
1 HerAçıdanprogramı,StarTV,26.04.2009.

Katıldığı bir televizyon programında Türkan Saylan, Çağdaş Yaşamı
DesteklemeDerneği’nin“PKKsempatizanlarınaburssağladığı”iddiasınakarşı
“Bizonlarıvatandaşyaptık!”diyerekderneğininçalışmalarını savunuyordu.1

Gerçekten de eğitim sistemi yoluyla (çokça hiyerarşik) bir vatandaşlık reji-
minin tasarımı ve hayata geçirilmesi tüm modern devletler gibi Türkiye
Cumhuriyeti’nindetemelbirpolitikasıolmuştur.Buyazı,erkenCumhuriyet
dönemininünlüöğretmeniveuzunyıllarboyuncaMilliEğitimmüfredatının
TürkçeokumaparçalarındakendisineyerbulanSıdıkaAvar’ınanıkitabıDağ
Çiçeklerim’in kısa bir değerlendirmesini içermektedir. Böylece, devlet elit-
lerininulusinşasürecindeKürtlerigelenekselolarakkonumladıklarıpozisyon
yadabaşkabirdeyişle“henüz”vatandaşolaraktanınmayanKürtlerinvatan-
daşyapılmasıiçinitildikleripozisyondahaiyianlaşılabilir.

İdealist bir Cumhuriyet öğretmeni olan Sıdıka Avar tayinini, Dersim
harekâtındanhemensonra,1939yılında,ElazığKızEnstitüsü’neyaptırır.Dağ
Çiçeklerim,Avar’ınbuenstitüdekiyaklaşıkyirmiyıllıkdeneyiminiaydınlat-

“Dağ Çiçekleri”ni
Vatandaş Yapmak!

DelalAydın

DağÇiçeklerim(anılar)
Yazar:SıdıkaAvar

Ankara:ÖğretmenDünyası,2004

toplumvekuram2 son:Layout 1  10/15/09  1:17 PM  Page 257



maktadır. Avar’ın kızı Banu Görk ve yayınevinin yazdığı önsözlerden an-
laşıldığı üzere kitap, Avar’ın Cumhuriyet’in ideallerini yerine getirmekteki
azmini ve cesaretini göstermek için yayınlanmıştır. Diğer taraftan Dağ
Çiçeklerim bize erken Cumhuriyet döneminde devlet elitlerinin Kürtlere
yönelik yaklaşımını, eğitim yoluyla neleri hedeflediklerini ve dahası bunun
KürtkızlarıncaElazığKızEnstitüsü’nebağlıyatılıbölümözelindenasıldene-
yimlendiğinianlamamızaçısındaneşsizbirkaynaksunmaktadır.

Avar’ınhedefi,kitapboyuncadefalarcabelirttiğigibi,Enstitü’yealdığıkızlar
vasıtasıylabölgeinsanını“medenileştirmek”vebölgedeTürkçeyiegemenhale
getirmektir.BununiçinAvardahaöncejandarmatarafındanyapılanişiyap-
makta,gerektiğindekatırsırtındagezerekharekâtbölgesidâhilindekiTunceli
veBingöl’ebağlıokulsuzköylerdenEnstitü’deöğrencisiyapacağıkızlarıtopla-
maktadır.Okuldakikontenjanınhangiköylerdekikızlarladoldurulacağıvalil-
er,kaymakamlarvemillieğitimmüdürleriylebirliktetespitedilmektedir(s.
400).Avar’ıngezipgördüğüköylerleilgili“Kir,kir,kiriçindeler.Yaşayışlarıilk
çağinsanlarıgibi!”(s.155)türündenbetimlemeleriKemalistoryantalizminiyi
birerörneğinioluşturmaktadır.2 Bukızlar,okulagetirildikten sonrayıkanıp
temizlenmekteveyenigiysileriylebirlikteevişleriveTürkçederslerininağır-
lıktaolduğubireğitimetabitutulmaktadırlar.Kuşkusuzkitabınenilginçözel-
liklerindenbiri-üçüncüdünyadakisömürgeleriüzerineAvrupalılarınhazır-
ladıklarıresimlineşriyatıandırırcasına-Avar’ınkızlarınokulailkgeldiğigün-
lerdeçektiğikendideyimiyle“ilkçağinsanlarıgibi”görünen“önce”veokulda-
kieğitimsüreciyle“medenileşmeleri”sonucundaçektiği “sonra”resimlerine
yer verişi. Nitekim tüm bu çabaları sonucunda Avar, dönemin gazeteleri
tarafındankendisine verilen “bir numaralı Türk akıncısı”, “Türkmisyoneri”
gibiunvanlarıfazlasıylahaketmişgibidir.Mezunlarındanbirininçocuğuylail-
gilisöyledikleri isetümbuçabalarınınaltındayatandevletinasimilasyonist
toplumsalmühendislikprojesinioldukçaaçıkbirşekildegöstermektedir:

