasının 

ironik bir yaklaşım olduğu ortada… Hangi “hürriyet”tir bu? Ali Galip Yener, 

“in’ikad” sözcüğünün dilimize girmiş olmasında etken olmuş Osmanlı politikası için 

“tepeden inmeci” değil de, “demokrat”, “halkçı”  bir kültür politikasıdır diyebilir 

mi? Kimden almıştır dilinde bu sözcüğü kullanma iznini Osmanoğlu? Yüzlerce yıldır 

konuştuğu dilden, Türkçe’den “reaya dili” olarak söz eden, bir tür küçümseme, 

aşağılama ile andığı halk yığınlarından mı?

Atatürk’ün sağlığında kullanılmasını istediği “oturum” sözcüğü mü yakışmaktadır 

Türkçe’ye, “in’ikad”mı? Hangi sözcük Türkçe’nin üreme yollarına uygundur, dili ve 

kültürü zenginleştirmenin, ayrıca toplumsal iletişim içinde daha kolay ve anlaşılır bir 

biçimde kullanılmanın olanaklarını taşımaktadır? 

Bu soruların yanıtı olmadan, “dil” üzerine eleştiri yapmanın mantığı nedir? 

Batılı Şarkiyatçı “efendiler” ile onlara şakşakçılık yapmayı hüner sayan dangalak 

aydınlarımızın el ve işbirliği ile halk kültürümüz ile ülke kültür ve edebiyat ortamı 

arasında Köy Enstitüsü çıkışlı yazarların da büyük katkılarıyla kurulmuş tüm bağlar 

koparılmış, kültürümüz emperyal Batılı tüketim saldırganlığı ile ortaçağ dogmatizmi 

arasında karanlık bir yola sokulmuş bulunmaktadır.  

Cumhuriyet kurucu düşünceye yönelmiş iç ve dış kampanyaların etkisiyle halkın ve 

yığınların sömürgen ve gerici iktidarlara karşı savaşım gücü de gerilemiş, kendi 

Cumhuriyet’inin tarihine neredeyse düşman kesilmiş kuşaklar yetiştirilmiştir.  
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Köy Enstitüsü halk yenidendoğuşunun bir ürünü olan Türkiye Öğretmenler 

Sendikası (TÖS) geleneği sürdürülememiş ve eğitim işkolunda ortaya çıkan karmaşa 

sonucu, öğretmen çoğunluğu, kimi iktidar yanlısı, kimi şöven politikalar yürüten 

örgütlere teslim edilmiştir.  

Eğitim ve kültür alanındaki savaşımın kökleri Osmanlı çöküş dönemine kadar 

gitmektedir. Halkçı-devrimci kanat ile Yusuf Akçura’nın deyimiyle “imperyalist 

Türkçü” kanat arasındaki gerilim, Talim Terbiye Kurulu’nun içinde, İsmail Hakkı 

Tonguç ile H. F. Kanad, Reşat Şemsettin, Emin Aksoy ekibi arasında, Çifteler ve 

Kızılçullu Köy Enstitüleri ikileminde, Sabahattin Ali-Nihal Atsız, Hasan Âli Yücel-

Kenan Öner davalarında sürmüştür. Savaşım, 27 Mayıs 1960 sonrasında, T.Ö.D.M.F 

(Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu) ve TÖS ile atamız İsmail Hakkı 

Tonguç’un öğrencilerinin utkusuyla sonuçlanmıştı. TÖB-DER gerçekliğiyle süren bu 

eğitim-kültür çizgisi, 12 Eylül sonrasında tersine bir sürece girmiş, halkçı-devrimci 

kanadın azınlıkta kalması, üstelik mücadele söylemini yitirmiş olmasıyla 

sonuçlanmıştır. Bu geri kalışta, emperyalist ve dinci kültürel saldırı kadar TÖS 

geleneğini sürdürme savındaki öğretmen örgütü yöneticiliğinin halk kültürü 

değerlerinden ve kendi tarihsel arka planından uzak kalmış olması da büyük rol 

oynamış görünmektedir… 

Tüm bu olup bitenden sonra yolumuz yine Cilavuz’dan geçecek... 

4. Dursun Akçam Kültür Sanat Günleri’ne hazırlanıyoruz. 

Cilavuz’un kargaları güleç ve alaycı sesleriyle yeniden esin verecek yüreklerimize. 

Bir kez daha sorgulayacağız kendimizi ve umutlarımızı yenileyeceğiz…

Selam olsun Tonguç’un kavruk öğrencilerine ve onların izinden yürüyenlere…

alperakcam@gmail.com
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