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Bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2013 yılı da ta-
rihin tozlu raflarındaki yerini almak üzere… 

Genel anlamda 2013 yılı ülkemizin yargısal so-
runlarının büyüdüğü, gazetecilerin, yazarların, bilim 
insanlarının, asker – sivil birçok insanın haksız ve 
hukuksuz yere zindanlarda çürütüldüğü bir yıl olarak 
anımsanacak…

Bu satırları dersane tartışmasının devlet krizine 
döndüğü günlerde yazıyoruz. Baştan belirtmekte ya-
rar var. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ola-
rak ta baştan beri savunduğumuz temel ilke; eğitimin 
parasız, laik, bilimsel ve karma olmasıdır…

Bu temel ilkeler Cumhuriyet devrimiyle birlikte 
başlayan süreçte tüm aydınlanmacı eğitimcilerin de 
temel amacı olmuş, Köy Enstitüleri, bu ilkelerin tam 
olarak uygulandığı kurumlar olarak tarihe geçmiştir. 

Dersane tartışmalarının temelinde getirim (rant) 
ekonomisi yattığını hepimiz biliyoruz. Başlangıçta, 
yoksul halkımızın sırtından kazanılan büyük para-
lar, değişik grupların dikkatini çekmiş, daha sonra da 
tarikatlar, düşüncelerine uygun kuşaklar yetiştirmek 
üzere eğitim alanına el atmışlardır. 

Yıllar boyunca “Aynı bağın gülü” olduğunu söy-
leyenler, son süreçte birbirlerine düşmüşlerdir... Bu 
tartışmalardan ve kavgalardan demokrasinin çıkma-
yacağı açıktır… 

2013 yılında televizyonlara, gazetelere ve dergi-
lere yansıyan haberlere baktığımızda, eğitim dizge-
mizin içine düşürüldüğü durum açıkça ortaya çıkar. 
Eğitime 2013 yılında da; bütçeden yeterli ödenek 
çıkarılmamış, bütçe açıkları yine halkımızın, öğren-
cilerimizin, öğretmenlerimizin sırtına yüklenmiştir…

4+4+4 yasası ile eğitimin gericileştirilmesi is-
tikrarlı bir şekilde sürdürülmektedir. En son, İzmir 
Çiğli’de “81 İl’e 81 Kitap Projesi” kapsamında kay-
makamlık tarafından dağıtılan kitapların pedagojik 
olmayan, gerici, cinsiyetçi, ırkçı içerikte olması öğ-
retmen ve velileri isyan ettirmiştir. 

Amasya’da bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğ-

retmeninin Alevilere yönelik söylediği sözler kamu-
oyunda tepkiyle karşılanmıştır… 

Bunların yanında, 
Okullarımızda şiddet sorunu sürmekte, temizlik 

sorununda hiçbir iyileşme gözlenmemektedir. Engel-
li çocuklarımızın eğitim hakkı engellenmeye devam 
ederken, ikili öğretim ve kalabalık sınıflar görmez-
den gelinmektedir. Yüksek öğrenim öğrencilerinin 
kredi ve yurt sorunu büyüyerek devam eden sorun-
lardandır. 

Son olarak; “Kısa PISA olan, Uluslararası Öğ-
renci Değerlendirme Programı 2012 Raporunu 
açıkladı. Program kapsamında gelişmiş ve geliş-
mekte olan 65 ülkeden seçilen 15 yaş grubunda-
ki öğrencilerin eğitim yoluyla kazandıkları çeşitli 
beceriler ölçülüp değerlendiriliyor. 2012 yılı rapo-
runa göre, Türkiye 65 ülke arasında matematik 
dalında 44, fen bilimlerinde 43, okumada 42, or-
talamada ise 45. Sırada. Avrupa ülkelerinin genel 
ortalaması ise 22.” 

2013 yılı birçok değerli insanımızı kaybettiğimiz 
bir yıl oldu. Turgut Özakman, Tuncel Kurtiz, Mustafa 
Şerif Onaran, Prof. Dr. Leziz Onaran, Tuncer Uçaral, 
Osman Yıldız ve Mustafa Aydoğan öğretmenimizi 
sonsuzluğa uğurladık. 

Mustafa Aydoğan öğretmenimiz Vakfımızın ana 
damarlarından biriydi. Onunla ilgili Vakıf Başkanı-
mız Erdal Atıcı’nın yazdığı, Öğretmen Dünyası der-
gisinde yayınlanan yazıyı arka sayfada sunuyoruz.  