Anakumraldı,çocuğusarışındıveçokgüzelTürkçekonuşuyordu.Şehirço-
cuklarıgibisaçı-başı,giyimidüzgündü.DemekkiAta’nındediğiolmuş,eve
Türkçeilegörgüvebilgianailegirmişti(s.67).

Devlet, vatandaşlığın temel gereklilikleri olan değerleri eğitim sistemi vası-
tasıylaaktarmaktadır.FionaWilsondamoderndevletinmekânsalve ritüel
olarakokullardayeniden inşaedildiğinedikkati çekmektedir.Wilsonbunu
şöyleifadeetmektedir:

Modern devlet bürokrasisi için okul, devlet tarafından etkinlikle yönetilen
topraklarınbirsimgesivedevlet,ulusvevatandaşlığadairfikirleriaktaranbir
kurumhalinegelmiştir…Okululusunsembollerininkorunduğuvedüzenli
olaraksergilendiğiyerdir.Buradaçocuklar,bayrağıselamlayarak,ulusalmar-
şıduyduklarındahazıroldabekleyerek,milligünlerdeuygunadımyürüyerek
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2 Bahsigeçeniçoryantalizminayrıntılıbirdeğerlendirmesiiçinbkz.busayıdaWelatZeydanlıoğlu,
BeyazTürk’ünYükü:Oryantalizm,KemalizmveTürkiye’deKürtler.
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veulusaltarih,coğrafyaveulusalanmagünlerihakkındaeğitimgörerekva-
tandaşolmayıöğrenirler(Wilson,s.313).

Anlaşıldığı kadarıyla, eğitim sistemi aracılığıyla okul çocuklarından “uysal
vatandaş” yaratmahedefi,Türkulusdevletininbirliği açısından sonderece
sorunlu olan 1938 yılı sonrası Dersim bölgesinde de yürürlüğe konmuştu.
KitabınbirbölümündeAvar,İsmetİnönü’nün,MustafaMuğlalı,NihatErim,
valilerveElazığmilletvekilleriilebirlikteokulayaptığıbirziyaretianlatmak-
tadır.BuziyaretteTuncelilibirkızınİnönü’nüneliniöpmesiüzerinebirmil-
letvekilininsöylediklerioldukçaçarpıcıdır:“Buel,silahtutmaz,buelkılıçtut-
maz,bueldosteli,buyürekdostyüreğidir!Kalemtutar,iğnetutar”(s.130).
Yanielinsahibi,isyankarana-babalarınınaksine,“dosttur;”uysal,okuryazar
veüretkendir.İsyancıKürtlerinkontrolaltınaalınmasındaeğitimeatfedilen
rol yine Avar’ın anlatılarından, Dersim harekâtının komutanı ve Elazığ,
Tunceli ve Bingöl’ü kapsayan isyan bölgesinin Umum Müfettişi Abdullah
Alpdoğan’ınElazığKızEnstitüsü’ne özel bir önemvermesindende anlaşıl-
maktadır(s.56-60).