Ali Yılmaz, Niyazi Ünsal, Musa Uysal, İhsan 
Güvenç, Eyyüp Yaşar, Mustafa Aydoğan Vakfımızın 
bu günlere gelmesini sağlayan bu güzel insanları asla 
unutmayacağız. Yollarında yorulmaksızın, durmaksı-
zın yürüyeceğiz… En önemli yol göstericimiz; onlar-
dan kalan yapıtlar, düşünceler ve anılardır… 

2014 yılı Ocak ayından başlayarak bültenimiz 
3 ayda bir yayımlanacaktır… Gelecek sayıda görüş-
mek dileğiyle…

kevakfi@gmail.com
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Köy Enstitülerine Yaklaşım

Kışın iyiden iyiye kendini gösterdiği günlerdeyiz. 
Sabah erken çalan telefonla yataktan fırlıyorum. Acıyla 
çalıyor telefon. İstemeye istemeye alıyorum ahizeyi, 
“Mustafa Ağabeyiniz öldü…” diyor telefondaki ses. Bı-
çak gibi keskin, kulaklarımda çınlamaya başlıyor… Se-
her Teyzemizin sesi bu. “Mustafa Ağabeyiniz öldü…” 
diyor ve kapatıyor… 

Bu sıradan bir ölüm değil, bir dağın yıkılması… 
Ses getirecek bir ölüm… Ses kulaklarımda çınlamaya 
devam ediyor, bir yandan yüreğim yanıyor, bir yandan 
sorumluluğum gereği o an neler yapmam gerektiğini 
düşünüyorum…

Seher Teyzenin kulaklarımda çınlayan sesi, Mustafa 
Ağabeyin sesi oluyor…

Köy Enstitülerinde uygulanan o çağcıl eğitimi an-
latmak için çıktığımız kaçıncı yolculuk kim bilir? Söy-
leşimizin kaçıncı saati… İsa’nın öğretilerini yayan iki 
misyoner gibi, kaçıncı dağ aştığımız? Kaçıncı ova geç-
tiğimiz… Kdz. Ereğli’ye gidiyoruz bir seferinde, bir 
seferinde Foça’ya, bir seferinde Seferihisar’a gidiyoruz; 
gece yarısını çoktan geçmiş, belki de sabaha karşı, çevre-
mizdeki yolcular gönül rahatlığıyla uyuyor. Biz uyumu-
yoruz! Memleketin hali ortadayken uyuyamıyoruz… 
Mustafa Öğretmenimizle neleri, nasıl yapmalıyız üzeri-
ne konuşuyoruz. 

Öyle ya; nasıl geri getireceğiz Cumhuriyetin aydın-
lık günlerini? Yerle bir edilen devrimleri… Mustafa Ay-
doğan Öğretmenim inanılmaz bir sakinlikle yanıtlıyor 
sorularımı. Hiç sesini yükseltmeden, adeta sessiz akan 
bir nehir gibi anlatıyor, aklıma gelen tüm soruları so-
ruyorum. O tam anlamıyla kurumlaşmış bir üniversite, 
bense her şeyi soran, araştıran bir öğrenciyim…

Gecenin bilmem kaçıncı saatinde soruyorum; Köy 
Enstitülerine gelişini, öğrenci oluşunu, öğretmenleri-
ni…

“Ben” diyor, “1927 yılında doğmuşum. 
Beypazarı’na bağlı Köseler köyünde. Babam ticaret-
le uğraşırdı. Her köylüde olduğu gibi bizim de ine-
ğimiz, koyunumuz vardı. Diğer köylülere bakınca 
orta halli bir ailenin çocuğuydum. 1937 yılında Ka-
raşar İlkokulu beşinci sınıfında okuyorduk. Mahmu-
diye Köy Öğretmen Okulu hazırlık sınıfına gittim.” 
(Anadolu’da Aydınlanma Ateşini Yakanlar, Erdal Atıcı, 
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Şubat 
2010, Sayfa 60) 

Mustafa Aydoğan, amcasının oğlu Turan Aydoğan’la 
birlikte gidiyor Mahmudiye Köy Öğretmen Okuluna. 
“Üstümüzdekilerin dışında yedek çamaşır da götür-
memiştik. Unutmuyorum 10 – 15 gün sonra, güneşli 

bir Pazar günü yataklarımızda çıplak bekledik, elbi-
selerimiz, çamaşırlarımız etüvden geçirildi, yıkandı 
kurutuldu, giyindik çıktık.” (a.g.e. S. 62)

Mustafa Aydoğan ilk günlerde yaşadığı sıkıntılar, 
okulda karşılaştığı güçlükler nedeniyle bir ara okuldan 
kaçmayı bile düşünüyor. Ancak, sıkıntılar kısa bir süre 
sonra gideriliyor. Yeni elbiseler veriliyor, yemekler daha 
iyi çıkarılıyor, dersler başlıyor ve on yaşındaki Musta-
fa, kısa zamanda yüzmeyi, bisiklete binmeyi öğreniyor, 
ikinci yıl da motosiklet kullanmayı…

17 Nisan 1940 tarihinde çıkarılan 3803 Sayılı yasay-
la Köy Öğretmen Okulları, Köy Enstitülerine dönüştü-
rülüyor… 

Köy Enstitülerinde “iş içinde, iş aracılığıyla iş için” 
eğitim ilkesini uygulamaya başlıyor. Tüm öğrencilere 
okuma bilinci kazandırmak için çırpınıyor enstitü öğ-
retmenleri. Anadolu’nun karanlık köylerinden gelen 
öğrencilerinde okuma bilinci oluşturabilirse, yaşam bo-
yunca öğrenmeleri sürecek. Öğrenciler kendini sürekli 
yenileyecekler hem ülke hem de dünya sorunları hak-
kında daha fazla bilgi sahibi olacaklar... 

Köy Enstitülerinin kurucusu, kuramcısı ve uygula-
yıcısı İsmail Hakkı Tonguç, okuma bilinci kazanamayan 
öğretmenlerin “Sadece meslek okulunda öğrendik-
lerine güvenir ve dayanırlarsa çok aldanacaklarını, 
basit ve dar görüşlü olarak kalacaklarını, çabuk tüke-
neceklerini, toplumun başına bela olacaklarını” söy-
lüyor. 

Mustafa Aydoğan, 1942 – 43 Öğretim yılı sonunda 
Çifteler, Kızılçullu ve Kepirtepe’den 79 öğrenci ile birlik-
te Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’ne kayıt oluyor. 

Yüksek Köy Enstitüsü (YKE) eğitimini anlatırken, 
özellikle çok sıkı ve disiplinli bir eğitim gördüklerini, on 
ders geçerli nedensiz derse katılmayan bir öğrencinin 
ilişkisinin kesildiğini anlatıyor… 

YKE; 2 yıllık bir köy üniversitesi. Aydoğan Öğ-
retmenimiz arkadaşlarıyla birlikte ikinci yılın sonun-
da mezun olarak Köy Enstitülerine öğretmen olarak 
atanmaya hak kazanıyor. Yüreğinde engin insan ve yurt 
sevgisi, Anadolu’yu aydınlatmak için yola düşen idealist 
öğretmenlerden biridir artık o. İlk görev yeri de; Diyar-
bakır’daki Dicle Köy Enstitüsü’dür… 

…
1946 yılına kadar Köy Enstitülerinin yarattığı ay-

dınlık rüzgâr bütün Anadolu’yu sarmış, karanlıktan 
yana olan gericilerin yüreklerini korku salmıştır. Cum-
huriyet aydınlanmasına karşı duranlar, karanlığın “ağa-
babaları” iğrenç iftiralarla, karalama kampanyaları baş-
latırlar. “Karma eğitim” bugün olduğu gibi yine hedef-

Mustafa Aydoğan’dan Bize Kalan Aydınlık Yol…
Erdal Atıcı
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tedir. Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, devrimci 
müdürler, öğretmenler birer birer görevden alınır. Köy 
Enstitülerini, Köy Enstitüleri yapan; “İş içinde, iş aracı-
lığıyla iş için” eğitim ilkesi değiştirilir. Enstitüde karma 
eğitime son verilir. Mustafa Aydoğan Öğretmenimiz ve 
onun gibi Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü mezunu 
öğretmenler apar topar askere alınırlar. 86 kişidirler, 
Mustafa Öğretmenimizin de içinde olduğu 21 kişi ye-
deksubay hakkı gasp edilerek çavuş çıkarılır. Askerde 
izlenirler, sıkıntılı günler yaşarlar.