Bu noktada erken Cumhuriyet döneminde kadınların eğitimine dair son
derecehayatibirmeseleyi,Cumhuriyet’inataerkilniteliğini,gözdenkaçırma-
mamız gerekiyor. Zehra Arat’ın belirttiği gibi Kemalist reformların hedefi
kadınlarıözgürleştirmek,kadınbilincinivekadınkimliğinigeliştirmekdeğil,
onlarıeğitimvebecerilerledonatarakdahaiyieşlerveanneleryaratmakvebu
yolladaCumhuriyetataerkisinekatkısunmalarınısağlamaktır(Arat,1997:51).
Nükhet Sirman da bu kadınların esasta eş ve anne olarak kabul edildiği
görüşünekatılıyor,amaaynızamandaonlarayeniulusuneğiticileriyurtsever
vatandaşlargözüylebakıldığınındaaltınıçiziyor(Sirman,1989:52).Bunokta-
daKızEnstitülerimodernveyurtsevereşlerveanneleryetiştirmekteönemli
birişlevesahipolmuşgörünüyor.3 KürtkızlarınıneğitimgördüğüElazığKız
Enstitüsü’nünyatılıbölümününbuaçıdanbiristisnaoluşturmadığınıAvar’ın
anlatımlarındançıkarabiliyoruz.Verilenderslerinniteliğininyanısırakızların
çoğunun, çok başarılı oldukları için köylere öğretmen olarak atanan bazı
örneklerindışında,mezunolduktansonraevhanımıolduklarıgerçeğibukız-
larıngelenekselkonumlarındankurtulamadıklarınıaçıkçagöstermektedir.

Dağ Çiçeklerim, Dersim’in köylerinden yatılı okutmak için kız öğrencilerin
toplanmasıylaneyinhedeflendiğininyanısırabunanasıltepkigösterildiğini
görmemizaçısındandabizeönemlibirolanaksunuyor.4 Öncelikleköylerde
kızlarıntoplanmasınaciddibirdirençgösterildiğinibelirtmekgerekiyor.Avar,
özellikledeilkyıllardaöğrencibulmaktabüyükzorlukyaşadığınıanlatmak-
tadır.Köylüler,Avar’ın[devletin]kızlarıtoplamakiçingeldiğiniduyarduymaz
onikiveüstüyaşlardakikızlarınıevlendirmek(s.157)gibikaçınmayollarının
yanısıraaçıkdirenişlerdegösterirler.Bunoktada,köylülerarasındakızların
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3 KızEnstitüleriileilgilidikkatçekicibirçalışmaiçinbkz.Akşit,ElifEkin.KızlarınSessizliği:Kız
EnstitülerininUzunTarihi,İstanbul:İletişim,2005.

4 Belirtmekteyararvarkikitap,1188sayfalıkgünlüğünyanısıraiçindebelgelerveyüzlercefotoğ-
raftanoluşanbirdosyadanderlenmiştir(s.10).
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İngilizlere ve Ruslara verilecekleri ve bu yolla Kürt dölünün bozulacağı
yönündesöylentiyayılmasıoldukçadikkatçekicidir(s.143–4).SıdıkaAvar’la
Bingöl’lübirköylüarasındakitartışmaisesözkonusuasimilasyonisttoplum-
salmühendislikprojesininpronatalist,cinsiyetçi,prodüktivist,paternalistve
direnişhalindedayatmacıyönleriniçokiyiözetlemektedir:

Köylü:Bizhalimizdenhoşnutuz.Hükümetbizimkızlarıokutupdaneede-
cek?

Avar:Sizebilgili,marifetlihanımlaryetiştirecek,herşeyibilen,çocuklarıiyi
büyüten,hastalarabakmasınıbilen,evdekileringiyeceklerinidikenbirhanım.

Köylü:Bundanhükümetenefayda?

Avar: Çook…. Nüfus çoğalması, iyi çalışıp iyi kazanınca vergi de çoğalır.
Şimdiki gibi hastalık gelince sapı sapır ölüp toprağa düşmeme… Sıtmadan
kurtulmaveiyiyaşama…

Köylü:Beniyiyaşamışımkötüyaşamışımhükümetene?