…
Aydoğan Öğretmenimizle yine bir gece yolculuğu-

muzda, karanlık içinde bırakılmış, köylerden kasaba-
lardan geçiyorduk. Her zamanki gibi kendine has ses 
tonuyla enstitüden mezun olduktan sonra karşılaştığı 
güçlükleri anlatıyordu; “Öğretmenim meslek yaşantı-
nız niçin uzun sürmedi?” diye sordum. 

Derin bir yaranın kabuğunu koparmışım gibi yü-
züme acıyla baktı. Bakışlarında hâlâ o yılların kırgınlığı 
vardı. “Askerlikte yedeksubay hakkımız zorla elimiz-
den alınarak çavuş çıkarıldık. Gazi Eğitim İngilizce 
Bölümünde I. sınıfında okuyorduk. İngilizce öğren-
mede farklı bir yöntem uygulanıyordu. Projeyi Ame-
rikalılar yürütüyordu. Yıl sonuna doğru projenin 
başkanı olan öğretmen çağırdı. ‘Seni Amerika’ya gön-
dermek istiyoruz’ dedi, aday gösterilen 3 öğrenciden 
biriydim. Ancak sözlüde Bakanlık temsilcisi, seçilme-
me karşı çıkmış, gönderilmedim.” 

Mustafa Aydoğan Öğretmenimize yapılanlar bu 
kadarla da kalmamış, Elazığ Lisesi’nde çalışırken dış ül-
kelere gönderilecekler için başvurmuş, en yüksek puanı 
alıp birinci olduğu halde yine gönderilmemiş. 

Ülkeyi yönetenler Köy Enstitülülere karşı ellerin-
deki yetkileri alçakça kullanmaktadır. Enstitülülerin 
ileri adımlarının önlerine kalın ve yüksek duvarlar çek-
mektedirler. 

Yine Elazığ Lisesinde çalışırken okul müdürü, Ay-
doğan Öğretmenimize müdür yardımcısı olması için 
çok ısrar eder. 30 saat derse girmektedir. Derslerinde 
eksiltme yapmamaları koşuluyla teklifi kabul eder. Mü-
dür ivedilikle yazısını yazar ama bir türlü yanıt gelmez. 
Bir süre sonra “kırmızı dosya” tutan makamlarından 
onay gelmediği anlaşılacaktır… 

10 yaşında devletin yatılı okuluna alınan, çocukluğu 
ve gençliği devletin gözetiminde ve başarılı öğretmen-
lerin elinde geçen Mustafa Aydoğan ve onun gibi yok-
sul köy çocukları devlet katında suçludurlar ve hiçbir 
zaman affedilmeyecekler, ilerlemelerine izin verilmeye-
cektir. 

Bütün bunlar Aydoğan Öğretmenimizin kafasında; 
devlet hizmetinde ilerlemenin ve yükselmenin olmaya-
cağı fikrini oluşturur. O günlerde bir aile sorunundan 
dolayı Ankara’ya atama isteği de geri çevrilince, çok sev-
diği öğretmenlik mesleğinden istifa eder. Öğrencilerin-
den temelli ayrılır. 

Çok değişik işlerde çalışır Aydoğan Öğretmeni-
miz. Ama her zaman gönlü öğretmenlik mesleğin-
den yanadır. Kitap – kırtasiye işi yaptığı dönemlerde; 

Ankara’ya gelen enstitülülerle buluşur, hasret giderir. 
Toplantılarını izler. Dergilerini takip eder… Hiç eğitim-
den kopmaz. 

İşlerden tamamen emekli olduğu yıllarda Köy 
Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı kuruluş aşamasında 
yararlı olmaya çalışır. Yönetim kuruluna seçilir ve 2003 
yılına kadar; 6 yılında başkanlık olmak üzere 9 yıl yöne-
tim kurulu üyeliği yapar. Vakfın büyüme yıllarında tüm 
sıkıntılarını omuzlar, arı gibi çalışarak, alçak gönüllüğü 
ve sakinliğiyle gençlerin yetişmesinde büyük emek verir 
ve bu emeklerinin karşılığını alır. 2003 yılında yapılan 
genel kurulda, başkanlığın bir bayrak yarışı olduğunu, 
bayrağı teslim etme zamanın geldiğini söyler. Dediği 
gibi; bayrağı kendisinden sonra gelenlere teslim eder. 
Ancak Vakıfla bağını hiç koparmaz… 

Aydoğan Öğretmenimiz; Köy Enstitüleri ile ilgili 
yazıları, dosyaları dikkatle izler ve yanlışlarını yazı sa-
hibine bildirirdi. Köy Enstitüleri ile ilgili bir derneğin 
yayın organı olan dergide de yazı kurulu üyeliğine adını 
yazmışlardı bir ara, ama dergideki kimi yazıları ve yan-
lışları eleştirdiği için, dergi dosyası gönderilmemeye 
başladı kendisine. Bunun üzerine Mustafa Öğretmeni-
miz “Dosya gönderilmeyecekse adının yazı kurulun-
dan çıkarılmasını istedi.” Çıkardılar da… 

Mustafa Aydoğan Ağabeyimizin, Vakfın çıkardı-
ğı 30 yayının çoğunda, onun büyük emeği vardır... Bu 
kitapların dışında; “Köy Eğitim Sistemi – Köy Ensti-
tüleri”, “Gazetelerde Köy Enstitüleri”, Erdal Atıcı ile 
birlikte hazırladıkları “TBMM Bütçe Görüşmelerinde 
ve Şura Toplantılarında Köy Enstitüleri” adlı bir ki-
tapları vardır. 

…
Mustafa Aydoğan Öğretmenimle ilgili birçok anım 

var. Benim yetişmemde ve Köy Enstitüleri davasına gö-
nül vermemde çok büyük etkisi var. Bir tek benim de 
değil, Vakfa gelen tüm gençlerin yetişmesinde büyük 
emeği vardır. 

2007 yılında, olağan genel kurul öncesi, evimize ka-
dar gelme inceliğini göstermiş, Köy Enstitüleri ve Çağ-
daş Eğitim Vakfı’na başkan olmamı önermişti. İşlerimin 
yoğunluğunu anlatmış ve başkanlığın zor olduğunu, 
kabul edemeyeceğimi söylemiştim. O da bunun bir gö-
rev olduğunu, bu görevden kaçılamayacağını belirterek, 
ısrar etmiş ve beni ikna etmişti. Başkanlık yaptığım 
2007’den bugüne kadar en büyük dayanağım Aydoğan 
Öğretmenim olmuştu… 

30 Kasım 2013’de onu kaybettik ve aynı gün son 
yolculuğuna uğurlamak için Kocatepe Camisinde top-
landık. Ailesinin, arkadaşlarının, dostlarının yanı sıra 
yetiştirdiği gençler de onu uğurlamaya geldiler. 

Ne mutlu bize ki, aydınlık bir yol bıraktı ardında. 
Yazılarıyla, yapıtlarıyla hep yaşayacak. Bize yol göster-
meye devam edecek. 

Ölümsüzlük de bu değil mi? 
erdalatici@gmail.com
NOT: Öğretmen Dünyası dergisinin Ocak 2014 sa-

yısında yayınlandı…
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•	 9 Kasım 2013 tarihinde Vakfımızın onursal baş-
kanı Ferit Oğuz Bayır’a Saygı etkinliği düzenle-
dik. Etkinliği Vakıf başkan yardımcımız Mutahhar 
Aksarı yönetti. Konuşmacılar; Zeliha Kanalıcı ve 
Dursun Kut’du. Ferit Oğuz Bayır’ın torunları; Prof. 
Dr. Elif Ünsal, Prof. Özlem Yılmaz ve eşi Mehmet 
Yılmaz’ın katıldığı etkinlikte, Ferit Oğuz Bayır’ın 
yapıtı “Köyün Gücü” üzerine de görüş ve düşünce-
ler anlatıldı… 

•	 Ayrıca; ölümünün 75. yılı nedeniyle, Cumhuri-
yetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü de bir kez daha saygıyla andık… 

•	 Çankaya Belediyesi, 23 Kasım 2013 tarihinde 
(24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle)  Göksu 
Restoran’da Köy Enstitüsü mezunu öğretmenleri-
mize bir yemek verdi. Açılış konuşmalarını Vakıf 
başkanımız Erdal Atıcı ve Çankaya Belediye baş-
kan yardımcısı Eser Atak’ın yaptığı yemeğe; Ab-
dullah Özkucur,  Naciye - Mahmut Makal, Osman 
Bolulu, Hacı Angı ve 50’ye yakın Köy Enstitülü öğ-
retmenimiz katıldı. Yemek Öncesi “Köy Enstitülü-
ler Anlatıyor Belgeseli” gösterildi. Yemek boyunca 
öğretmenlerimizin öğretmenlik yaşantılarına, Köy 
Enstitülerine yönelik anlatımları ilgiyle dinlenildi…