Avar:Herevdehükümetin,devletinbirçocuğudur.Aileolmazsamilletolur
mu?Milletolmazsahükümetolurmu?

…

Köylü:Hükümetzorlakızalmayakalkarsaburadaisyançıkardiyedüşünmez
mi?

Avar:SekizseneevvelisyanzamanındabileTunceli’dejandarmailezorlakız
toplayıpokulagetirdihükümet.Birtanesibilegıkdiyemedi(…)Artıkisyan
misyanbeşparaetmezağalar.ŞeyhSaitisyanınınsonuneoldu?(s.170–171)

EnstitüdeeğitimgörenkızlaraçısındanbakıldığındaAvar’ınçabalarınınboşa
gitmediğianlaşılıyor.Enstitü’nünyatılıbölümündenmezunKürtkadınlarla
yaptığımülakatlaradayanançalışmasındaSevimYeşil,okulunTürkdilinive
kültürünü bu kadınlara benimseterek onları Türk kültürüne entegre etme
hedefinibaşardığınıiddiaetmektedir(Yeşil,2003).BenzerbirşekildeAvarda
eski öğrencilerin Kürtçe bilmekten utanıyor olduklarını gözlemlemiştir (s.
105).Buaçıdan,belkideenvahimikızlarınüçününokuldakişekillenmeleriyle
kendi çevreleri arasındaki uyumsuzluğa katlanamadığı için intihar et-
meleridir.Avar,bunlarımedeniyethamlesininilkkurbanlarıolarakselamla-
maktadır(s.395).Çoksevdiğinekuşkuduymadığımızkızlarının(dağçiçek-
lerinin),kendidillerindenutanırhalegelmeleriveyaşamalgılarındaoluşan
derinuçurumdolayısıylaintiharetmeleri,Avartarafından“medenileşmenin
biryanetkisi”olarakgörülüpsineyeçekilmişgörünüyor.Medenileş(tir)mek
yolunda“istenmesedeödenmesigerekenhasar”ın (collateral damage)göze
alınmasıgerektiğidüşüncesininKemalistsöylemiçindekigücüvebununne
kadar tahrip edici olabileceği Elazığ Kız Enstitüsü örneğinde bir kez daha
açığaçıkmaktadır.

Dağ Çiçeklerim’indeğerlendirmesinikitaptayeralanveCumhuriyet’inasimi-
lasyoncukarakteriylebaşabaşgiden,hattaeğitimverilerinebakıldığındada-
hahâkimolan,dışlayıcıkarakterinigözlerönüneserenbiralıntıylabitirmek
istiyorum. Bingöl Valisi’nin teftişinde SıdıkaAvar’ın tüm idealist çabalarını
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boşaçıkaranbirkırılmayaşanır:

BirgünBingölValisiSayınŞahinbaşgelmişti.Yatılısonsınıfagirdi.Kızlarsay-
gıvesevgibakışlarıylaayağakalktılar.ValiBeysordu:

—Kürtkızlarımıbunlar?

Çocuklarınbakışlarındakisevgiderhaldeğişti,gittikçehainleşti.

—Tunceli’ninTürkkızlarıefendim.

ValiBeydevamediyordu:

—Babalarınızın,dedelerinizinisyanederekyaptığıhatalarıgördünüz,canla-
rıylaödediler.

Bensözükesmekisteğiyle,

—Amanefendim,buçocuklarınbabasıdeğil,bunlarşerefli…

—Nasıldeğil?HepsiKürtdeğilmi?Sizlerböylehareketederseniz…

Sözünükesmekiçinbirikidefakarıştıysamdaodevametti,

—Hükümetçokkuvvetlidir.Hepiniziyokeder!

Daha sonra Avar yanlarına gittiğinde kızların gözyaşları arasında sorduğu
sorulardanbirideşudur:

—Hanisiz“hepimizTürküz”diyordunuz?(s.207).
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Avar’ınçektiği“önce”ve“sonra”fotoğraflarındanbirörnek.
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