•	 30 Kasım 2013 tarihinde bir süredir rahatsızlığı ne-
deniyle tedavi gören, Vakıf önceki başkanlarımız-
dan, Çifteler Köy Enstitüsü ve Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsü mezunu Mustafa Aydoğan öğretme-
nizi kaybettik. Mustafa Aydoğan, Kocatepe Cami-
sinde yapılan dini törenin ardından Cebeci Asri Me-

zarlığında toprağa verildi… 
•	 90. Yılında Cumhuriyetimiz başlığıyla düzenlenen 

etkinliklerin ilkini 7 Aralık 2013’te gerçekleştirdik. 
Dr. Ali Nejat Ölçen’in konuşmacı olarak katıldığı 
etkinliğin konusu “Eğitimde Zihinsel Özgürlük” idi. 

•	 14 Aralık 2013 Cumartesi günü Cumhuriyet Ga-
zetesi Ankara Bürosunda Vakıf Başkanımız Erdal 
Atıcı’nın imza- söyleşi etkinliği vardı. “Köy Ens-
titüleri Bağlamında Eğitim Yazın İlişkisi” başlıklı 
söyleşiden sonra Atıcı “Evimizin Duvarları” adlı 
son kitabını imzaladı. 

•	 3-12 Ocak 2014’te ATO’da açılacak olan 8. Ankara 
Kitap Fuarına katılıyoruz. 

•	 24 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında UMAG tara-
fından gerçekleştirilecek olan “Adalet ve Demokra-
si Haftası” etkinlikleri kapsamında, 27 Ocak 2014 
Pazartesi günü Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezinde “Cumhuriyetimizin 90. Yılında Eğiti-
min Durumu” konulu bir açık oturum düzenleye-
ceğiz. Açık oturumu Vakıf başkanımız Erdal Atıcı 
yönetecek. Konuşmacıları ise; Prof. Dr. Mahmut 
Adem ve Mustafa Gazalcı olacak… 

•	 8 Şubat 2014 Cumartesi günü, Saat:13.30’da; 90. 
Yılında Cumhuriyetimiz başlığıyla düzenlenen 
söyleşimizin ikincisini yapıyoruz. “Geçmişten Gü-
nümüze Enerji Politikaları” adlı söyleşinin konuş-
macısı, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Ku-
rulu Üyesi, Vakfımızın Yönetim Kurulu Üyesi Fatih 
Kaymakçıoğlu olacak…  

•	 Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz…

Vakfımızdan Haberler
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1. Mustafa Aydoğan, 1943 Çifteler Köy Enstitüsü 
ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 1946 me-
zunu(1927–30 Kasım 2013)

2. İsmail Oruç, Karabük Eflani ilçesi doğumlu, 
1944 Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü mezunu 
(Ekim 2013) 

3. Hasan Ünlü, Gönen Köy Enstitüsü mezunu 
(2013) 

4. Sadık Güneş, Gönen Köy Enstitüsü mezunu (26 
Ağustos 2013)

5. Mustafa Karaköse, 1947 Sivas Pamukpınar Köy 
Enstitüsü mezunu (10 Kasım 2013)

1. “Boyun Eğmeyenler” Özen Aşut, Yazılama Ya-
yınları

2. “Bozkıra Düşen Damlalar ” Hüseyin Yılmaz, 
Karaözü Kültür Derneği Yayınları

3. “Terekemeler (Karapapak Türkleri)”Selahattin 
Dündar-Haydar Çetinkaya, Araştırma- İncele-
me; Dündar Eğitim Yayınları

4. “Çuval”-Şiirler, Öğretmen Ozan Selahattin 
Dündar (Aşık Dündar)

5. “Özürlüler Yokuşu” Makbule Ölçen
6. “Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati” Dr. Ni-

yazi Altunya
7. “ILO Sözleşmeleri ve Sendikal Haklar” Yıldı-

rım Koç; Eğitim-İş El Kitapları Dizisi 
8. “Kurtuluş Savaşı Öyküleri- 5. Kitap” Zeki Sarı-

han, Öğretmen Dünyası Yayınları
9. “Eğitimcilerin Günlüğü” Ahmet Usta
10. “En İyi Arkadaş” Hacı Angı, Angı Yayınları
11. “Türkiye Cumhuriyetinde Milli Eğitim ve Ata-

türk, Prof. Howard E.Wilson-Dr. İlhan Başgöz 
(fotokopi)

12. “Dr. Reşit Galip” Haz: A. Şevket Elman (Foto-
kopi)

13. “Cumhuriyet Eğitimine Geçişte Atatürk’ün Et-
kisi” Hıfzırrahman Raşit Öymen(fotokopi)

14. “Eğitim ve Öğretimde Atatürkçülük” M. Rauf 
İnan

15. “Sev Kardeşim” Osman Ekin, İdeal Kültür Ya-
yıncılık

16. “Paşaların Birliği”, “Muzaffer Mert Anlatıyor” 
Süleyman Çalışkan

17. “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” Zeki Sarı-
han, Tarihçi Kitabevi

18. “Kentim Gelin Telim- Trabzon’a Adanmış Şiir-
ler” Hülya Şimşek

YitirdiklerimizBize Gelen Kitaplar

Bağışlarınız için;
Posta Çeki No: 524699 

Ziraat Bankası Kızılay Şubesi:
IBAN: TR420001000685390292475003

BÜLTENİMİZ
CAN MATEMATİK 

YAYINLARI TARAFINDAN 
ÜCRETSİZ BASILMIŞTIR, 

KATKILARINDAN DOLAYI 
SAYIN ŞAHİN GÜNER TAHAN’A 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

9 Kasım 2013 Ferit Oğuz Bayır’a Saygı Etkinliğimiz, konuşmacılar: 
Zeliha Kanalıcı, Mutahhar Aksarı, Dursun Kut

9 Kasım 2013 Ferit Oğuz Bayır’a Saygı Etkinliğimiz: Prof. Dr. Özlem 
Yılmaz, Abdullah Özkucur, Zeliha Kanalıcı 
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Neler Okuyalım

Köy Enstitülüler için dur durak yok! Üretiyor-
lar....

Süleyman Çalışkan ile Mehmet Cimi öğ-
retmenlerimin yapıtlarını tanıtacağım. Her iki-
si de Çifteler Köy Enstitüsü mezunu. Aynı ilden. 
Uşak’tan. Seksen yaşını devirmişler. Üretimleri 
sürüyor...

Süleyman Çalışkan, sürekli günceler tutuyor. 
Yaşadığı günlere tanıklığını yazıyor. Toplam 34 cil-
di bulmuş. “Olaylar Köy Enstitülerini Aratıyor”(1) 
adlı yapıtı da o güncelerden bize aktarılanlar. Otuz 
yıl görev yapıp, emekli oluyor. Çocuklarının köyü 
Paşalar’ın sorunlarına çare oluyor. Yoğun bir ko-
şuşturma, “otuz yıl boyunca aldığı eğitimi, bilgi 
birikimini” yalnızca öğrencilerine değil “topluma 
aktarma” çabası. Vakfımızın kurucu üyesi. Uşak’ta 
Kanserle Savaş Derneği ile Paşalarlılar Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği’nin de kurucu üyesi. 
“Köy Enstitüleri kaldırılmamış olsaydı,” sonunda 
“dinimiz Tanrının buyurduğu şekilde öğretilecek, 
bilinecekti”, “hak arama, yanlışlıkları düzeltme 
alışkanlık haline gelecekti”, “yasalar gereğince iş 

yapan, yaptıranlar olacaktı”, “haksızlıkları gider-
mek için eleştiri kültürü oluşacaktı” diyen anlatım-
ları, olayları okuyunca çok hak vereceksiniz... 

Mehmet Cimi, “Geçip geldiğim yolları bir kez 
de bu yapıtta görsün diye, sevgili torunum Ödül 
Şaröz’e yüreğimin tüm sıcaklığıyla...” diye başlı-
yor “Yazgısını Değiştiren Çocuk”(2) adlı yapıtı-
na. Her türlü “olanaklardan yoksun, buna karşın 
okuyacağım diye çırpınan, bu arada değerbilir ve 
özverili bir öğretmenin katkılarıyla köy enstitüsü-
ne giden” kendini anlatıyor. Tarlada dünyaya ge-
lişini, çobanlık günlerini, öğretmeninin desteği ve 
yönlendirmesiyle Çifteler Köy Enstitüsü’ne kayıt 
oluşunu sıcacık bir dille aktarıyor. Cavit Yaren’in 
resimleri bu öyküye eşlik ediyor yalın bir biçim-
de. İlk cümleden itibaren tanık oluyorsunuz köylü 
Memet’in yaşamına...

Köy Enstitülüler için dur durak yok! Üretiyor-
lar....

1- Olaylar Köy Enstitülerini Aratıyor, Süleyman Çalış-
kan, Olay Medya, Nisan-2013, Uşak, 260 sayfa. 

2- Yazgısını Değiştiren Çocuk, Mehmet Cimi, Kanguru 
Yayınları, 4. Baskı, Şubat-2013, Ankara, 112 sayfa. 

Köy Enstitülüler Üretiyor...
Mutahhar Aksarı / muaksari@yahoo.com
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9 Kasım 2013 Ferit Oğuz Bayır’a Saygı etkinliğimiz sonrası.
Oturanlar soldan: Hacı Angı, Abdullah Özkucur, Zeliha Kanalıcı… 
Ayaktakiler soldan: Erdal Atıcı, Mehmet Kepenek, Prof. Dr. Özlem 

Yılmaz, Mehmet Emiralioğlu, Mutahhar Aksarı…

Vakıf başkanımız Erdal Atıcı ve Çankaya Belediye başkan yardımcısı 
Eser Atak, Perihan Gürler’e belgesini veriyorlar…

Aynı yemekte Osman Bolulu teşekkür belgesini alırken...

14 Aralık 2013 Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi Ankara 
Bürosunda Vakıf başkanımız Erdal Atıcı’nın İmza- Söyleşi Etkinliği 
vardı. “Köy Enstitüleri Bağlamında Eğitim Yazın İlişkisi” başlıklı 

söyleşiden sonra Atıcı “Evimizin Duvarları” adlı son kitabını imzaladı. 

Çankaya Belediyesi, 23 Kasım 2013 tarihinde (24 Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle)  Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlerimize bir 

yemek verdi. Yemekte Çankaya Belediyesi ve Köy Enstitüleri ve 
Çağdaş Eğitim Vakfı adına teşekkür belgesi verildi. Fotoğrafta Vakıf 
Başkanımız Erdal Atıcı ve Çankaya Belediye başkan yardımcısı Eser 

Atak, Prof. Dr. Ayşe Baysal’a belgesini veriyorlar…

Çankaya Belediyesi tarafından verilen yemekte Mahmut Makal 
konuşma yaptı…

Dr. Ali Nejat Ölçen’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik…  

14 Aralık 2013 Cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi Ankara 
Bürosunda Vakıf başkanımız Erdal Atıcı’nın İmza- Söyleşi Etkinliği…
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Şiir Köşesi
CEMAL SÜREYA  / (1931-1990)

ÜSTÜ KALSIN 

Ölüyorum tanrım 
Bu da oldu işte. 
Her ölüm erken ölümdür 
Biliyorum tanrım. 
Ama, ayrıca, aldığın şu hayat 
Fena değildir... 
Üstü kalsın...    

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ? 

Sizin hiç babanız öldü mü? 
Benim bir kere öldü kör oldum 
Yıkadılar aldılar götürdüler 
Babamdan ummazdım bunu kör oldum 
Siz hiç hamama gittiniz mi? 
Ben gittim lambanın biri söndü 
Gözümün biri söndü kör oldum 
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak 
Şöylelemesine maviydi kör oldum 
Taşlara gelince hamam taşlarına 
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi 
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm 
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü 
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum 
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
Mithatpaşa Cad. 62/21 Yenişehir / ANKARA
Tel&Faks: 0312 425 24 68
http://www.koyenstitulerivakfi.org.tr

Yayının Adı  Köy Enstitüleri
Yayının Türü  Yaygın Süreli Yayın
Yayın Şekli  2 Aylık - Türkçe
Yayın Sahibi  Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Adına ERDAL ATICI
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ALİ KINACI
Yayın İdare Adresi Mithatpaşa Cad. 62-21 YENİŞEHİR / ANKARA
E-Mail  kevakfi@gmail.com
Basım Yeri  Can Matematik Yayınları
 İvoksan 21. Cadde 524. Sokak No: 30 Yenimahalle / Ankara
 Tel: 0312 395 06 70 • canmatematik@gmail.com


